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HW 5000 / 6000 FMS
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Premium
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HW 5000 FMS Premium
(Art.Nr. 112 851)

HW 6000 FMS Premium
(Art.Nr. 112 852)

1300 W 1400 W

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

X 4 X 4

81 dB (A) 73 dB (A)

8 m 8 m

50 m / 5,0 bar 60 m / 6,0 bar

4500 l/h 6000 l/h

35 °C 35 °C

2,0 / 3,8 bar (ECO 3,0 bar) 2,0 - 4,0 bar (ECO 3,0 bar)

1" 1"

17 kg 20 kg

1 5

17 l/1,5 bar INOX 20 l/1,5 bar INOX
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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУКОВОДСТВУ
Перед вводом в эксплуатацию прочесть
данное руководство по эксплуатации.
Это является предпосылкой надежной
эксплуатации и бесперебойной работы.
Учитывать указания по безопасности и
преду- указания, приведенные в данной
документации, а также на устройстве
Настоящая документация является
неотъемле- частью описанного изделия
и при продаже должна быть передана
покупателю вместе.

Значение знаков

ВНИМАНИЕ!
Точное следование этим
предупреждениям может
предотвратить нанесение телесных
повреждений людям и/или
материальный ущерб.

ADVICEСпециальные указания для лучшего
понимания и использования.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
В этой документации описаны разные модели
домашних насосных станций. Нужную модель

можно идентифицировать по номеру на
заводской табличке.

Обзор продукта
Домашняя насосная станция (рис. A–E)

1 Прозрачная крышка фильтра

2 Корпус насоса

3 Резьбовая пробка наливного отверстия

4 Выход насоса/разъем для подключения
напорного трубопровода

5 Корпус электродвигателя

6 Напорный бак

7 Место привинчивания

8 Резьбовая пробка сливного отверстия
насосной камеры

9 Резьбовые пробки сливного отверстия
камеры фильтра

10 Вход насоса/разъем для подключения
всасывающего трубопровода

11 Напорный трубопровод

12 Водопроводный кран

13 Угловой ниппель

14 Уплотнение

15 Соединительный ниппель

16 Уплотнение

17 Всасывающий трубопровод

18 Ключ для снятия фильтра

19 Уплотнение фильтра

20 Фильтр

21 Обратный клапан

22 Уплотнение обратного клапана

23 Уплотнение корпуса

24 Ввинчивающийся ниппель

25 Уплотнение

26 Поплавок измерительного блока
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27 Крышка клапана

28 Клапан

29 Дисплей

30 Клавиша выбора режима MODE

31 Клавиша установки SET

INOX
Устройства с названием INOX поставляются
с арматурой из нержавеющей стали. Это не
влияет на конструкцию и принцип действия.

Использование по назначению
Домашняя насосная станция предназначена
для частного использования в доме и саду и
рассчитана исключительно на осветленную и
дождевую воду.
Домашняя насосная станция пригодна:

для полива сада и участка;
водоснабжения дома;
повышения напора воды в водопроводе.

ADVICEПри повышении давления
в водопроводе необходимо
соблюдать предписания местного
законодательства. Информацию
можно получить от специалиста по
сантехническому оборудованию.

Случаи неправильного применения
Домашняя насосная станция не
предназначена для подачи:

воды с песком, соленой воды и грязной
воды с включениями ткани и бумаги;
агрессивных, едких, взрывоопасных или
выделяющих газы химических веществ
или жидкостей.
жидкостей с температурой более 35 °C.

ADVICEДомашнюю насосную станцию не
следует использовать для подачи
воды для продуктов питания или
напитков.
Домашняя насосная станция не
рассчитана на непрерывную работу.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Домашняя насосная станция поставляется в
готовом к эксплуатации состоянии с ключом

для крышки фильтра, угловым ниппелем и
руководством по эксплуатации.

Тепловая защита
Устройство оснащено защитным термореле,
отключающим насос при перегреве. После
периода охлаждения продолжительностью
15–20 минут насос автоматически включается.

Система защиты от сухого хода
Домашняя насосная станция оснащена
системой защиты от сухого хода. Если вода
не всасывается или поврежден всасывающий
трубопровод, система защиты от сухого хода
выключает насос через 90 секунд.

Датчик давления
Домашняя насосная станция оснащена
датчиком давления. Через этот датчик насос
автоматически включается и выключается при
достижении заданного давления.
➯ Заданное давление: см. технические

характеристики.

Индикация на дисплее

Домашняя насосная станция оснащена
дисплеем (рис. E-29) для отображения
режимов работы и сообщений об ошибках.
С помощью клавиши MODE (-30) можно
выбирать разные настройки и режимы
индикации, а с помощью клавиши SET (-31)
подтверждать выбор.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!
Угроза получения травм!
Устройство и удлинительный кабель
должны использоваться только в
технически безупречном состоянии!
Запрещается использовать
поврежденные устройства.
Не отключайте предохранительные и
защитные устройства!

Дети и лица, не ознакомленные с
инструкцией по эксплуатации, не должны
использовать устройство.
Не поднимайте и не подвешивайте
устройство за электрический кабель,
не тяните за него при перемещении
устройства.



