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Használati Útmutató 

 

 

Nagy nyomású szivattyú  

 

Fontos! 

Olvassa el a használati utasítást mielőtt telepíti a szivattyút 
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Felhasználási módok 

• Párásítás 

• Szúnyog riasztás 

• Hőmérséklet csökkentés 

• Fertőtlenítés 

• Szagtalanítás 

• Por megkötés 

• A finom elektronika megvédése a statikus 

elektromosságtól  

 

Főbb Jellemzők 

Alapértelmezett: 

• Alacsony nyomás elleni védelem 

• Időzítés 

• Magas hőmérsékleten lekapcsol 

• Szárazon futás elleni védelem 

• Leálláskor megőrzi a mentett adatokat 

Választható: 

• Vízleállító funkció 

• Nyomáskioldó funkció 

• Páratartalom vezérlés 

• Távoli vezérlés applikációval 

• Hang vezérlés 
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Nagy nyomású szivattyú 
Telepítési útmutató: 

1. A szivattyú első használata előtt töltse fel olajjal. (0,3-1 liter/perc 

szivattyúkhoz nem kell olajat tölteni) 

 

 
 

2. Csatlakoztassa a be- és kimenő alkatrészeket a szivattyúba a képen 

látható típusoknak megfelelően. 

 

 

3. Csatlakoztassa a műanyag csövet a réz indító idomhoz, majd a T és a 

vég idomokhoz. Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás megfelelő-e, 

majd tekerje be a fúvókákat az idomokba. Kulcsos idomoknál 

figyeljen arra, hogy a cső a megfelelő sorrendben haladjon át a réz 

gyűrűkön, gyors csatlakozós idomoknál bedugás előtt kúposítsa a 

csövet (1-1,5mm). 

 

4. Kapcsolja be a készüléket. (Kövesse a képernyőn megjelenő 

utasításokat) 

5. Állítsa be a szivattyú nyomásszabályzó szelepét, figyeljen arra, hogy 

a nyomásmérő óra mutatója mindig a zöld sávban maradjon.  

     

 

Jegyzet:    

Olaj fajtája: 15W/40 

Olaj mennyisége: 70ml 

200-300 üzem óránként cserélendő 
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Szivattyú általános adatai: 

Üzemi áram: AC 110V – 245V 

Üzemi frekvencia: 50Hz/60Hz 

Bekötés max. 10A megszakító után 

Túláram elleni védelem (beköthető, érzékelő szükséges) 

Alacsony működési hang 

Nem távirányítható 

Párásítás vezérlési funkció (érzékelő szükséges) 

Időzített mód (folyamatos ciklikus működés) 

Olaj csere emlékeztető (1-5 l/p szivattyúknál) 

 

 

 

Bekapcsoláskor az indítási logó a kezelőfelületen lévő bármely gomb 

megnyomása esetén eltűnik. Amikor újra áram alá helyezi a készüléket, ugyan 

abban a módban marad, mint kilépéskor. (Pl., ha folyamatos működés „on” 

állapotban kihúzta a készüléket, akkor bedugás után újra „on” módban lesz. 
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LCD kijelző funkciók 

1. A kijelző mutatja a rendszer információit, továbbá a felhasználó által 

bevitt adatokat. 

2. A gombokkal tudja beállítani és változtatni a szivattyú beállításait. 

3. Működés jelző fény: A vörös fény jelzi a készenléti állapotot; A zöld fény 

villogása jelzi a normál működést; a vörös fény villogása egy hibát jelez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figyelmeztetések: 

 

     

= Túláram. Amikor a szivattyú túláramot kap, a rendszer 

automatikusan leáll és bekapcsol az eszköz védelme. Ezután az „OFF” gombbal 

tudja újra működésbe hozni a szivattyút.  

  

Power 
overload 

Kijelző 

Működés jelző 

fény 
Gombok 
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= Olaj csere vagy általános karbantartás. A rendszer figyeli az üzem 

órák számát és bizonyos időközönként olajcserére figyelmeztet. Az 

olaj típusa és mennyisége a szivattyúra ragasztott matricán található. 0,3 – 1l/p-

es szivattyúk esetén a figyelmeztetés a fej mögötti torz csapágy gépzsírozására 

vonatkozik.  

