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HW 4000 FCS / HW 4500 FCS

Betriebsanleitung
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HW 4000 FCS COMFORT (Art.Nr. 112 849) HW 4500 FCS COMFORT (Art.Nr. 112 850)

1000 W 1300 W

230 V AC/50 Hz 230 V AC/50 Hz

X 4 X 4

80 dB (A) 81 dB (A)

8 m 8 m

45 m / 4,5 bar 50 m / 5,0 bar

4000 l/h 4500 l/h

35 °C 35 °C

2,0 / 3,5 bar 2,0 / 3,8 bar

1" 1"

17 kg 17 kg

1 1

17 l 17 l
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A KÉZIKÖNYVRŐL
Az üzembe helyezés előtt olvassa át ezt a do-
kumentumot. Ez a zavarmentes munkavég-
zés és a hibamentes kezelés feltétele.
Ügyeljen a kézikönyvben és a terméken talál-
ható biztonsági előírásokra és figyelmeztető
utalásokra.
Ez a dokumentáció a benne leírt termék kö-
telező tartozéka, és a termék eladása esetén
át kell adni a vásárlónak.

Jelmagyarázat

FIGYELEM!
A jelen figyelmeztető utasítások pontos
betartásával kerülheti el a személyi sé-
rülést és / vagy vagyoni kárt.

ADVICEKülönleges információk a jobb érthető-
ség és kezelés érdekében.

TERMÉKLEÍRÁS
Ez a dokumentáció a házi vízművek különböző
modelljeinek leírását tartalmazza. A modellt a tí-
pustábla alapján tudja beazonosítani.

Termékáttekintés
(A–E ábrák)

1 Átlátszó szűrőfedél

2 Szivattyúház

3 Feltöltő szelep

4 Nyomócsonk/nyomócső csatlakozója

5 Motorház

6 Nyomástartály

7 Rögzítési pont

8 Nyomásmérő

9 Szivattyúház leeresztő szelepe

10 Szűrőkamra leeresztő szelepe

11 Szívócsonk/szívótömlő csatlakozója

12 Csaptelep

13 Nyomócső

14 Könyökidom

15 Tömítés

16 Csatlakozóidom

17 Tömítés

18 Szívócső

19 Szűrőkulcs

20 Szűrő tömítése

21 Szűrő

22 Visszacsapószelep

23 Visszacsapószelep tömítése

24 Ház tömítése

25 Becsavarható csőcsatlakozó

26 Tömítés

27 Mérőegység úszóteste

28 Szelep zárófedele

29 Szelep

INOX
Az „INOX” megnevezésű berendezések rozsda-
mentes acélból készülnek. A felépítést és a mű-
ködést ez nem befolyásolja.
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Rendeltetésszerű használat
A házi vízművek rendeltetése kizárólag a vízel-
látás biztosítása és esővíz továbbítása a magán-
háztartásokban és a kertben.
A házi vízmű alkalmazható:

kert- és teleköntözésre,
a ház vízellátásánál,
nyomásnövelés céljából a vízellátásnál.

ADVICEHa a víznyomás megnövelésére hasz-
nálja a berendezést, be kell tartani a
helyi előírásokat. Erre vonatkozó infor-
mációt a vízvezeték-szerelő szakember-
től kaphat.

Lehetséges hibás használat
A házi vízmű nem használható:

homokos víz, sós víz, valamint textil- és pa-
pírdarabokat tartalmazó szennyvíz,
agresszív, maró, robbanékony vagy gáz-
képző vegyszerek vagy folyadékok,
35°C-nál melegebb folyadék továbbítására.

ADVICEA házi vízmű nem használható élelmis-
zerek és italok elkészítéséhez szüksé-
ges víz vagy ivóvíz továbbítására.
A házi vízmű állandó folyamatos hasz-
nálata nem ajánlott.

SZÁLLÍTÁS TERJEDELME
A házi vízművet üzemkészen, a szűrőfedél
kulcsával, könyökidommal és használati utasítás-
sal együtt szállítjuk.

Hővédelem
A berendezést hővédelmi szabályozó kapc-
solóval szerelték fel, amely túlhevülés esetén le-
kapcsolja a motort. Kb. 15-20 perc után a gép
lehűl, és a szivattyú automatikusan ismét bekap-
csol.

