
GB

FR

IT

DE

ES

NL

FI

PT

SE

RU

CZ

SI

SK

HR

MERS

MK

HU

INSTRUCTIONS MANUAL

MANUEL D’INSTRUCTIONS

MANUALE D’ISTRUZIONI

BETRIEBSANLEITUNG

MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTIEHANDLEIDING

OHJEKIRJA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BRUKSANVISNING

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

INSTRUK NÍ MANUÁL 

PRIRO NIK Z NAVODILI

NÁVOD NA OBSLUHU

PRIRU NIK S UPUTAMA

PRIRU NIK SA UPUSTVIMA

ПРИРАЧНИК СО ИНСТРУКЦИИ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

BOOSTERSILENT

MULTI INOX

www.iv
arc

s.c
z



 

MULTI INOX 
 

(GB)      DECLARATION OF CONFORMITY CE 
We, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
declare under our  responsibility that the products to which this 
declaration refers are in conformity  with the following directives: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
and with the following standards: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(FR)      DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 
Nous, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
déclarons sous notre responsabilité exclusive que les produits auxquels 
cette déclaration se réfère sont conformes aux directives suivantes: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
ainsi qu’aux normes suivantes : 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(IT)      DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali 
questa dichiarazione si riferisce sono conformi alle seguenti  direttive: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
ed alle seguenti  norme: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(DE)      EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Wir, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
erklären unter unserer ausschließlichen Verantwortlichkeit, dass die 
Produkte auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden 
Richtlinien:  
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
sowie den folgenden Normen entsprechen: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(ES)      DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 
Nosotros, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – 
Italy, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los 
productos a los que se refiere esta declaración son conformes con las 
directivas siguientes: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
y con las normas siguientes: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(NL)      EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
Wij, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
verklaren uitsluitend voor eigen verantwoordelijkheid dat de producten 
waarop deze verklaring betrekking heeft, conform de volgende 
richtlijnen zijn: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
en conform de volgende normen: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(FI)      EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
Me, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
vakuutamme ottaen täyden vastuun, että tuotteet joita tämä vakuutus 
koskee, ovat seuraavien direktiivien: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
ja seuraavien standardien mukaisia: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(PT)      DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 
Nós, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos aos 
quais esta declaração diz respeito, estão em conformidade com as 
seguintes directivas: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
e com as seguintes normas: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(SE)      EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
försäkrar under eget ansvar att produkterna som denna försäkran avser är 
i överensstämmelse med följande direktiv : 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
och följande standarder: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(RU)          
, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 

    ,    
   ,   

 : 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 

  : 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 
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(CZ)      ES PROHLÁŠENÍ O SHOD  
My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
prohlašujema na naši výhradní zodpov dnost, že výrobky na která se 
toto prohlášení vztahuje, vyhovují následujícím sm rnicím: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
a následujícím normám: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(SI)      IZJAVA O SKLADNOSTI CE 
Mi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
izjavljujemo na našo popolno odgovornost, da proizvodi na katere se ta 
izjava nanaša, so v skladu s slede imi navodili: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
kakor tudi s slede imi pravili: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – 

Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(SK)      ES VYHLÁSENIE O ZHODE 
My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednos , že výrobky na ktoré sa 
toto vyhlásenie vz ahuje, vyhovujú nasledujúcim smerniciam: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
a nasledujúcim normám: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(HR)      IZJAVA O SUKLADNOSTI CE 
Mi, DAB Pumps  S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino  (PD) – Italy, 
izjavljamo na našu potpunu odgovornost, da proizvodi na koje se ova 
izjava odnosi, sukladni su sljedeþim uputama: 
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment) 
–      2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
–      2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility  Directive) 
kao što i sljedeþim propisima: 
–      EN    60335-1 :    10   (Household    and    Similar    Electrical 
Appliances – Safety) 
–      EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(RS)  (ME)  IZJAVA O PODUDARANJU CE 
Mi, DAB Pumps  S.p.A. - Via  M.Polo,  14 – Mestrino  (PD) – 
Italy, izjavljamo na našu potpunu odgovornost, da proizvodi na koje 
se ova izjava poziva, podudaraju se sa sljedeþim pravilima: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment) 
–      2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
–      2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility  Directive) 
kao što i sa sljedeþim propisima: 
–      EN 60335-1 : 10 (Household and Similar  Electrical  
Appliances – Safety) 
–      EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)

