
 

 

 

 

 Használati útmutató 
 

Úszókapcsoló 
 

Rend. sz.: 2302386 
 

Rend. sz.: 2302387 
 

Rendeltetésszerű használat 
 
Ez a termék búvár- vagy felszíni szivattyúk be-/kikapcsolási funkcióinak vezérlésére alkalmas. 
A termék kizárólag privát- és háztartási célokra használható.  
Az első üzembe helyezés előtt olvassa el gondosan a biztonsági tudnivalókat, és győződjön 
meg arról, hogy megértette azokat. Mindig kövesse a biztonsági útmutató, hogy a tárgyi- és 
személyi ill. állati sérüléseket minimalizálja. Őrizze meg az útmutatót későbbi betekintés 
céljára!  

Az útmutatóban ismertetett alkalmazáson kívül bármilyen más alkalmazás a  

termék sérüléséhez vezethet és komoly veszélyt jelenthet a felhasználóra vagy a közelben  

lévő személyekre. 
 
Az ebben a kezelési útmutatóban leírt biztonsági óvintézkedések és utasítások nem fedhetik 
le a termék használatának minden lehetséges körülményét és helyzetét.  
A kezelőnek és / vagy a felhasználónak józan ésszel és körültekintéssel kell eljárnia a termék 
üzemeltetése során, különösen az összes olyan körülmény között és helyzetekben, amelyek 
nem szerepelnek ebben a használati útmutatóban.  
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készülékeket átalakítani és/vagy módosítani. 
Amennyiben a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék meghibásodhat. 
Ezen túlmenően a szakszerűtlen használat további veszélyekhez vezethet.  Figyelmesen 
olvassa el és gondosan őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket továbbadja, adja 
hozzá a használati útmutatót is.  
Ez a készülék megfelel az európai és a nemzeti törvényi követelményeknek. Az útmutatóban 
található cégnevek és készülékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog 
fenntartva. 

 

Szállítási terjedelem 
 

• Úszókapcsoló 
 

• Használati útmutató 
 

A legújabb használati útmutatók   
Töltse le a legújabb változatokat a wwwconrad.com/ downloads weblapról, 
vagy szkennelje be a megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal 
útmutatásait. 
 

Szimbólumok jelentése 
 

A háromszögbe foglalt villám szimbóluma az egészségre ártalmas veszélyekre, pl. 

áramütés veszélyére hívja fel a figyelmet. 
  

A háromszögbe foglalt felkiáltójel a használati útmutató fontos tudnivalóira hívja fel a 

figyelmet. Mindig figyelmesen olvassa el ezeket az információkat. 
 

A nyílszimbólum különleges információkra és kezelési tanácsokra hívja fel a 

figyelmet. 
 

 

A könyv vagy a körben lévő, könyvet olvasó személy szimbóluma arra utal, hogy a 
termék használata előtt gondosan el kell olvasni a használati utasítást. 

  
Az ajtóval és egy személlyel ellátott szimbólum arra utal, hogy más embereket, 
különösen gyermekeket és állatokat, távol kell tartani a terméktől és a felhasználási 
területtől. 

 
 

Biztonsági tudnivalók   
Figyelmesen olvassa el és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, 
különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! Ha Ön nem tartja be a 
rendeltetésszerű használatra vonatkozó biztonsági tudnivalókat és 
információkat, nem vállalunk felelősséget az ebből adódó személyi 
sérülésekért vagy anyagi károkért. Ezen felül érvényét veszíti a 
szavatosság/garancia is. 

 

a) Általános tudnivalók  

• Ez a készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyerekektől és 

háziállatoktól. 
 

• Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes 

játékszerré válhat a gyermekek számára. 

• Ügyeljen arra, hogy a kívülállók ne érnthessék meg a terméket vagy annak 
hálózati kábelét. 

• Csak jól oktatott felnőttek kezelhetik a terméket. Ez a termék nem alkalmas arra, 
hogy korlátozott testi, érzéki vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek 
(beleértve a gyermekeket is) használják, illetve olyan személyek, akik hiányosak 
a tapasztalatai és ismeretei a készülékkel kapcsolatban; kivéve, ha őket egy az 
ő biztonságukért felelős személy felügyeli, vagy megfelelően oktatta őket a 
használatról. 

 

• Győződjön meg arról, hogy az elektromos csatlakoztatás száraz, víztől védett 
helyen történik. 

• Az elektromos csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy az áramforrás feszültsége 
megegyezik-e a terméken megadott adatokkal (lásd a "Műszaki adatok" 
fejezetet). 

• Óvja a terméket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős 
rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől. 

• A termáket csak tiszta és jól szellőztetett helyen használja. 
 