Szárazon futás elleni védelem
A házi vízmű szárazon futás elleni védelemmel
rendelkezik. A szárazon futás elleni védelem kb.
90 másodperc után lekapcsolja a szivattyút, ha az
nem szív vizet vagy a szívócső megsérült.

Nyomáskapcsoló
A házi vízmű nyomáskapcsolóval van ellátva. A
nyomáskapcsoló segítségével a szivattyú a beál-
lított nyomásérték elérésekor automatikusan ki-
vagy bekapcsol.

➯ Beállított nyomásértékek: lásd: műszaki ada-
tok.

LED-felügyelet
A működési körülmények és a hibajelzések meg-
jelenítése céljából a házi vízmű LED-felügyelettel
van ellátva.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM!
Sérülésveszély!
A berendezést és a hosszabbító kábelt
csak akkor használja, ha műszakilag ki-
fogástalan állapotban van! A meghibá-
sodott berendezéseket tilos üzemeltetni.
A biztonsági és védelmi berendezéseket
nem szabad kiiktatni.

Gyermekek és a használati útmutatót nem is-
merő személyek nem üzemeltethetik a gépet.
Tilos a gépet a csatlakozókábelnél fogva fele-
melni, szállítani vagy rögzíteni.
Tilos a gépen bármit önkényesen megváltoz-
tatni vagy átépíteni.

Elektromos biztonság

VIGYÁZAT!
Az elektromos vezető anyagból kés-
zült alkatrészek megérintése veszélyt
jelenthet.
Azonnal válassza le a hálózatról a be-
rendezést, ha megsérült vagy elszakadt
az elektromos kábel! Az elektromos cs-
atlakoztatásnál ajánlott olyan FI-relé be-
kötése, amelynek névleges áramértéke
< 30 mA.

A házi hálózati feszültségnek meg kell egy-
eznie a műszaki adatokban leírt hálózati fes-
zültséggel, nem szabad egyéb más tápfes-
zültséget használni.
A gép kizárólag a DIN/VDE 0100 szabvány
737-es, 738-as és 702-es (uszodák) részei-
nek megfelelő elektromos berendezésre kö-
thető rá. A biztonság érdekében kötelező egy
10 A-es kismegszakító és egy 10/30 mA név-
leges áramértékű FI-relé beszerelése.
Kizárólag kültéri hosszabbító kábelt használ-
jon, a minimális átmérő: 1,5 mm2. A kábel-
tekercset mindig teljesen tekerje le.
Sérült vagy megtört hosszabbító kábel hasz-
nálata tilos.
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➯ Minden üzembe helyezés előtt ellenő-
rizze a hosszabbító kábel állapotát.

SZERELÉS

A gép felállítása
1. Készítsen elő egy sík és szilárd felületet.
2. Állítsa vízszintbe és elárasztásbiztos helyre a

gépet.
3. A házi vízművet szükség esetén csavarozza

a rögzítési pontokhoz (A-7 ábra) .
4. A házi vízművet nem érheti eső és közvetlen

vízsugár.

ADVICEA mindennapi használat (automata
üzem) során megfelelő intézkedésekkel
ki kell zárni, hogy a gép esetleges meg-
hibásodása esetén helyiségek elárasz-
tásából adódó károk keletkezzenek.

A szívócső csatlakoztatása
1. Úgy válassza meg a szívócső (B-18 ábra)

hosszát, hogy ne fordulhasson elő a házi
vízmű szárazon futása. A szívócső mindig le-
galább 30 cm-rel a vízfelszín alatt helyezked-
jen el.

2. Kösse be a szívócsövet. Ügyeljen a tömítésre
és arra, hogy a menet ne sérüljön.
➯ Ajánlott flexibilis csöveket beszerelni a

szívócsonknál (A-11 ábra), mert így elke-
rülhető a házi vízmű erőteljes mechani-
kus nyomása vagy húzása.

3. Ha a víz kis mennyiségben homokszemc-
séket tartalmaz, a szívócsonk és a szívócső
közé be kell építeni egy előszűrőt. Ezzel kapc-
solatosan érdeklődjön a szakkereskedésben.