(MK)           
, DAB Pumps S.p.A.Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy,  

       
  ,   : 

– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 
substances in electrical and electronic equipment) 

– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 

   : 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – 

Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(BG)         EO 
, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
    ,   

     ,   
 : 

– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 
substances in electrical and electronic equipment) 

– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 

   : 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(HU)      EK MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT 
Mi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
Teljes felel ségünk tudatában kijelentjük, hogy a amelyekre a jelen 
nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az alábbi irányelveknek: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
és a következ  normáknak: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – 

Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)  

 
 

Mestrino (PD), 01/01/2013  
 
GB-Last two figures of the year in which the mark was applied: 13 
FR- Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage:13 
IT- Ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura: 13 
DE- Die letzten beiden Zahlen des Jahrs der Kennzeichnung: 13 
ES- Últimas dos cifras del año puestas en aposición en el marcado: 13 
NL- Laatste twee cijfers van het jaar voor het aanbrengen van de markering: 13 
FI- Merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa: 13 
PT- Últimos dois algarismos do ano de aposição da marcação: 13 
SE- De två sista siffrorna i det årtal då märkningen har anbringats: 13 
RU-      : 13 
CZ- Poslední dv  íslice ur ující rok v ozna ení: 13 
SI- Zadnji dve števki leta, v katerem je dana oznaka: 13 
SK- Posledné dve íslice ur ujúce rok v ozna ení: 13 
HR- Posljednje dvije znamenke godine postavljanja oznake: 13 
RS-ME - Zadnje dvije brojke godine postavljanja znaka: 13 
MK-          : 13 
BG-          : 13 
HU- Az ellenjegyzési év utolsó két számjegye: 13 
 

Francesco Sinico 
Technical Director www.iv
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(GB)      DECLARATION OF CONFORMITY CE 
We, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
declare under our  responsibility that the products to which this 
declaration refers are in conformity  with the following directives: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 
and with the following standards: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(FR)      DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 
Nous, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
déclarons sous notre responsabilité exclusive que les produits auxquels 
cette déclaration se réfère sont conformes aux directives suivantes: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 
ainsi qu’aux normes suivantes : 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(IT)      DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti ai quali 
questa dichiarazione si riferisce sono conformi alle seguenti  direttive: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 
ed alle seguenti  norme: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(DE)      EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
Wir, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
erklären unter unserer ausschließlichen Verantwortlichkeit, dass die 
Produkte auf die sich diese Erklärung bezieht, den folgenden 
Richtlinien:  
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 
sowie den folgenden Normen entsprechen: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(ES)      DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE 
Nosotros, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – 
Italy, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los 
productos a los que se refiere esta declaración son conformes con las 
directivas siguientes: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 
y con las normas siguientes: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(NL)      EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
Wij, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
verklaren uitsluitend voor eigen verantwoordelijkheid dat de producten 
waarop deze verklaring betrekking heeft, conform de volgende 
richtlijnen zijn: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 
en conform de volgende normen: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(FI)      EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 
Me, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
vakuutamme ottaen täyden vastuun, että tuotteet joita tämä vakuutus 
koskee, ovat seuraavien direktiivien: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 
ja seuraavien standardien mukaisia: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(PT)      DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 
Nós, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos aos 
quais esta declaração diz respeito, estão em conformidade com as 
seguintes directivas: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 
e com as seguintes normas: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances 

– Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 
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(SE)      EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 
Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
försäkrar under eget ansvar att produkterna som denna försäkran avser 
är i överensstämmelse med följande direktiv : 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 
och följande standarder: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(RU)          
, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 

    ,     
  ,    

: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment)  
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 

  : 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – 

Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(CZ)      ES PROHLÁŠENÍ O SHOD  
My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
prohlašujema na naši výhradní zodpov dnost, že výrobky na která se 
toto prohlášení vztahuje, vyhovují následujícím sm rnicím: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 
a následujícím normám: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(SI)      IZJAVA O SKLADNOSTI CE 
Mi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
izjavljujemo na našo popolno odgovornost, da proizvodi na katere se ta 
izjava nanaša, so v skladu s slede imi navodili: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 
kakor tudi s slede imi pravili: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – 

Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(SK)      ES VYHLÁSENIE O ZHODE 
My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednos , že výrobky na ktoré sa 
toto vyhlásenie vz ahuje, vyhovujú nasledujúcim smerniciam: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 
a nasledujúcim normám: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(HR)      IZJAVA O SUKLADNOSTI CE 
Mi, DAB Pumps  S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino  (PD) – Italy, 
izjavljamo na našu potpunu odgovornost, da proizvodi na koje se ova 
izjava odnosi, sukladni su sljedeþim uputama: 
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment) 
–      2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
–      2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility  Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 
kao što i sljedeþim propisima: 
–      EN    60335-1 :    10   (Household    and    Similar    Electrical 
Appliances – Safety) 
–      EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(RS)  (ME)  IZJAVA O PODUDARANJU CE 
Mi, DAB Pumps  S.p.A. - Via  M.Polo,  14 – Mestrino  (PD) – 
Italy, izjavljamo na našu potpunu odgovornost, da proizvodi na koje 
se ova izjava poziva, podudaraju se sa sljedeþim pravilima: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment) 
–      2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
–      2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility  Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 
kao što i sa sljedeþim propisima: 
–      EN 60335-1 : 10 (Household and Similar  Electrical  
Appliances – Safety) 
–      EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)

(MK)           
, DAB Pumps S.p.A.Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy,  

       
  ,   : 

– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 
substances in electrical and electronic equipment) 

– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 

   : 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – 

Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 
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(BG)         EO 
, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
    ,   

     ,   
 : 

– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 
substances in electrical and electronic equipment) 

– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 

   : 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical 

Appliances – Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps) 

(HU)      EK MEGFELEL SÉGI NYILATKOZAT 
Mi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 – Mestrino (PD) – Italy, 
Teljes felel ségünk tudatában kijelentjük, hogy a amelyekre a jelen 
nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az alábbi irányelveknek: 
– 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment) 
– 2006/95/CE (Low Voltage Directive) 
– 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive) 
– 97/23/CE (PED Directive) 
és a következ  normáknak: 
– EN 60335-1 : 10 (Household and Similar Electrical Appliances – 

Safety)  
– EN 60335-2-41 : 05 (Particular Requirements for Pumps)  

 
 

Mestrino (PD), 01/01/2013  
 
GB-Last two figures of the year in which the mark was applied: 13 
FR- Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage:13 
IT- Ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura: 13 
DE- Die letzten beiden Zahlen des Jahrs der Kennzeichnung: 13 
ES- Últimas dos cifras del año puestas en aposición en el marcado: 13 
NL- Laatste twee cijfers van het jaar voor het aanbrengen van de markering: 13 
FI- Merkinnän kiinnittämisvuoden kaksi viimeistä numeroa: 13 
PT- Últimos dois algarismos do ano de aposição da marcação: 13 
SE- De två sista siffrorna i det årtal då märkningen har anbringats: 13 
RU-      : 13 
CZ- Poslední dv  íslice ur ující rok v ozna ení: 13 
SI- Zadnji dve števki leta, v katerem je dana oznaka: 13 
SK- Posledné dve íslice ur ujúce rok v ozna ení: 13 
HR- Posljednje dvije znamenke godine postavljanja oznake: 13 
RS-ME - Zadnje dvije brojke godine postavljanja znaka: 13 
MK-          : 13 
BG-          : 13 
HU- Az ellenjegyzési év utolsó két számjegye: 13 

 

Francesco Sinico 
Technical Director 
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Sí ový kabel nesmí být nikdy používaný pro p epravu nebo manipulaci erpadla. Vždy 
používejte rukoje erpadla. 

Jakmile je erpadlo zapojené na p ívod elektrického proudu, zamezte jakémukoliv styku osob s 
vodou. 

Nikdy nevytahujte zástr ku erpadla tahem za kabel. 

P ed jakýmkoliv zásahem na erpadle vždy odpojte zástr ku z p ívodu elektrického proudu. 

B hem provozu erpadla se v erpané kapalin  nesmí nacházet osoby. 

Pokud je p ívodní kabel poškozen, musí být vym n n výrobcem nebo jeho autorizovaným 
technickým servisem, aby se zamezilo jakémukoliv nebezpe í. 

