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 1 2 3 4 5 6 7 

DE Saugstutzen Druckstutzen Berührschutz Pumpengehäuse Gerätefuß Rohranschluss Schlauchanschluss 

EN Suction socket Pressure socket Contact protection Pump housing Support foot Tube connection Hose connection 

FR Buse d'aspiration Raccord de tuyau 
de refoulement 

Protection de con-
tact 

Carter de pompe Pied de l'appareil Raccord de tube Raccordement de 
tuyau 

NL Aanzuigopening Spuitkop Aanraakbeveiliging Pomphuis Apparaatvoet Buisaansluiting Slangaansluiting 

ES Tubuladura de as-
piración 

Tubuladura de 
presión 

Protección contra 
contacto accidental 

Carcasa de la 
bomba 

Pie del equipo Empalme de tubos Empalme de tubo 
flexible 

PT Boca de aspiração Bocal de saída de 
pressão 

Protecção contra o 
contacto 

Carcaça da bomba Pé Ligação do tubo Conexão da 
mangueira 

IT Tronchetto di aspi-
razione 

Tronchetto di pres-
sione 

Protezione contro 
le scariche 

Carcassa della 
pompa 

Piede dell'appar-
ecchio 

Allacciamento tubo Allacciamento tubo 
flessibile 

DA Sugestuds Trykstuds Berøringsbeskyt-
telse 

Pumpehus Apparatfod Rørtilslutning Slangetilslutning 

NO Sugestuss Trykkstuss Berøringsstuss Pumpehus Fot Rørtilkobling Slangetilkobling 

SV Sugstos Tryckstos Beröringsskydd Pumphus Apparatbotten Röranslutning Slanganslutning 

FI Imuistukka Paineistukka Kosketussuoja Pumpun kotelo Laitejalusta Putkiliitäntä Letkuliitäntä 

HU Usisni priključak Potisni priključak Zaštita od dodiri-
vanja 

Kućište pumpe Nogar uređaja Priključak cijevi Priključak crijeva 

PL Króciec ssawny Króciec tłoczny Osłona Obudowa pompy Podstawa urządze-
nia 

Przyłącze rury Przyłącze węża 

CS Sací hrdlo Výtlačné hrdlo Ochrana proti do-
tyku 

Těleso čerpadla Patka přístroje Přípojka trubky Hadicová přípojka 

SK Sacie hrdlo Výtlačné hrdlo Ochrana proti do-
tyku 

Teleso čerpadla Pätka prístroja Prípojka rúrky Hadicová prípojka 

SL Sesalni priključek Tlačni priključek Zaščita pred doti-
kom 

Ohišje črpalke Podnožje aparata Priključek cevi Priključek gibke cevi 

HR Usisni priključak Potisni priključak Zaštita od dodiri-
vanja 

Kućište pumpe Nogar uređaja Priključak cijevi Priključak crijeva 

RO Ştuţ de aspiraţie Ştuţ de presiune Protecţie la atin-
gere 

Carcasa pompei Picior aparat Conexiune pentru 
ţeavă 

Conexiune pentru 
furtun 

BG Всмукателни 
накрайници 

Пневматични 
накрайници 

Контактна защита Корпус на 
помпата 

Краче на уреда Тръбна връзка Връзка за маркуча 

UK Всмоктувальний 
патрубок 

Нагнітальний 
патрубок 

Контактний 
запобіжник  

Корпус насоса Стійка пристрою Підключення труб Підключення 
шланга 

RU Всасывающий 
патрубок 

Напорный 
патрубок 

Защита от 
соприкосновения 

Корпус насоса Лапка прибора Соединение для 
трубы 

Соединение для 
шланга 

CN 抽水接管 压水接管 防护网 泵外壳 设备底座 管接头 软管接头 
 
 



-    - 

3 

 
 

 
 
 

 

 
 
 



-  SK  - 

60 

 
 
-  SK  - 
 
 

Preklad originálu Návodu na použitie 
 
 

 

 VÝSTRAHA  
 

• Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8  rokov a osoby so 
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami 
alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, keď sú pod 
dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a 
pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú. 