4. A szívócsövet mindig döntött helyzetben hely-
ezze el.

ADVICEHa a szívómélység értéke nagyobb
mint 4 m, 1"-osnál nagyobb átmé-
rőjű szívótömlőt kell használni. Ehhez
az AL-KO szívótömlő-garnitúrák egyikét
ajánljuk, amely szívócsővel, előszűrővel
és visszacsapószeleppel van ellátva. Ér-
deklődjön a szakkereskedésben.

Nyomócső beszerelése
1. Csavarja a csatlakozóidomot (B-16 ábra) a

tömítőgyűrűvel (B-17 ábra) a nyomócsonkba
(A-4 ábra).

2. Csavarja a könyökidomot (B-14 ábra) a
tömítéssel (B-15 ábra) a csatlakozóidomra
(B-16 ábra) és forgassa a könyökidomot a
kívánt irányba.

3. Rögzítsen egy nyomócsövet (B-13 ábra) a
könyökidomhoz (B-14 ábra).

4. Nyissa meg a nyomócsőhöz csatlakozó
összes záróelemet (szelepeket, szórófúvóká-
kat, vízcsapot).

ÜZEMBE HELYEZÉS

Légnyomás ellenőrzése a nyomástartályban

FIGYELEM!
A házi vízművet kizárólag akkor szabad
üzembe helyezni, ha a nyomástartály-
ban 1,5–1,7 bar membránnyomás ural-
kodik. Az üzembe helyezés előtt ellenő-
rizze a nyomástartály hátoldalán talál-
ható szelepben a légnyomást.

1. Nyisson ki egy, a nyomócsőhöz (B-13
ábra) csatlakozó záróelemet (szelepet,
szórófúvókát, vízcsapot).

2. Tolja a szelep zárófedelét (F-28 ábra) a
nyomástartály (A-6 ábra) hátoldalán felfelé.

3. Ellenőrizze a szelepben (F-29 ábra) a légn-
yomást egy nyomáskijelzővel (manométerrel)
ellátott pumpa vagy autópumpa segítségével.

4. Szükség esetén korrigálja a légnyomást 1,5–
1,7 bar értékre.

5. Ezután újra zárja vissza a szelep zárófedelét
a nyomástartály hátoldalán.

6. Ezután elindíthatja a házi vízművet.

A házi vízmű feltöltése

FIGYELEM!
A házi vízművet minden üzembe hely-
ezés előtt teljesen fel kell tölteni vízzel,
hogy azonnal elkezdhesse a víz fels-
zívását. Ha szárazon működteti, a szi-
vattyú tönkremegy.

ADVICEA felszívási idő lerövidítése érdekében a
szívócsövet a csatlakoztatása előtt töltse
fel vízzel.

1. Nyissa ki a feltöltő szelepet (A-3 ábra) a
szűrőkulccsal (C-19/A ábra).

2. Töltsön vizet a szivattyúba a feltöltő szelepen
át addig, míg a szivattyúház (A-2 ábra) meg
nem telik.
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3. Csavarja be a feltöltő szelepet.

A szivattyú bekapcsolása
1. Nyisson ki valamilyen záróelemet, amely a

nyomócsőhöz csatlakozik (például csaptele-
pet).

2. Dugja be a hálózati csatlakozókábelt az aljz-
atba.
➯ A szivattyú megkezdi a szívást.

3. Ha a kiáramló víz már nem levegős, zárja be
a nyomócsövön a szelepet.
➯ A szivattyú automatikusan kikapcsol, ha

eléri a megfelelő nyomást. A házi vízmű
üzemkész.

➯ A LED-jelzőfények nem világítanak.
➯ Ha víz folyik keresztül, akkor csak a

PUMP ON LED-jelzőfény világít.
Első üzembe helyezés
Első üzembe helyezéskor a PUMP ON LED-jel-
zőfény világít, a FLOW CONTROL pedig villog.

ADVICEHa a szivattyú kb. 90 másodperc eltel-
tével sem szív fel vizet a szívócsövön
keresztül, akkor a száraz működés el-
leni védelem a szivattyút kikapcsolja, és
világít az ALARM LED-jelzőfény. Ellenő-
rizze a szívócső, a szűrőüveg és min-
den csavarkötés tömítését, nyomja meg
a RESET gombot, majd végezze el újra
az első üzembe helyezés eljárását.