Ochrana p ed p etížením. erpadlo je vybaveno tepelnou ochranou motoru. Pokud dojde k 
p ípadnému p etížení motoru, ochrana motoru automaticky erpadlo vypne. Doba pot ebná k 
ochlazení motoru se pohybuje p ibližn  mezi 15-20 minutami, po ochlazení se erpadlo 
automaticky zapne. Po zásahu ochrany motoru je nezbytn  nutné vyhledat p í inu a odstranit ji. 
Konzultujte odstavec Vyhledávání závad. 

2. POUŽITÍ R ZNÝCH TYP ERPADLA

2.1 Povrchová samonasávací erpadla s n kolika ob žnými kol. 
Jsou k dispozici s 1, 3, 4, 5 ob žnými koly. ada výrobk  obsahuje erpadla z t lesem z nerezové oceli nebo 
z plastu. 

Ideální pro zásobování vodou v domácnostech  nebo pro zalévání st edních a malých zahrad. 
Zejména jsou vhodné pro vyprazd ování malých nádrží.  

erpadla jsou vyrobena z materiálu odolného proti chlóru (obsaženého v normální koncentraci). 
Vhodné pro zalévání vodou erpanou se sb rné nádrže  

1. BEZPE NOSTNÍ INSTRUKCE 

P ed uvedením erpadla do chodu si pozorn  p e t te tuto p íru ku s návodem k použití a 
uchovejte ji pro následující použití. 
P ístroj m že být použitý pouze pro funkce, pro které byl vyroben. Upozor ujeme, že z 

 
Přístroj není určený osobám (včetně dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální 
schopnosti nebo mající nedostatočné zkušenosti či znalosti o přístroji. Vyjímku mohou tvořit pouze ty 
případy, kde tyto osoby mohou využít dozoru nebo pokynů, týkajících se používání přístroje, 
prostřednictvím osoby zodpovědné za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby bylo 
zaručené, že si s přístrojem nehrají. (CEI EN 60335-1: 08) 

2.3 Agregáty se zabudovanou elektronikou 
Vyzna ují se maximáln  tichým chodem díky jejich zvláštní výrobní technologii, jsou k dispozici s 3, 4, 5 
ob žnými koly. 

Jsou opat ené elektronickým bezpe nostním za ízením sloužícím k ochran erpadla proti chodu 
nasucho. 
Jsou vhodné k zalévání zahrad a pozemk , zásobování vodou pro domácí ú ely.  
Vyzna ují se stálým tlakem a pr tokem. 

2.2

(MULTI INOX)

(BOOSTERSILENT)
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Teplota erpané kapaliny nesmí p esahovat  35° C. 

erpadlo nesmí být použito pro erpání slané vody, kal , ho lavých, leptavých nebo výbušných  
kapalin (nap . ropy, benzínu, edidel), maziv, olej  nebo potraviná ských výrobk .

V p ípad  použití erpadla pro zásobování vodou v domácnostech dodržujte místní normy 
orgán  odpov dných za správu vodních zdroj .

3. UVEDENÍ DO CHODU 

Vzhledem k tomu, že v r zných zemích platí rozdílné p edpisy týkající se bezpe nosti 
elektrických rozvod , zkontrolujte, zda za ízení s ohledem na jeho využití odpovídá platným 
normám. 

P ed uvedením erpadla do provozu zkontrolujte, zda: 

nap tí a kmito et uvedené na štítku s technickými údaji erpadla odpovídají údaj m p ívodu 
elektrického proudu. 

napájecí kabel erpadla nebo erpadlo nejsou poškozeny. 

p ipojení na p ívod elektrické energie bylo provedeno na suchém míst  chrán ném p ed 
p ípadným zaplavením. 

je elektrický obvod opat en ochranným jisti em o hodnot  I n  30 mA a zda je uzemn ní
erpadla vyhovující. 

P ípadné prodlužovací kabely musí odpovídat p edpis m normy  DIN VDE 0620. 

P ed prvním spušt ním napl te istou vodou t leso erpadla a sací hadici. Pln ní musí být 
provedeno pomalu až do chvíle, kdy za ne voda p etékat; vy kejte, až odejde všechen vzduch a 
dopl te až do vyrovnání hladiny. 
Pokud je erpadlo instalováno pod úrovní hladiny vody, vypus te vzduch z t lesa erpadla 
otev ením napoušt cí zátky. erpadlo se automaticky naplní vodou.  
Zapn te zástr ku do zásuvky. Spus te erpadlo a vy kejte, až za ne vytékat voda. V p ípad , že 
po 2 až 3 minutách od zapnutí voda nevytéká, erpadlo vypn te a zopakujte operaci napoušt ní. 