• Csak a kezelőnek vagy a felhasználónak szabad a használat helyén 
tartózkodnia. Tartsa távol a gyermekeket, állatokat és a kívülállókat a terméktől 
és a munkaterülettől. 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
 

• Ne használja erőszakosan a tápkábelt, és tartsa távol hőtől, olajtól, éles 
szélektől, zsíros részektől, nedves vagy nedves környezettől. Rendszeresen 
ellenőrizze a termék vezetékét, és ha sérült, javíttassa meg / cseréltesse ki egy 
hivatalos szervizközpontban, vagy dobja ki a terméket. 

 

• Kapcsolja le mindig az elektromos tápellátást, mielőtt a csatlakoztatott készülék 
dugóját vagy a hosszabbítókábelt kihúzza ill. az elektromos kapcsolatokat bontja. 
Óvatosan tekerje fel a kábelt, hogy elkerülje az összecsomósodást. Ha nem 
használja a terméket, mindig válassza le az elektromos hálózatról. 

 

• Ha a hálózati kábel köpenyén sérülés látható, ne érintse meg a kábelt. Azonnal 
kapcsolja le a tápellátást és cseréltesse ki a hálózati kábelt egy szakemberrel a  

veszélyek elkerülése miatt. Selejtezze le a hibás kábelt. 
 

• Alaposan vizsgáltassa át át a sérült összetevőket. A készülék minden további 
használata előtt alaposan ellenőrizni kell, hogy az megfelelően működik és 
alkamas a feladata ellátására. 

• Ha a termék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemen kívül, 
és akadályozza meg, hogy valaki akár véletlenül ismét használatba vegye. A 
biztonságos használat már nem lehetséges, ha a készülék 

- a készüléknek látható sérülései vannak, 
 

- már nem működik rendeltetésszerűen, 
 

- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy  

- a szállítás során jelentős igénybevételnek volt kitéve. 
 

• - a használati útmutatóban leírtaktól eltérő módon lett használva. 
• - drog, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt álló személy használta. 
• Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély 

magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.  
• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a termék működésével, 

biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban. 
• A karbantartási-, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, vagy 

engedélyezett szakműhellyel végeztesse. 
• Ha a terméket nem használja, tárolja azt egy száraz, gyermekek számára 

elérhetetlen magas, biztonságos helyen. 
• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talált 

választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz, vagy más szakemberhez. 
 

Vigyázat: 
 

• A sérülések elkerülése érdekében ne próbálja meg szakember bevonása nélkül 
szétszerelni vagy megjavítani a készüléket. 

• A hatótávolságot környezeti tényezők és a közelben lévő zavarforrások 
befolyásolhatják. 

• A felhasználó és/vagy a működtető a felelős az összes okozott tárgyi- és 

személyi sérülésért. 
 

b) Csatlakoztatott fogyasztók  
• Tartsa be a termékhez csatlakoztatott más készülékek biztonsági előírásait és 

használati útmutatóit is. 
 
 
 
 

Kezelőszervek és alkotórészek 
 

1 Úszókapcsoló 3  Ballaszt súly 

2 Tápkábel  



 

A működés előkészítése 
 

1.  Kicsomagolás 
 

• Vegye ki a terméket a csomagolásból és ellenőrizze, hogy ne legyenek sérülések a 
terméken vagy a tartozékain. 

 

2.  A ballaszt súly felszerelése 
 

• Vezesse át a tápkábelt (2) a ballaszt súlyon (3). 
 

• Állítsa be a ballaszt súlyt a szükséges magasságra. A ballaszt súly beállított magassága 
határozza meg az úszókapcsoló bekapcsolási magasságát (a szivattyú indítását vagy 
leállítását).  

3. Kábel csatlakoztatása 
 

Megjegyzés: Ajánlott a csatlakoztatást egy villanyszerelővel végeztetni. A tápkábel (2) és a 
szivattyúkábel csatlakoztatását egy zárt és teljesen szigetelt házban (pl. 
csatlakozódobozban) kell végezni. 

 

Ne merítse a csatlakozódobozt folyadékba. 
 

A szivattyút wegy földelt hálózati csatlakozóhoz kell csatlakoztatni. 
 

• Csatlakoztassa a kék vezetéket (az úszókapcsoló kábelét) az elektromos  

szivattyú motorvezetékéhez (és cserélje ki az eredeti vezetéket). 
 

• Csatlakoztassa a barna vezetéket (az úszokapcsoló kábelét) a szivattyú eredeti nulla 
vezetékéhez (kék). 

• Csatlakoztassa a sárga/zöld vezetéket (az úszókapcsoló kábelét) a szivattyú  

földjéhez. 
 