A szivattyú kikapcsolása
1. Húzza ki a csatlakozót a dugaljból.
2. Zárja be a nyomócsőhöz csatlakozó záró-

elemeket (szelepeket, szórófúvókákat, víz-
csapot) (B ábra – 10).

ADVICEHa 180 másodpercnél hosszabb ideig
nem történik szivattyúzás, a kerti szivat-
tyú automatikusan átáll a „Üzemzavar”
módra, és kikapcsol.

VIGYÁZAT!
A forró víz sérülést okozhat a követ-
kező okokból:
Ha a nyomóoldal zárva van, hosszabb
működtetés esetén (> 10 perc) a szivat-
tyúban lévő víz erősen felmelegedhet és
bárhol kifolyhat. Válassza le a gépet a
hálózatról és hagyja, hogy a szivattyú és
a víz is lehűljön. Csak azután kapcsolja
be ismét a gépet, ha minden hibát elhá-
rítottak.

A forró víz sérülést okozhat a következő okokból:
nem szakszerű beszerelés,
zárt nyomóoldal,
a szívócsőben fellépő vízhiány vagy
hibás nyomáskapcsoló esetén.

Teendők
1. Válassza le a gépet a hálózatról és hagyja,

hogy a szivattyú és a víz is lehűljön.
2. Ellenőrizze a gépet, a beszerelést és a víz-

szintet.
3. Csak azután kapcsolja be ismét a gépet, ha

minden hibát elhárítottak.

KARBANTARTÁS ÉS ÁPOLÁS

Légnyomás ellenőrzése a nyomástartályban

FIGYELEM!
Rendszeresen ellenőrizze a nyomástar-
tályban lévő légnyomást. A nyomás nem
süllyedhet 1,5 bar alá (lásd: „Üzembe
helyezés: Légnyomás ellenőrzése a
nyomástartályban”).

A szivattyú tisztítása

ADVICEKlórtartalmú uszodavíz vagy üledékes
folyadékok továbbítása után a szivattyút
tiszta vízzel át kell mosni.

1. Válassza le a berendezést a hálózatról és
akadályozza meg az ismételt bekapcsolást.
➯ A szivattyú automatikusan leáll.

2. Mossa át a szivattyút tiszta vízzel.
3. Dugja be a hálózati csatlakozót az aljzatba.
4. Kapcsolja be a házi vízművet a be-/kikapc-

soló gombbal (A ábra – 6).
➯ A szivattyú automatikusan bekapcsol.
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Szűrő tisztítása
1. A leeresztő nyílásnál a szűrőkamra leeresztő

szelepét (A-10 ábra) csavarja le, a szűrőkam-
rát ürítse ki, majd a leeresztő nyílást újra zárja
le.

2. Az átlátszó szűrőfedelet (A-1 ábra) a
szűrőkulcs segítségével (C-19/D ábra) csa-
varja le.

3. A szűrőt (C-21 ábra) vegye ki a szűrőházból
(A-2 ábra), és folyó vízzel tisztítsa ki.

4. Tisztítsa ki a szűrőházat és az átlátszó szűrő-
fedelet is.

5. A szűrő beszerelése előtt ellenőrizze a szűrő
(C-20 ábra) és a ház tömítésének (C-24 ábra)
épségét, szükség szerint pedig cserélje ki
ezeket.

6. Helyezze vissza a szűrőt, majd csavarja fel az
átlátszó fedelet, ezután pedig szorosan húzza
meg a szűrőkulccsal.

Visszacsapószelep tisztítása
1. A szűrőt vegye ki, majd helyezze vissza (lásd:

„Szűrő tisztítása”).
2. A visszacsapószelepet (C-22 ábra) vegye ki

és vízsugár alatt tisztítsa ki.
3. A tömítést (C-23 ábra) szükség szerint cse-

rélje ki.
4. Helyezze be a visszacsapószelepet.

Úszótest
1. A nyomócsövet (B-13 ábra) a könyökidom-

mal (B-14 ábra) és csatlakozóidommal (B-16
ábra) csavarja le.