Montáž sací hadice 

Nainstalujte sací hadici od zdroje vody vzestupným zp sobem. Sací hadice se nesmí nacházet nad 
úrovní erpadla (zamezíte tak tvo ení bublin vzduchu v sací hadici). 
Sací hadice musí být namontována tak, aby na erpadlo nebyl vyvíjen žádný mechanický tlak. 
Patní ventil musí být umíst n nejmén  30 cm pod minimální hladinou vody. 

erpadlo nasává vodu pouze tehdy, pokud je sací hadice dokonale ut sn ná. 
Sací hadice by m la mít stejný pr m r jako sací hrdlo erpadla. 

Montáž výtla ného potrubí 

Za ú elem co nejlepšího využití výkon erpadla doporu ujeme použít výtla né potrubí s pr m rem 1” 
nebo vyšším. 
B hem nasávání musí být uzavírací prvky na výtla ném potrubí úpln  otev eny, aby tak mohl vycházet 
vzduch z potrubí. 

P ed tím, než poprvé uvedete erpadlo do chodu zapnutím zástr ky, sací hadice a erpadlo musí být 
napln ny vodou tak, aby p etékala, aby mohlo být provedeno nasávání. V p ípad  použití ve studních nebo 
ve všech p ípadech, kdy je hladina vody níže než erpadlo, musí být povinn  použita sací hadice opat ená 
zp tnou klapkou, která umož uje naplnit erpadlo p i první instalaci a zamezuje jeho vyprázdn ní, jakmile se 
erpadlo zastaví, a zabra uje tak problém m ve fázi op tného spušt ní. P i pln ní erpadla použijte plnící 

zátku. 
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Agregáty se zabudovanou elektronikou

Instalace 

Tlak na vstupu erpadla nesmí p esahovat 2 bary. 

Hloubka nasávání nesmí p esahovat 8 m. 

erpadlo nefunguje, pokud se kohoutek nachází 15 m nad hladinou erpadla. 

U tohoto modelu není možné kv li zp tné klapce naplnit sací hadici pomocí napoušt cí zátky 
umíst né na  erpadle. 

Použití erpadla 

Zapn te zástr ku sí ového kabelu. erpadlo se spustí. 

Pokud se fáze sání nespustí do 120 sekund, erpadlo se automaticky zastaví, pak budou následovat další 
dva pokusy o samonasávání, každý po dobu 120 sekund. 

Elektrické erpadlo je opat eno zabudovaným elektronickým za ízením, které ho m ní na elektrické erpadlo 
s automatickou funkcí a má následující funkce: 

Automatická funkce erpadla 
erpadlo se spustí automaticky p i otev ení kohoutku a zastaví se po p ibližn  10 sekundách po uzav ení 

kohoutku. 
Ochrana erpadla proti chodu nasucho 

V p ípad  nedostatku vody se erpadlo automaticky vypne po p ibližn  45 sekundách. Tento stav je 
signalizován na elektronickém displeji, na n mž za ne blikat ervená kontrolka "Alarm" (Poplach). 
Pro op tné spušt ní erpadla nejd íve obnovte správný p ítok vody a pak stiskn te tla ítko RESET  
Pokud p etrvává poplašný stav, to znamená, že uživatel nezasáhl a neobnovil p ítok vody a neresetoval 
erpadlo, automatický reset se pokusí po hodin  znovu spustit erpadlo po 5 hodinách, po 20 hodinách a pak 

následn  jednou za 24 hodin. Od prvního zásahu ochrany proti chodu na sucho až do doby, kdy erpadlo 
obnoví normální funkci, je na elektronickém displeji signalizována chyb jící voda: ervená kontrolka led bliká 
v cyklech jeden záblesk a pauza. Funkci erpadla obnovíte stisknutím tla ítka RESET, p ed obnovením 
funkce spus te p ítok vody.   