• Deti sa s prístrojom nesmú hrať. 
• Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu. 
 

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

 

• Prístroj pripájajte iba vtedy, ak sa zhodujú elektrické údaje prístroja 
a jeho napájania. Údaje o prístroji sa nachádzajú na typovom štítku 
prístroja, na obale alebo v tomto návode na obsluhu. 

 

• Smrť alebo ťažké zranenia spôsobené zásahom elektrického prúdu! 
Skôr ako siahnete do vody, odpojte od elektrickej siete prístroje s 
napätím >12 V AC alebo >30 V DC. 

 

• Prístroj prevádzkujte len vtedy, ak sa vo vode nezdržiavajú osoby. 
 

• Nepoužívajte zariadenie, ak sú elektrické prípojky alebo kryty 
poškodené. 

 

• Poškodené pripojovacie vedenia sa nedajú nahradiť. Zlikvidujte 
prístroj. 

 
 

 

Bezpečnostné pokyny 
 

Elektrická inštalácia podľa predpisov  
 

• Elektrické inštalácie musia zodpovedať národným predpisom pre zriaďovateľov inštalácie a môže ich vykonávať iba 
kvalifikovaný elektrikár. 

• Za kvalifikovaného elektrikára sa považuje osoba, ktorá je na základe svojho odborného vzdelania, znalostí a skúse-
nosti schopná a oprávnená posudzovať a vykonávať zadané činnosti. Práca odborníka zahŕňa tiež rozpoznanie 
možných nebezpečenstiev a rešpektovanie regionálnych a národných noriem, predpisov a nariadení. 

 

• Pri otázkach a problémoch sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára. 
 

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

 

• Zástrčkové spoje chráňte pred vlhkosťou. 
 

• Pripojte prístroj len na zásuvku inštalovanú podľa predpisov. 
 
 

 

Bezpečná prevádzka 
 

• Rotor v prístroji obsahuje magnet so silným magnetickým poľom, ktoré môže negatívne ovplyvniť kardiostimulátory 
alebo implantované defibrilátory (ICD). Dodržte vzdialenosť minimálne 0,2 m medzi implantátom a magnetom. 

 
 

• Prístroj neneste a neťahajte za elektrické vedenie. 
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• Vedenia uložte tak, aby boli chránené pred poškodeniami a dbajte na to, aby o ne nemohol nikto zakopnúť. 
 

• Nikdy nevykonávajte technické zmeny na prístroji. 
 

• Kryt prístroja a príslušných dielov otvárajte len vtedy, ak je to výslovne uvedené v tomto návode. 
 

• Na prístroji vykonávajte iba činnosti, ktoré sú opísané v tomto návode. Ak nie je možné problémy odstrániť, kontaktujte 
autorizované miesto zákazníckeho servisu alebo v prípade pochybností výrobcu. 

 
 

• Pre prístroj používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo. 
 
 

 

Pokyny k tomuto Návodu na použitie 
 

Víta Vás OASE Living Water. S kúpou AquaMax Eco Gravity 10000, 15000, 20000 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 klasifikované signálnymi slovami, ktoré indikujú 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. 

 
 

 

 O P A T R N E  
• Označuje možnú nebezpečnú situáciu. 
• V prípade nerešpektovania môže byť následkom ľahké alebo zanedbateľné poranenie. 

 
 

 

 U P O Z O R N E N I E  
Informácie, ktoré slúžia na lepšie porozumenie alebo na predchádzanie možným vecným škodám alebo 
poškodeniu životného prostredia. 

 
 

 

Ďalšie pokyny 
 

 A Odkaz na obrázok, napr. obrázok A. 
 

→ Odkaz na inú kapitolu. 
 
 

 

Použitie v súlade s určeným účelom 
 

AquaMax Eco Gravity 10000, 15000, 20000, ďalej nazývaný „prístroj“, sa smie používať iba nasledovne: 
 

– Ako sériovo zapojené gravitačné filtračné čerpadlo pre použitie v gravitačných filtračných zariadeniach. 
 

• Pre čerpanie normálnej rybničnej vody pre filter, vodopád a potoky. 
 