Указания по безопасности

467 777_a

Запрещается самовольно вносить
изменения в устройство и
переоборудовать его.

Электрическая безопасность

ВНИМАНИЕ!
Опасность при прикосновении
к частям, находящимся под
напряжением!
При повреждении удлинительного
кабеля сразу же выньте
штекер из розетки! Рекомендуем
подключать устройство через
устройство защитного отключения,
срабатывающее при номинальном
токе утечки < 30 мА.

Напряжение в сети дома должно
соответствовать напряжению, указанному
в технических характеристиках; не
подключайте устройство к источнику с
другим напряжением.
Устройство можно использовать только
в электрической системе, отвечающей
DIN/VDE 0100, часть 737, 738 и 702
(бассейны). Для обеспечения защиты
нужно установить линейный защитный
автомат 10 A, а также устройство
защитного отключения, срабатывающее
при номинальном токе утечки 10/30 мА.
Используйте только удлинители,
рассчитанные на использование вне
помещений, с минимальным сечением
1,5 мм2. Всегда полностью разматывайте
кабельные катушки.
Запрещается использовать
поврежденные или ломкие
удлинительные кабели.
➯ Перед каждым пуском проверяйте

состояние удлинительного кабеля.

МОНТАЖ

Установка устройства
1. Подготовьте ровную и твердую

поверхность.
2. Установите устройство горизонтально в

защищенном от затопления месте.
3. При необходимости зафиксируйте

домашнюю насосную станцию,
использовав предусмотренные для этого
точки для винтовых креплений (рис. A-7) .

4. Насосная станция должна быть защищена
от дождя и прямого попадания струи воды.

ADVICEПри ежедневной эксплуатации
(автоматический режим) с помощью
соответствующих мер необходимо
позаботиться о том, чтобы
при неисправности устройства не
произошло затопление помещений.

Подключение всасывающей линии
1. Выберите длину всасывающего

трубопровода (рис. В-17) так,
чтобы исключить работу домашней
насосной станции всухую. Всасывающий
трубопровод всегда должен быть погружен
в воду не менее чем на 30 см.

2. Подсоедините всасывающую линию. При
этом следите за герметичностью и за тем,
чтобы не повредить резьбу.
➯ На входе насоса рекомендуем

использовать гибкие шланги (рис.
А-10). При этом домашняя насосная
станция не подвергается давлению
и тяговым нагрузкам.

3. При незначительном содержании песка в
воде между всасывающим трубопроводом
и входом насоса необходимо установить
фильтр предварительной очистки.
Обратитесь за консультацией к своему
дилеру.

4. Всегда прокладывайте всасывающую
линию с подъемом.

ADVICEПри высоте всасывания более 4 м
необходимо установить всасывающий
шланг с диаметром более 1 дюйма.
Рекомендуем использовать гарнитуру
AL-KO с всасывающим шлангом,
всасывающим фильтром и клапаном
для предотвращения обратного тока.
Обратитесь за консультацией к
своему дилеру.

Монтаж напорной линии
1. Ввинтите соединительный ниппель (рис.

В-15) с уплотнительным кольцом круглого
сечения (рис. В-16) в выходное отверстие
насоса (рис. А-4).

2. Навинтите угловой ниппель (рис.
В-13) с уплотнением (рис. В-14) на
соединительный ниппель (рис. В-15) и
поверните угловой ниппель в нужном
направлении.
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3. Закрепите напорный трубопровод (рис.
В-11) на угловом ниппеле (рис. В-13).

4. Откройте все запоры напорной линии
(клапаны, форсунки, водопроводный
кран).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ADVICEПри первоначальном пуске в
эксплуатацию вся информация на
дисплее (рис. E-29) отобразится на
английском языке. Выберите нужный
язык с помощью клавиши MODE (-30)
и подтвердите нажатием на клавишу
SET (-31) . Теперь можно проверить
давление воздуха в напорном баке.

Проверка давления воздуха в баке

ВНИМАНИЕ!
При давлении воздуха менее 1,5 бар
и более 1,9 бар эксплуатация
невозможна. Насос не запускается.

1. Выньте штекер кабеля для сетевого
подключения.

2. Сдвиньте крышку клапана (рис. D-27) на
задней стенке напорного бака (рис. А-6)
вверх.

3. Проверьте давление воздуха на клапане
(рис. D-28) с помощью воздушного насоса
или устройства для накачивания шин с
манометром.

4. Снова закройте крышку клапана на задней
стенке напорного бака.

5. Вставьте штекер кабеля для сетевого
подключения в розетку.
➯ После этого домашнюю насосную

станцию можно вводить в
эксплуатацию.

Заполнение домашней насосной станции

ВНИМАНИЕ!
Перед каждым случаем
использования домашнюю насосную
станцию нужно полностью заполнять
водой, чтобы она сразу же могла
начать процесс всасывания. Сухой
ход приводит к выходу насоса из
строя.

ADVICEДля сокращения времени всасывания
заполните всасывающий шланг водой
перед тем, как его привинтить.