Signalizace elektronického displeje 
Rozsvícená zelená kontrolka led (Power).  

erpadlo je p ipojeno na sí  a je p ipraveno k erpání vody (hned po otev ení kohoutku). 
Rozsvícená žlutá kontrolka led (Pump on).  

erpadlo erpá vodu. 
Blikající ervená kontrolka led (Alarm) v cyklech s 1 zábleskem.  

erpadlo nefunguje kv li chyb jící vody na sání: zasáhl program ochrany proti chodu na sucho. 
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4. RADY KE SPRÁVNÉMU POUŽITÍ 

Správné podmínky pro provoz erpadla budou zachovány, pokud budete dodržovat následující pravidla: 

erpadlo nesmí fungovat s kompletn  uzav eným kohoutkem na výtlaku (krom  elektronicky 
ízených erpadel) 

erpadlo nesmí b žet nasucho. 

Hadice sání a výtlak nesmí být menší než pr m r p íslušných hrdel (25 mm) erpadla. Jakmile je výška 
sání vyšší než  4 metry, doporu ujeme namontovat na sací hrdlo hadici s v tším pr m rem. Na 
závitech erpadla nepoužívejte kovové p ípojky. 
Napojte sací hadici opat enou spodní klapkou, dbejte na to, aby  na hadici nebyly prohyby, sifony, 
smy ky a hadice nebyla nikde p iškrcena. 
Umíst te erpadlo do roviny, do stabilní polohy a na suché místo daleko od ho lavých nebo výbušných 
látek. Nikdy ho nevystavujte dešti a p ímému proudu vody. 
Zkontrolujte, zda p ipojení do elektrických zásuvek je chrán no p ed zaplavením, zabra te, aby 
erpadlo bylo vystaveno p ímému proudu vody,  erpadlo nepono ujte do vody. 

ÚDRŽBA A IŠT NÍ 
erpadlo nesmí být za žádných okolností vystaveno mrazu. V p ípad , že teplota klesne na bod mrazu, 

odstra te erpadlo z erpané kapaliny, vyprázdn te ho a uložte na místo chrán né p ed mrazem.  
P ed jakýmkoliv zásahem išt ní musí být erpadlo odpojeno od p ívodní sít .

erpadlo nevyžaduje údržbu. 
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5 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD 

P ed zahájením vyhledávání závad musíte odpojit erpadlo od p ívodu elektrického proudu 
(vytáhn te zástr ku ze zásuvky). 
Pokud je napájecí kabel nebo kterákoliv elektrická sou ást erpadla poškozena, oprava nebo 
vým na musí být provedena výrobcem nebo jeho technickým servisem nebo osobou s 
odpovídající kvalifikací, zamezíte tak jakémukoliv nebezpe í. 

Povrchová samonasávací erpadla s více ob žnými koly. Agregáty s nádrží
Závady Kontrola (možné p í iny) Náprava 

erpadlo se neotá í. 1) Bez proudu. 

2) Zablokovaná h ídel. 

1) Zkontrolujte, zda je zásuvka pod proudem 
a zda je dob e zapojená zástr ka. 

2) Vytáhn te zástr ku ze zásuvky: vložte do 
vý ezu na h ídeli (na stran  ventilátoru 
chlazení) šroubovák a oto ením 
odblokujte. 

erpadlo se otá í, ale 
nevypouští vodu. 

1) erpadlo nebylo úpln  odvzdušn no, v 
t lese se nachází vzduch. T leso
erpadla bez vody. 

2) Pr nik vzduchu do sacího potrubí. 

3)– sací ventil není pono ený do vody  
- sací ventil je ucpaný 
- byla p ekro ena max. hloubka 

pono ení 

1) Zastavte erpadlo, odšroubujte výtla nou 
hadici, pohn te erpadlem tak, aby se 
dostaly ven bubliny vzduchu, dopl te
vodu, p išroubujte a utáhn te hadici a 
znovu spus te erpadlo. 

2) Zkontrolujte, zda jsou v po ádku spoje na 
sací hadici. Zkontrolujte, zda na ní nejsou 
prohyby, sifony, smy ky a zda není 
hadice p iškrcená a zda není 
zablokovaný patní ventil na sací hadici.. 

3) – pono te sací ventil do vody 
- o ist te patní ventil 
- o ist te sací koš 
- zkontrolujte hloubku sání. 

erpadlo zastavuje 
zásahem tepelné 
ochrany motoru kv li 
p eh ívání. 