• Prevádzka pri dodržaní technických údajov.  
 

• Prevádzka pri dodržaní prípustných hodnôt vody. (→ hodnoty vody) 
 

Pro prístroj platia nasledujúce obmedzenia: 
 

• Nepoužívať vo vodách určených pre plávanie. 
 

• Nikdy nečerpajte iné kvapaliny než vodu. 
 

• Nikdy neprevádzkujte bez prietoku vody. 
 

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

• Nepripájajte na domové vodovodné potrubie. 
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Montáž 
 

Prístroj sa musí prevádzkovať a inštalovať len vo vodorovnej a stabilnej polohe na pevnom podklade v smere prúdenia 
za filtračnú jednotkou. Pre jednoduché upevnenie prístroja na podklade je možné pätku prístroja odistením páky so 
západkou na spodnej strane pätky prístroja odstrániť smerom dozadu (C). Pre montáž teleso prístroja nasunút’ na 
pätku prístroja až zapadne. 
Prístroj môže byť inštalovaný ako ponorený (A = filtračný modul) alebo na suchu (B = čerpadlová komora). Umiestite 
prístroj zásadne vždy pod hladinu vody, aby pri zapnutí a prevádzke prístroj nebežal na sucho alebo nemohol nasávat’ 
vzduch. Nikdy nepripájajte prístroj na vodovodné potrubie. Použite priloženú súpravu adaptérov pre jednoduché pripo-
jenie na rúrku (6) alebo hadicu (7). Dbajte pri montáži na rúrku bezpodmienečne na to, aby zariadenie bolo inštalované 
bez pnutia.  
Inštalácia ponorené (A) 
Pripojte na výtlačné hrdlo (2) vedenie pre vratný tok vody do jazierka. Nasaďte prístroj ponorený do filtračného modulu. 
Zaistite, aby prístroj nebol nikdy prevádzkovaný bez prietoku vody! Maximálna hĺbka ponorenia činí 4 metre. 
Inštalácia na suchu (B) 
Najprv vytiahnite vidlicu zo zásuvky a zaistite prístroj proti opakovanému zapnutiu. Odstráňte ochranu proti dotyku (3) 
otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Nesiahajte do otvoru čerpadla (1). Upevnite hadicu satia prípadne pomocou 
súpravy adaptérov pre montáž na rúrku (6) alebo hadicu (7). Pripojte saciu hadicu na sacie hrdlo (1).  
 

Postavte prístroj tak, aby nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu (max. 40 ºC). 
 
 

 

Uvedenie do prevádzky 
 

 U P O Z O R N E N I E  
 

Čerpadlo nesmie bežať nasucho. V opačnom prípade sa čerpadlo zničí. 
 

• Čerpalo prevádzkujte iba ponorené. 
 

 U P O Z O R N E N I E  
Citlivé elektrické súčiastky. Nesprávna prípojka zničí prístroj. 
• Nepripájajte prístroj k zdroju prúdu s regulovateľnou intenzitou napájania. 

 

Prívod el. prúdu vytvoríte nasledovne: 
 

Zapnutie: Prístroj pripojte na sieť. Prístroj sa okamžite zapne. 
Vypnutie: Odpojte prístroj od siete. 
 
 

 

Čistenie a údržba 
 

 V Ý S T R A H A  
Smrť alebo ťažké zranenia spôsobené nebezpečným elektrickým napätím! 
• Skôr než siahnete do vody, vypnite všetky zariadenia, ktoré sa vo vode nachádzajú. 
• Pred prácami na prístroji vypnite sieťové napätie. 

 
 

 

Vyčistenie prístroja 
 

 U P O Z O R N E N I E  
Odporúčanie pre čistenie: 
• Prístroj čistite podľa potreby, ale minimálne 2-krát ročne. 

 

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

 

• Odporúčané čistiace prostriedky pri silnom usadzovaní vápnika: 
 

– čistič čerpadiel PumpClean od spoločnosti OASE. 
 

– čistiaci prostriedok bez obsahu octu a chlóru. 
 

• Po čistení všetky diely dôkladne opláchnite čistou vodou. 
 
