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Preklad originálu Návodu na použitie 
 

O TOMTO NÁVODE NA POUŽÍVANIE 
Víta Vás OASE Living Water. S kúpou 
ProMax MudDrain 7000/11000/14000 
ste urobili dobré rozhodnutie. 
Pred prvým použitím prístroja si 
starostlivo prečítajte návod na použitie a 
oboznámte sa s prístrojom. Všetky práce 
na tomto prístroji a s týmto prístrojom smú 
byt’ vykonávané len podľa priloženého 
návodu. 
Bezpodmienečne dodržiavajte 
bezpečnostné pokyny pre správne a 
bezpečné používanie. 
Tento návod na použitie starostlivo 
uschovajte. Pri zmene vlastníka, prosím 
odovzdajte ďalej aj návod na použitie. 
 

Symboly v tomto návode 
Výstražné upozornenia 
Výstražné pokyny v tomto návode sú klas-
ifikované signálnymi slovami, ktoré in-
dikujú mieru ohrozenia. 
 

 V Ý S T R A H A  
• Označuje možnú nebezpečnú situáciu. 
• V prípade nerešpektovania môže mať 

za následok smrť alebo najťažšie 
poranenia. 

 

 U P O Z O R N E N I E  
Informácie, ktoré slúžia na lepšie porozu-
menie. 
 

Ďalšie pokyny 
 A Odkaz na obrázok, napr. obrázok 

A. 
→ Odkaz na inú kapitolu. 
 

POPIS VÝROBKU 
Prehľad 
 

 A ProMax Mud Drain 
7000/11000/14000 

1 Držadlo, nastaviteľné 
2 Pätka čerpadla 
3 Plavákový spínač 
4 Prípojka na strane výtlaku, G1½ 
5 Prívodné sieťové vedenie 
6 Stupňovité hadicové hrdlo 

 
 

Použitie v súlade s určeným účelom 
ProMax MudDrain 7000/11000/14000, 
ďalej nazývaný ”prístroj”, sa môže 
používať iba nasledovne: 
• Čerpanie čistej vody alebo dažďovej 

vody. 
• Čerpanie špinavej vody s čiastočkami s 

max. veľkosťou 30 mm. 
• Zavlažovanie a polievanie. 
• Prečerpávanie a vyčerpávanie z nádrží 

ako sú bazény. 
• Odber vody zo studní. 

– Len na zavlažovanie a polievanie! 
• Odber vody z nádrží na dažďovú vodu 

alebo cisterien. 
• Prevádzka pri dodržaní technických 

údajov. 
 

Možné nesprávne použitie 
Pro prístroj platia nasledujúce obmedze-
nia: 
• Nevhodné pre slanú vodu. 
• Nevhodné pre pitnú vodu. 
• Nepoužívajte v dlhodobej prevádzke 

(napr. trvalá cirkulačná prevádzka v ja-
zierku). 

• Nepoužívať pre komerčné alebo 
priemyslové účely. 

• Nepoužívať v spojení s chemikáliami, 
potravinami, ľahko zápalnými alebo 
výbušnými látkami. 

• Nepripájajte na potrubie s pitnou vodou. 
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Tento prístroj môžu používať 
deti staršie ako 8  rokov a 
osoby so zníženými fyzickými, 
zmyslovými alebo mentálnymi 
schopnosťami alebo s nedosta-
točnými skúsenosťami a zna-
losťami, keď sú pod dohľadom 
alebo boli poučené o be-
zpečnom používaní prístroja a 
pochopili nebezpečenstvá, 
ktoré z toho vyplývajú. 
Deti sa s prístrojom nesmú 
hrať. 
Deti nesmú vykonávať čistenie 
a používateľskú údržbu. 

Prípojka elektrickej energie 
• Prístroj pripájajte iba vtedy, ak sa zho-

dujú elektrické údaje prístroja a napája-
nia elektrickým prúdom. Údaje o 
prístroji sa nachádzajú na typovom 
štítku prístroja, na obale alebo v tomto 
návode na obsluhu. 

• Prístroj musí byť zabezpečený 
ochranným zariadením proti chybnému 
prúdu s menovitým chybným prúdom, 
ktorý nie je väčší než 30 mA. 

• Predlžovacie rozvody a rozdeľovač 
prúdu (napr. lišty so zásuvkami) musia 
byť vhodné na používanie v vonku 
(chránené pred striekajúcou vodou). 

• Chráňte zástrčkové spoje pred vlh-
kosťou. 

• Prevádzkujte prístroj len na zásuvke, 
inštalovanej podľa predpisov. 

Bezpečná prevádzka 
• Nebezpečné elektrické napätie. Smrť 

alebo ťažké zranenia spôsobené 
zásahom elektrického prúdu! Skôr ako 

siahnete do vody, odpojte prístroje s 
napätím >12 V AC alebo >30 V DC a 
zaistite ich proti opätovnému zapnutiu. 

• Prevádzkujte prístroj len vtedy, ak sa vo 
vode nezdržiavajú žiadne osoby. 

• Prístroj sa nesmie prevádzkovať s chy-
bnými elektrickými vedeniami alebo 
chybným krytom. 