 

 

 

            

= Alacsony víznyomás. A szivattyú vízcsatlakozásában a nyomás 

kevesebb, mint 1-2bár vagy el van zárva a vízcsap. 

 

 

Működéssel kapcsolatos információk: 

 

 

 

 

A „Fel” gomb jobb oldalon: hosszan nyomva megmutatja az eszköz működési 

állapotát; a gyártási idejét, az eddig futott üzemi idejét stb. 

 

Water     
shortage 

 

Maintenance Tips 

Oil Change 
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ENT gomb: Menü beállító gomb. A gomb hosszan nyomásával belép az eszköz 

tulajdonság beállításaiba, itt használja a fel, le, balra és jobbra nyilakat, hogy 

beállítsa a rendszer tulajdonságait. Miután belépett a menüpontba a balra és a 

jobbra nyilakkal tud lépkedni a funkciók között. Amikor kiválasztotta a megfelelő 

menüpontot, az villogni fog. Ekkor a fel és le gombokkal fogja tudni az adott 

tulajdonságot megváltoztatni. Miután végzett a beállításokkal az „ENT” gombbal 

tudja véglegesíteni azokat. A tulajdonság menüből való kilépéshez nyomja meg 

az „OFF” gombot. 

 

Jelmagyarázat a beállítások menüponthoz: 
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RH gomb: párásítás funkció gomb, akkor használhatja, ha van külső szenzor. Ha 

hosszan nyomja a gombot be tud lépni a párásítás üzemmódba. Ebben a módban 

az eszköz tudja mérni a szenzor környezetében a hőmérsékletet, illetve a 

páratartalmat; ilyenkor az eszköz százalékosan tudja változtatni a beállításokat a 

környezeti viszonyokhoz képest. (1) 
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Time Gomb: Ciklikus időzített mód. Nyomja hosszan a gombot a menübe való 

belépéshez. A rendszer a beállítás után ciklikusan fog működni, ON (működési 

időtartama) OFF (szünet időtartama).  

 

Amikor el szeretne indítani egy ciklust, nyomja hosszan a Time gombot, hogy 

belépjen a beállításokba. Ahogy belépett a menübe látni fog egy villogó részt. 

Használja a fel, le, balra és jobbra gombokat a menüben való lépkedéshez. A felső 

sorba (ON) állítson be pl. 2óra 2perc 2másodpercet, az alsó (OFF) sorba pedig pl. 

1óra 1perc 1másodpercet. Az eredmény az időzített módba kapcsolás után 2ó 2p 

2mp párásítás, 1ó 1p 1mp pihentetés. A ciklus folyamatosan ismétlődik. Mind a 

párásítás mind a pihentetés maximálisan 49 óra 59 perc 59 másodperc lehet. Ha 

elindítja a ciklikus módot, addig fog ismétlődni, amíg le nem állítja. 

 

ON gomb: Ezzel a gombbal tudja elindítani a folyamatos működés (Continuity 

mode) módot.  
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Nyomja meg az ON gombot, hogy belépjen a folyamatos működés módba és látni 

fogja a folyamatos működés mód indítása óta futott üzemi órák számát. Amikor 

kikapcsolja az eszközt ez a számláló nullázódni fog, tehát ha újra bekapcsolja, a 

számláló ismét 0-tól fog indulni. Nullázni tudja még a számlálót az ON gomb 

hosszan nyomásával is.  

 

 

 

Amint belép az ön által beállítani kívánt menü pontba, látni fog egy villogó 

területet. Ezt a villogó területet a balra és jobbra nyilakkal tudja változtatni. 

Mikor kiválasztotta a megfelelő területet, mondjuk az idő beállítást, nyomja meg 

az ENT gombot az adott menüpontba való belépéshez. Miután ez megtörtént a 

már fent említett módon változtatja a villogó területet a másodperc, perc, óra 

területek között. Ha kiválasztotta a megfelelőt a fel és le gombokkal tudja azokat 

változtatni. Hasonlóképpen kell eljárni az összes többi menüpontban is. 

 

 

 

 

 

 