 

 

Ochrana proti behu na sucho/blokovanie  
Pokiaľ prístroj beží bez vody alebo ak je jednotka rotoru blokovaná, prístroj sa automaticky vypne.  

– Skontrolujte, či je prístroj pod hladinou vody a pri zapnutí a prevádzke nebeží na sucho alebo nenasáva vzduch. 
– U zablokovanej jednotky rotoru najprv vytiahnite vidlicu zo zásuvky a zaistite prístroj proti opakovanému zapnutiu. 

Otočte ochranu proti dotyku proti smeru hodinových ručičiek alebo povoľte skrutkový spoj sacieho vedenia. Od-
stráňte príčinu blokovania otvorom čerpadla. Opäť nasaďte ochranu proti dotyku a upevnite skrutkový spoj. Ob-
novte pripojenie na sieť a uveďte prístroj do prevádzky. 

– Vytiahnutím vidlice zo zásuvky sa táto funkcia vypínania vynuluje. 
 
 



-  SK  - 

63 

S 

Poruchy 
Porucha Príčina Odstránenie 

Prístroj nebeží chýba prívod el. prúdu 
defektná poistka 
istič FI spustil 
koleso čerpadla je zablokované 

skontrolovat’ prívod prúdu 
skontrolovat’, popr. vymenit’ poistku 
skontrolovat’ rozvádzač a prívodný kábel 
možné cudzie teleso blokuje koleso v tele čer-
padla, 

Prístroj nečerpá alebo len veľmi málo Filter nie je ponorený vo vode 
Posúvadlový uzáver je zatvorený 
Systém je zavzdušnený 
Ochrana proti dotyku je upchatá 

skontrolovat’ stav vody a polohu prístroja 
skontrolovat’ systém vedenia 
skontrolovat’ systém vedenia 
skontrolovat’ a vyčistit’ 

 
 
 

  

Uloženie/prezimovanie 
 

Zariadenie je mrazuvzdorné do -20 °C. Pri nižších teplotách sa zariadenie musí odinštalovať a uskladniť. 
Zariadenie sa skladuje nasledovne: 
 

• Zariadenie dôkladne vyčistite, skontrolujte ohľadom poškodení a poškodené diely vymeňte. 
 

• Skladujte čerpadlo ponorené a chráňte ho pred mrazom. 
 

• Elektrické prípojky chráňte pred vlhkosťou a nečistotami. 
 
 

 

Oprava 
Poškozený kryt nelze opravit a nesmí být dále používán. Prístroj odborne zlikvidujte. 
 
 

 

Výmena jednotky obežného kolesa 
Najprv vytiahnite vidlicu zo zásuvky a zaistite prístroj proti opakovanému zapnutiu. Otočte ochranu proti dotyku proti 
smeru hodinových ručičiek alebo povoľte skrutkový spoj sacieho vedenia. Uvoľnite 4 skrutky na bloku motora, ktoré 
upevňujú teleso čerpadla. Vytiahnite jednotku rotoru proti ľahkému odporu z bloku motora a vymeňte ju za náhradný 
diel. Opäť nasaďte a priskrutkujte teleso čerpadla.  Opäť nasaďte ochranu proti dotyku a upevnite skrutkový spoj. Ob-
novte pripojenie na sieť a uveďte prístroj do prevádzky. Používajte len originálne náhradné diely OASE.  
 
 

 

Náhradné diely 
 

S originálnymi dielmi od firmy OASE zostane prístroj be-
zpečný a bude aj naďalej spoľahlivo fungovať. 
Výkresy náhradných dielov a náhradné diely možno nájsť 
na našich internetových stránkach. 

 
 

 

www.oase-livingwater.com/spareparts_INT 
 
 
 

 

Súčasti podliehajúce opotrebeniu 
 

• Obežná jednotka 
 
 

 

Likvidácia 
 

 U P O Z O R N E N I E  
Tento prístroj sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom. 
• Prístroj znefunkčnite odrezaním kábla a zlikvidujte ho cez príslušný zberný systém. 

 

http://www.oase-livingwater.com/spareparts_INT