• Prístroj nenoste ani neťahajte za elek-
trické vedenie.  

• Vedenia uložte tak, aby boli chránené 
pred poškodeniami a dbajte na to, aby o 
ne nemohol nikto zakopnúť. 

• Nikdy neotvárajte kryt prístroja ani 
príslušných dielov, ak nie ste k tejto čin-
nosti výslovne vyzvaní v návode na ob-
sluhu. 

• Na prístroji vykonávajte iba činnosti, 
ktoré sú popísané v tomto návode. Ak 
nie je problémy možné odstrániť, kon-
taktujte autorizované miesto zákazníc-
keho servisu alebo v prípade pochyb-
ností priamo výrobcu. 

• Používajte iba originálne náhradné diely 
a príslušenstvo pre daný prístroj. 

• Nikdy na prístroji nevykonávajte tech-
nické zmeny. 

• Pripojovacie vedenia sa nemôžu vy-
mieňať. Keď je vedenie poškodené, 
prístroj, resp. komponenty zlikvidujte. 
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INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE 
Pripojenie tlakovej hadice 
Čerpací výkon je optimálny pri vnútornom 
priemere hadice 38 mm (1½"). 
 

Postupujte nasledovne: 
 B 
1. Stupňovitú hadicovú koncovku pris-

pôsobte na tento priemer hadice. 
2. Stupňovitú hadicovú koncovku naskrut-

kujte na prípojku na strane výtlaku. 
3. Spojte tlakovú hadicu so stupňovitou 

hadicovou koncovkou. 
– Tlakovú hadicu zaistite hadicovou 

sponou. 
 

Automatická prevádzka 
Stúpajúca voda zdvíha plavákový spínač, 
kým sa nedosiahne bod zapnutia a 
čerpadlo sa zapne. 
Pri klesajúcej hladine vody sa plavákový 
spínač spúšťa, až kým nedosiahne bod 
vypnutia a čerpadlo sa vypne. 
 C 
• Kábel plavákového spínača zatlačte do 

držiaka kábla. 
– Čím kratší je kábel medzi plavákovým 

spínačom a držiakom kábla, o to 
nižšie je bod zapnutia a o to vyššie je 
bod vypnutia. 

 

 U P O Z O R N E N I E  
Pre správnu funkciu ponechajte medzi 
plavákovým spínačom a držiakom kábla 
aspoň 10 cm dlhý kábel. 
 

 U P O Z O R N E N I E  
Minimálna výška zvyšnej vody sa do-
siahne len v manuálnej prevádzke. 
 

 

Ručná prevádzka 
Čerpadlo je stále zapnuté, keď je 
plavákový spínač vo vertikálnej polohe a 
kábel smeruje nadol. 
 

 U P O Z O R N E N I E  
V manuálnej prevádzke môže čerpadlo 
bežať naprázdno. 
• Keď sa dosiahne minimálna hladina 

vody, vypnite čerpadlo. 
• Pri chode nasucho podlieha čerpadlo 

zvýšenému opotrebovaniu. 
 D 
• Držadlo nastavte do vodorovnej polohy 

a kábel zatlačte priamo na prechode k 
plavákovému spínaču do držiaka kábla 
tak, aby bol plavákový spínač zvislo. 

 

Inštalácia čerpadla 
 H 
• Čerpadlo postavte do vody vo vodoro-

vnej a stabilnej polohe. 
• Na spustenie do studne alebo šachty 

upevnite lano o držadlo. Nenoste za 
kábel sieťovej prípojky. 

• Čerpadlo postavte tak, aby sa ne-
nasávali čiastočky nečistôt s veľkosťou 
>30 mm a nezablokovali nasávací 
otvor. Ak je to potrebné, čerpadlo 
postavte na zvýšenom mieste. 

• Plavákový spínač sa musí stále voľne 
pohybovať. 

 



 

 DE 

 EN 

 FR 

 NL 

 ES 

 PT 

 IT 

 DA 

 NO 

 SV 

 FI 

 HU 

 PL 

 CS 

 SK 

 SL 

 HR 

 RO 

 BG 

 UK 

 RU 

 CN 
 

 
 

91 
 

 

PREVÁDZKA 

 V Ý S T R A H A  
Nebezpečné elektrické napätie! 
Smrť alebo ťažké zranenia elektrickým 
prúdom. 
• Čerpadlo vo vode pripojte na elektrickú 

sieť až vtedy, keď vo vode nestoja 
žiadne osoby ani nesiahajú do vody. 

• Pred vstupom do vody alebo siahnutím 
do nej, vypnite sieťové napätie všetkých 
prístrojov, ktoré sú vo vode. 

 

Zapnutie prístroja 
• Sieťovú zástrčku zasuňte do zásuvky. 

– Čerpadlo je pripravené na prevádzku. 

– Čerpadlo sa rozbehne, keď hladina 
vody dosiahne výšku zapnutia. 

 

Vypnutie prístroja 
• Vytiahnite sieťovú zástrčku. 

– Po vypnutí môže zvyšná voda v hadici 
tiecť späť a vytekať cez nasávací ot-
vor čerpadla. 

