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PS2 400 čerpadlo kalové elektrické.doc
Napětí:
Max. teplota čerpané kapaliny:
Max povolený tlak vody:
Max. výtlačná výška:
Max. průtok:
Max. tlak:
Výtlačná hadice:
Hmotnost:

230V/50Hz
40°C
0,2 MPa
12 m
200 l/min
1,18 kg/cm2
typ C52 (20m)
12 kg

1. Dbejte prosím na to, aby stroj ani příslušenství nevykazovaly žádné známky poškození.
Jestliže je stroj poškozen pak s ním prosím nepracujte.
2. Používejte osobní ochranné pomůcky . rukavice, ochranné brýle,sluchátka, pevná obuv,
dlouhé kalhoty - není předmětem zápůjčky.
3. Čerpadlo je možné přepravovat ve vertikální i horizontální poloze. Pro přenášení používejte
výhradně rukojeť, nikdy nemanipulujte s čerpadlem chopením za kabel!!!
4. Před uvedením stroje do chodu zkontrolujte, zda jsou všechny viditelné matice, šrouby, kryty
správně dotažené a upevněné.
5. Při práci ve venkovním prostředí používejte pouze kabely, vidlice, zásuvky k tomu určené.
6. Toto ponorné čerpadlo je učeno k čerpání dešťové vody, vody v kašnách, podzemní vody
nebo vody nesoucí písek.
7. Pozor: čerpadlo nesmí být používáno, pokud se v tu chvíli kdokoliv vyskytuje v čerpané
kapalině!!! Také nikdy čerpadlo nespouštějte, když je zavěšené ve vzduchu, mohlo by
prudce poskočit a způsobit poranění nebo by mohlo dojít k poškození samotného
čerpadla!!!
8. Uvedení do provozu:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.

Čerpadlo nechte odpojené od el. sítě.
Připojte k němu výtlačnou hadici, hadici rozmotejte a druhý konec umístěte tam, kde budete
chtít čerpanou kapalinu odvádět.
Spusťte jej do kapaliny – čerpadlo spouštějte pouze za šňůru, která je uvázaná k hornímu
držadlu – NIKDY ZA PŘÍVODNÍ KABEL!!! (pokud šňůra chybí, nahraďte ji).
Pozor: čerpadlo musí při čerpání být v horizontální poloze!!!
Ještě jednou se přesvědčte, že v čerpané kapalině se nikdo nevyskytuje.
Zapojte přívodní kabel do el. sítě – tím čerpadlo spustíte!!!
Čerpadlo musí být umístěno nebo zabezpečeno v pracovní poloze tak, aby nedošlo
k samovolnému pohybu nebo jeho pádu, napínání přívodního kabelu, jeho vtažení do
prostoru sání čerpadla nebo k jinému poškození, např. přeseknutí, vytržení prodření
apod.
Stroj před vrácením vždy důkladně očistěte!!!

V případě ztráty tohoto VNP–QT 1/2007 je nájemce povinen uhradit poplatek ve výši 100 Kč.
Vzniklé poškození, ztráty nebo odcizení neprodleně hlaste v pracovní dny (obvykle PO – PÁ od 7:00 do 17:00 hod) osobně nebo
telefonicky na 596 235 250, 736 626 938, v jinou dobu emailem info@qt.cz nebo sms zprávou na číslo 731 504 055.
Tento VNP–QT 1/2007 nenahrazuje plné znění návodu k použítí, ale slouží pouze pro základní orientaci uživatele (nájemce).
Dodržujte všeobecné i speciální bezpečnostní předpisy, které souvisí s provozem Vámi zapůjčeného nářadí a strojů.
Nejsou-li některé údaje, nebo postupy jasné, případně srozumitelné, kontaktujte firmu QT Technik spol. s r.o..
Za škody vzniklé nepochopením, popřípadě i chybami nese plnou zodpovědnost uživatel (nájemce).