2. A becsavarható csőcsatlakozót (D-25 ábra) a
tömítéssel (D-26 ábra) csavarja le. Jegyezze
meg, hogy milyen állásban van az úszótest
(D-27 ábra) beszerelve. Húzza ki és tisztítsa
meg az úszótestet.

3. Helyezze be újra az úszótestet – ügyeljen a
korábbi beszerelési helyzetre.

Eltömődések megszüntetése
1. Válassza le a berendezést a hálózatról és

akadályozza meg az ismételt bekapcsolást.
2. Távolítsa el a szívócsövet a szívócsonkról.

3. Csatlakoztassa a nyomócsövet a vízveze-
tékre.

4. Engedje átfolyni a vizet a szivattyúházon ad-
dig, amíg meg nem szűnik az eltömődés.

5. Kapcsolja be egy kis időre a szivattyút, és
győződjön meg arról, hogy szabadon műkö-
dik.

6. A leírtak szerint helyezze ismét üzembe a gé-
pet.

Nyomáskapcsoló

ADVICEA házi vízmű be- és kikapcsolási
nyomásértéke gyárilag előre be van
állítva.Igény szerinti módosításokat csak
a szakkereskedésben végeztethet el.

TÁROLÁS
ADVICEFagyveszély esetén a rendszerből (szi-
vattyúból, vezetékekből, nyomástartály-
ból és szűrőkamrából) teljesen le kell er-
eszteni a vizet.

1. Eressze le a szívó- (B-18 ábra) és a nyomóc-
sövet (B-13 ábra).

2. Csavarja ki a szűrőkamra leeresztő szelepét,
(A-10 ábra) és hagyja kifolyni a vizet a szivat-
tyúból.
➯ A nyomástartályban (A-6 ábra) lévő vizet

kipréseli a légnyomás.
3. Csavarja ki a szivattyúház leeresztő sze-

lepeit, (A-9 ábra) majd hagyja kiürülni a
nyomástartályt (6).

4. Csavarja be újra a leeresztő szelepeket (A-9,
10 ábra), és tárolja a szivattyút, a csöveket és
a nyomástartályt fagymentes helyen.

HULLADÉKKEZELÉS
A használaton kívüli berendezéseket,
elemeket és akkumulátorokat ne hely-
ezze a háztartási hulladék közé.
A csomagolás, a gép és a tartozékok
újrahasznosítható anyagokból készültek,
ezért ennek megfelelően kell elvégezni a
hulladékkezelésüket.

HIBAELHÁRÍTÁS

VIGYÁZAT!
Minden hibaelhárítási tevékenység előtt távolítsa el az elektromos csatlakozót. A berendezés
esetleges elektromos hibáit villamossági szakemberrel javíttassa ki.
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Hiba Ok Elhárítás

Beakadt a járókerék. Tisztítsa ki a szivattyút.
Lazítsa meg egy csavarhúzóval a
járókerék motortengelyét.

Túlmelegedés szárazon futás vagy túl
forró víz miatt (a hővédelmi kapcsoló
lekapcsolta a szivattyút).

Ellenőrizze a szívóoldalon a víz ma-
gasságát. Hagyja lehűlni a továb-
bítandó folyadékot. Javítsa meg vagy
cserélje ki a szivattyút.

A szivattyút meg-
hajtó motor nem
jár

Nincs hálózati feszültség. Ellenőrizze a biztosítékokat és az ára-
mellátást.

A szívócső nincs a vízben. Merítse a szívócsövet legalább 30 cm
mélyre a vízbe.

Szívóoldali eltömődés. Távolítsa el a szívási területről a szen-
nyeződést.

Nyomócső-elzáródás. Nyissa ki a nyomócsőben a záróele-
meket.

A szivattyú szívócsöve levegőt szív. Ellenőrizze az összes szívócső-csatla-
kozás tömítettségét.
Cseréje ki a tömítőgyűrűt.

Nem szív a szivat-
tyú

A szivattyú szárazon működik. Töltse fel vízzel a szivattyúházat.

Sérült a membrán. Cseréltesse ki az AL-KO szervizzel a
membránt.

Alacsony a légnyomás a nyomástartá-
lyban.

Töltse fel levegővel a nyomástartályt.
(Állítsa be a membrán előnyomását
1,5 bar értékre.)

A szivattyú túl
gyakran kapcsol
ki-be.