 

 U P O Z O R N E N I E  
Prístroj nepoužívajte v dlhodobej 
prevádzke. Inak sa životnosť prístroja pri-
merane skráti. 
 

 U P O Z O R N E N I E  
Po použití čerpadlo vypláchnite čistou 
vodou. 

 
 

ODSTRÁNENIE PORÚCH 
 

Porucha Príčina Náprava 
Čerpadlo sa nerozbieha Prerušte napájanie Skontrolujte poistku a elek-

trické zástrčkové spojenia 
Čerpadlo sa po krátkej 
dobe chodu vypne 

Poistka proti preťaženiu vy-
pla čerpadlo kvôli prehriatiu 

• Vyčistite nasávací otvor 
a tlakovú hadicu 

• Čerpadlo nechajte 
vychladnúť 

Čerpadlo ide, ale nečerpá 
alebo čerpá nedostatočne 

Zablokovaná tlaková 
hadica 

• Tlakovú hadicu položte 
tak, aby nebola zalo-
mená 

• Skontrolujte výtok a 
prípadne ho vyčistite 

Upchatý nasávací otvor • Vyčistite nasávací otvor 
Vzduch v tlakovej hadici • Odvzdušnite tlakovú 

hadicu 
Ak je k dispozícii: 
Nesprávne namontovaná 
alebo upchatá spätná 
klapka v tlakovej hadici 

• Spätnú klapku správne 
namontujte 

• Vyčistite spätnú klapku 

Chybné alebo 
opotrebované obehové ko-
leso 

Skontaktujte sa so 
spoločnosťou OASE. 
• Obehové koleso môže 

vymieňať len servis 
OASE. 
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ČISTENIE A ÚDRŽBA 

 V Ý S T R A H A  
Nebezpečné elektrické napätie! 
Smrť alebo ťažké zranenia elektrickým 
prúdom. 
• Skôr ako siahnete do vody, vypnite 

sieťové napätie všetkých prístrojov vo 
vode. 

• Pred prácami na prístroji vypnite 
sieťové napätie. 

 

 U P O Z O R N E N I E  
Odporúčanie pre pravidelné čistenie: 
• Prístroj čistite podľa potreby, ale mini-

málne 2x ročne. 
 

• Nepoužívajte agresívne čistiace prostri-
edky alebo chemické roztoky, pretože 
poškodíte teleso alebo môžete narušiť 
funkciu prístroja. 

• Odporúčané čistiace prostriedky pri sil-
nom usadzovaní vápnika: 
– čistič čerpadiel PumpClean od 

spoločnosti OASE. 
– čistiaci prostriedok bez obsahu octu a 

chlóru. 
• Po čistení všetky diely dôkladne 

opláchnite čistou vodou. 
 

SÚČASTI PODLIEHAJÚCE 
OPOTREBENIU 
Opotrebovateľné diely nepodliehajú 
záruke. 
Nasledujúce komponenty sú opotrebova-
teľné diely a môže ich vymieňať len servis 
OASE: 
• obehové koleso 
 

ULOŽENIE / PREZIMOVANIE 
Zariadenie nie je mrazuvzdorné a pri 
očakávanom mraze sa musí odinštalovať 
a uskladniť. 
Zariadenie sa skladuje nasledovne: 
• Vypust’te prístroj do tej miery, ako je len 

možné, vykonajte dôkladné čistenie a 
skontrolujte prípadné poškodenie. 

• Všetky hadice, potrubia a pripojenia čo 
možno v najväčšej miere vyprázdnite. 

• Zariadenie dôkladne vyčistite, skontro-
lujte ohľadom poškodení a poškodené 
diely vymeňte. 

• Prístroj skladujte v suchu a chráňte pred 
mrazom. 

• Zástrčku neponárajte do vody. 
 

LIKVIDÁCIA 
Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu 
s domovým odpadom! Na likvidáciu 
využite na to určený systém odovzdáva-
nia. Pred odovzdaním znefunkčnite 
prístroj prerezaním kábla. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

ProMax MudDrain 7000 11000 14000 
Menovité napätie V AC 230 230 230 
Menovitá frekvencia Hz 50 50 50 
Menovitý výkon W 325 625 950 
Trieda ochrany  IPX8 IPX8 IPX8 
Prípojka na strane výtlaku – G1½ G1½ G1½ 
Minimálna výška zapnutia/maximálna 
výška vypnutia 

mm 500/250 530/270 530/270 

Maximálna výška zapnutia/minimálna 
výška vypnutia 

mm 670/120 700/100 700/100 

Dopravované 
množstvo 

maximálne l/h 7500 11500 14500 

Dopravná výška maximálne m 5 7 11 
Hĺbka ponorenia maximálne m 7 7 7 
Veľkosť častíc maximálne mm 30 30 30 
Prívodné sieťové ve-
denie 

Dĺžka m 10 10 10 

Rozmery Dĺžka mm 193 193 193 
Šírka mm 247 247 247 
Výška mm 395 422 422 

Hmotnosť kg 4,8 6,4 7,7 
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