4.  Üzemállapot 
 

• Amikor a tartályban vagy tárolóban a vízszint eléri a felső határt (vagyis amikor az úszó 
eléri a felső határt), a szivattyú automatikusan bekapcsol, és kiüríti a tartályt vagy tárolót. 

• Ha a vízszint a tartályban vagy tárolóban alacsony (azaz az úszó eléri az alsó határt), leáll 
a szivattyú. 

• A felső és alsó magasság határ beállításához a ballaszt súlyt egyszerűen a kívánt 

magasságba kell állítani és rögzíteni. 

 

Üzembe helyezés 
 

1. Csatlakoztassa a termék kábelt a szivattyúhoz. 
 

2. Állítsa be a ballaszt súlyt a szükséges bekapcsolási magasságra. 
 

3. Csatlakoztassa a szivattyút egy áramforráshoz. 
 

4. A szivattyú elindul és megáll, amint az úszókapcsoló eléri a beállított magasságot. 
 

Karbantartás és tárolás  
 

Mielőtt a terméket elteszi vagy karbantartást végez rajta, győződjön meg arról, 

hogy leválasztotta a készüléket az áramforrásról. 

 

1.  Karbantartás 
 

• Tisztítsa meg a termék műanyag részeit egy puha, tiszta ruhával. 
 

• Ne használjon agresszív tisztítószert (oldószer vagy súrolószer) vagy súrolószivacsot. 
 

2.  Tárolás 
 

• Mindig tisztítsa meg a terméket tárolás előtt. 
 

• Tárolja a terméket egy száraz, közvetlen napsugártól és fagytól védett helyen. 
• Zárja el a terméket és tárolja gyermekek által hozzáférhetetlen helyen. 
 

3.  Fagymentes körülmények 
 

• Kb. 0 °C vagy annál hidegebb időben vegye ki az úszókapcsolót a vízből és tárolja egy 
száraz helyen, hogy megóvja a terméket a fagytól.  

4.  Hulladékkezelés 
 

• Ne távolítsa el a terméket a normál háztartási hulladékkal együtt és ne dobja el a 
környezetben. 

• Adja le a terméket egy elektromos- és elektronikus régi készülékeket átvevő 
gyűjtőállomáson. Szükség esetén forduljon tanácsért egy szakemberhez. 

• Távolítsa el a terméket, a tartozékait és a csomagolását a helyi környezetvédelmi 

előírásoknak megfelelően. 

Ápolás és tisztítás 
 

• Tisztítás előtt mindig válassza le a készüléket a feszültségforrásról. 
 

• Semmi esetre se használjon agresszív tisztítószert, tisztító alkoholt vagy más vegyi 
oldatokat, mivel azok megrongálhatják a házat vagy a termék meghibásodását okozhatják. 

• A készülékház tisztításához használjon száraz, szálmentes ruhát. 
 

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC) 
 

A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy 

ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. 
 

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll 

rendelkezésre: www.conrad.com/downloads 
  

Adja meg a kereső mezőbe a termék rendelési számát; a rendelkezésre álló 

nyelveken már letöltheti az EU Megfelelőségi Nyilatkozatot. 
 

Hulladékkezelés 
 

Az elektronikus készülékek újrahasznosítható anyagok, ezért nem valók a háztartási 
hulladék közé. A készülék élettartama végén gondoskodni kell az érvényes törvényi 
szabályozásnak megfelelő hulladékkezelésről. 

 

 

Ezzel teljesíti a törvényi kötelezettségeit és hozzájárul a környezetünk védelméhez.  
 

Műszaki adatok 
 

Megnevezés.................................. Úszókapcsoló 
 

Modell kivitel.......................... FK-JH-X 
 

Anyag osztály............................... Szivattyú tartozék – 06220 
 

Feszültség.............................. 230 V 
 

Áram beállítás.......................... 10 (5) A 
 

Frekvencia ...............................50 - 60 Hz 
 

Kábeltípus.................................................... H07RN-F 3G1,0mm2 
 

Kábelhossz...............................(kb.) 3 m (kb.) (2302386)  

(kb.) 10 m (2302387) 
 

Védelmi fokozat ........................ IPX8 
 

Max. folyadék hőmérséklet...... +35 °C 
 

Méret (H x Sz x Mé)................... 86 x 112 x 46 mm 
 

Súly............................................... 0,56 kg (2302386)  

1,47 kg (2302387)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).  Minden jog fenntartva, 
beleértve a fordítás jogát is.  Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez vagy elektronikus 
adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélye szükséges. Az utánnyomás tilos, még 
kivonatos formájában is. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.  
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