A szivattyú levegőt szív, a szívóoldalon
vízhiány van.

Kapcsolja ki a szivattyút, és hagyja
lehűlni.

Szívóoldali eltömődés. Tisztítsa ki a szívóoldali területet.
Cserélje ki a szűrőt.

Túl nagy emelőmagasság. Csökkentse az emelőmagasságot.

Túl kicsi a csőátmérő. Cserélje ki a nyomócsövet egy na-
gyobb átmérőjű csőre.

Kevés a folyadék-
mennyiség.

Kevés a víz a szívóoldalon. Korlátozza a szivattyút a vízmennyiség
szintjére.

ADVICEAmennyiben nem tudja kiküszöbölni az üzemzavart, forduljon az illetékes ügyfélszolgálatunk-
hoz.



LED-jelzőfények
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LED-JELZŐFÉNYEK

RESET

Kapcsolási mű-
veletek

LED-jelzőfény Működés leírása/műveletek

Normál üzemmód

A szivattyú be-
kapcsol és elkezd
szívni. A szivat-
tyú zárt nyomócső
esetén feltölti a
tartályt.

Világít a PUMP ON LED-jelzőfény. Vil-
log a FLOW CONTROL LED-jelzőfény.

Első üzembe helyezés: A szivat-
tyú fel van töltve vízzel, a szívó- és
nyomóoldal csatlakoztatva van, van víz
a szívóoldalon. A szivattyú csatlakozik
a hálózatra.

A szivattyú üze-
mel.

Világít a PUMP ON LED-jelzőfény. A szivattyú vizet szállít. A szivattyú vi-
zet szív a nyomóoldalról.

A nyomáskapc-
soló leállítja a szi-
vattyút.

A LED-jelzőfények kialszanak. A szivattyú eléri a beállított nyomást

Hibaüzenet

Az elektronika
(szárazon futás el-
leni védelem) leál-
lítja a szivattyút.

Villog az ALARM LED-jelzőfény. Ellenőrizze a szívócsövet, a szűrőü-
veget és minden csavarkötést, majd
szükség esetén nyomja meg a RESET
gombot. Ismételje meg az első
üzembe helyezést addig, amíg a szi-
vattyú vizet nem szállít.
Riasztás – Szárazon futás elleni
védelem:
Ez az üzenet akkor jelenik meg,
ha egy meghatározott időn belül
(kb. 90 másodperc) nem kezd el folyni
a víz, és nem alakul ki nyomás. Állítsa
vissza a szivattyút a RESET gombbal.
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GARANCIA
A berendezés esetleges anyag- és gyártási hibáinak kiküszöbölése javítással vagy alkatrészcserével
történik a törvényben előírt jótállási időn belül. A jótállás lejáratának határidejét azon ország jogrendszere
határozza meg, ahol berendezést megvásárolták.

A garancia kizárólag akkor érvényes, ha:
betartja az ebben a kezelési útmutatóban leírt-
akat,
szakszerűen használja a berendezést,
csak eredeti pótalkatrészeket használ.

A garancia nem érvényes:
önkényes szerelési próbálkozások,
önkényes műszaki módosítások,
nem rendeltetésszerű használat esetén.

A garancia nem vonatkozik:
a használatból eredő festékhibákra,
a kopó alkatrészekre, amelyek a pótalkatrész-katalógusban be annak keretezve [xxx xxx (x)]
belső égésű motorokra (ezekre a mindenkori motorgyártó cég garanciára vonatkozó rendelkezése
érvényes).

A garancia az első végfelhasználó vásárlásától lép életbe. Az időpont meghatározásakor a fizetési bi-
zonylaton szereplő dátum a mérvadó. A garanciajeggyel és az eredeti fizetési bizonylattal forduljon a sz-
akkereskedéshez vagy a legközelebbi hivatalos ügyfélszolgálathoz. A vevő eladóval szembeni jogainak
törvényes érvényesítési lehetőségeit a jelen nyilatkozat nem befolyásolja.

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
A jelen nyilatkozattal tanúsítjuk, hogy a jelen termék általunk forgalmazott változata megfelel a harmo-
nizált EU-irányelv, valamint az EU biztonsági szabványok és termékspecifikus szabványok rendelkezé-
seinek.
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