1) Údaje p ívodu elektrické energie 
neodpovídají údaj m na štítku motoru 
(p íliš nízké nebo vysoké nap tí). 

2) Pevná ástice zablokovala ob žné kolo. 
3) erpadlo pracovalo s p íliš horkou 

vodou.
4) erpadlo pracovalo nasucho nebo se 

zav eným kohoutkem na výtlaku po více 
než 10 minut. 

1)-4) Vytáhn te zástr ku, odstra te p í inu, 
která zp sobila p eh átí, vy kejte, až se 
erpadlo ochladí a znovu ho zapn te. 
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Agregáty se zabudovanou elektronikou 
Závada LED P í ina Náprava 

Nep ichází proud 
Zkontrolujte, zda je v sítí odpovídající 
nap tí /viz štítek s technickými údaji). 
Zkontrolujte elektrické vedení a p ipojení. 

Power nesvítí 
Pump on  nesvítí 
Alarm nesvítí 

Vadná karta Obra te se na 
autorizované technické st edisko.

Power svítí 
Pump on nesvítí 
Alarm nesvítí 

Zablokovaná výtla ná hadice 
Nevhodná instalace (+ 15 m) 

Zkontrolujte hydrauliku. 

Power svítí 
Pump on  svítí 
Alarm svítí 

Vadná karta 
Obra te se na 
autorizované technické st edisko 

V sání chybí voda mén  než 26 
hodin 

Zkontrolujte správnou instalaci sací 
hadice 

Power  svítí 
Pump on nesvítí 
Alarm bliká Zablokované ob žné kolo 

(zásah tepelné ochrany) 
O ist te /odblokujte erpadlo 

erpadlo 
nefunguje 

Power  svítí 
Pump on  nesvítí 
Alarm svítí 

Voda chybí více než 26 hodin 
Zablokované ob žné kolo 
(zásah tepelné ochrany) 

Zkontrolujte instalaci sací hadice. 
O ist te erpadlo 

 P íliš velká hloubka sání Zkontrolujte hloubku sání 
 Patní ventil je ucpán O ist te patní ventil Nedostate

ný výtlak  Kapacita erpadla je omezena 
kv li výskytu cizích t les 

O ist te erpadlo 

 Ztráty v obvodu. 
Uvnit erpadla jsou 
pravd podobn  cizí t lesa. 
Zp tná klapka net sní. 

Zkontrolujte obvod a zapojení 
erpadla 

O ist te erpadlo 
erpadlo se 

stále zapíná 
a vypíná 

 Hladina vody rychle klesá pod 
8m

Umíst te patní ventil do v tší hloubky 
(ne více než 8m) 
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6. LIKVIDACE 

Tento výrobek nebo jeho ásti musí být likvidován podle norem týkajících se životního prost edí. 
Použijte místní sít  sb ru odpadk , a  už ve ejné i soukromé. 

7. ZÁRUKA 

V p ípad , že se jedná o závadu zavin nou p i výrob  p ístroje nebo byl p i výrob  použit vadný 
materiál, výrobce je povinen v záru ní dob  ur ené zákonem platným v zemi zakoupení p ístroj opravit 
nebo vym nit (rozhodne výrobce)..  

La Naše záruka se vztahuje na všechny základní závady, které vznikly v souvislosti s výrobou nebo s 
materiálem použitým p i výrob  p ístroje, za podmínky, že výrobek byl používaný správným zp sobem 
v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití. 

Záruka propadá v následujících p ípadech: 
 p i pokusech o opravu p ístroje, 
 p i provedení technických zm n p ístroje, 
 p i použití jiných než originálních náhradních díl ,
 p i poškození, 
 p i nevhodném používání, nap . p i pr myslovém použití. 

Záruka se nevztahuje na: 
rychle opot ebovatelné sou ásti.

V p ípad  požadavku zákroku v záru ní dob  se obra te na autorizované st edisko technického servisu 
s dokladem o koupi výrobku. 

Výrobce odmítá jakoukoliv zodpov dnost za možné nep esnosti v této p íru ce, pokud jsou zp sobeny 
chybami tisku nebo p episu. Vyhrazuje si právo provád t na výrobcích zm ny, které považuje za 
pot ebné nebo užite né a které nem ní jeho hlavní technické vlastnosti 
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