1. Откройте резьбовую пробку наливного
отверстия (рис. А-3) с помощью ключа для
снятия фильтра (рис. C-19/A).

2. Заливайте через резьбовую пробку
наливного отверстия воду до тех пор, пока
корпус насоса (рис. А-2) полностью не
заполнится.

3. Заверните резьбовую пробку наливного
отверстия.

Включение насоса
1. Откройте имеющееся в напорном

трубопроводе (рис. В-11) запорное
устройство (клапан, форсунку,
водопроводный кран).

2. Вставьте штекер кабеля для сетевого
подключения в розетку.
➯ Насос начнет перекачивать воду.

3. Когда в вытекающей из насоса воде
не останется воздуха, закройте запорное
устройство в напорном трубопроводе.
➯ Насос создаст нужное давление и,

после того как будет достигнуто
давление отключения, отключится
автоматически.

➯ Домашняя насосная станция готова
к работе.

➯ При включении с помощью
манометрического переключателя
на дисплее отобразится НОРМ. X
и ДАВЛЕНИЕ, а также фактическое
давление.

Первоначальный пуск в эксплуатацию
На дисплее отображается НОРМ. X и
ДАВЛЕНИЕ только при первоначальном пуске
в эксплуатацию.
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ADVICEЕсли через 90 секунд во
всасывающий трубопровод (рис.
В-17) не закачивается вода,
система защиты от сухого
хода отключит насос, а на
дисплее высветится ТРЕВОГА и
СТОРОНА ВСАСЫВАНИЯ. Проверьте
всасывающий трубопровод,
прозрачную крышку (рис. А-1) и
все резьбовые соединения на
герметичность, нажмите клавишу
сброса (RESET) и еще раз выполните
первоначальный пуск в эксплуатацию.

Отключение насоса
1. Выньте штекер из розетки.
2. Закройте имеющиеся в напорной линии

запорные устройства (клапан, форсунку,
водопроводный кран).

ADVICEПосле достижения заданного
давления отключения насос
автоматически отключится.

ВНИМАНИЕ!
Угроза получения травм от горячей
воды
При длительной работе с закрытой
напорной стороной (>10 мин.) вода в
насосе может сильно нагреться, так
что произойдет ее неконтролируемое
вытекание! Отключите устройство от
сети и дайте воде и насосу остыть.
Повторное использование насоса
возможно только после устранения
всех дефектов!

Угроза получения травм от горячей воды
может возникнуть:

при неправильной установке;
закрытой напорной стороне;
недостаточном количестве воды во
всасывающей линии;
неисправном кнопочном переключателе.

Необходимые действия
1. Отключите устройство от сети и дайте воде

и насосу остыть.
2. Проверьте устройство, монтаж и уровень

воды.
3. Повторное использование насоса

возможно только после устранения всех
дефектов!

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Проверка давления воздуха в баке

ВНИМАНИЕ!
Регулярно проверяйте давление
воздуха в напорном баке. Оно не
должно быть ниже 1,5 бар (см. раздел
«Ввод в эксплуатацию: проверка
давления воздуха в баке»).

ВНИМАНИЕ!
Если на дисплее появится
информация ТРЕВОГА и
ПОПОЛНИТЬ 1,5 БАР, в мембранный
напорный бак необходимо накачать
воздух. После достижения
нужного давления на дисплее
появится индикация ТРЕВОГА и
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В НОРМЕ.

Очистка насоса

ADVICEПосле перекачивания содержащей
хлор воды из бассейна или
жидкостей, оставляющих налет, насос
необходимо промывать чистой водой.

1. Отсоедините устройство от сети
и предохраните его от повторного
включения.
➯ Насос остановится автоматически.

2. Промойте насос чистой водой.
3. Вставьте штекер кабеля для сетевого

подключения в розетку.
4. Включите домашнюю насосную станцию с

помощью выключателя (рис. A-6).
➯ Насос запустится автоматически.

Очистка фильтра
1. Откройте резьбовую пробку сливного

отверстия камеры фильтра, (рис. А-9)
опорожните камеру фильтра и снова
закройте сливное отверстие.

2. Открутите прозрачную крышку фильтра
(рис. А-1) с помощью ключа для снятия
фильтра (рис. C-18/D) .

3. Фильтр (рис. C-20) извлеките из корпуса
фильтра (рис. А-2) и промойте его в
проточной воде.

4. Очистите корпус фильтра и прозрачную
крышку фильтра.
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5. Перед установкой фильтра проверьте
уплотнение фильтра (рис. C-19) и
уплотнение корпуса (рис. C-23) на
наличие повреждений, при необходимости
замените.

6. Установите фильтр, навинтите прозрачную
крышку фильтра и затяните ее с помощью
ключа для фильтра.

Очистка обратного клапана
1. Снятие и установка фильтра (см. раздел

«Очистка фильтра»).
2. Вывинтите обратный клапан (рис. C-21) и

промойте его в проточной воде.
3. Уплотнение (рис. C-22) при необходимости

замените.
4. Установите обратный клапан

Поплавок
1. Напорный трубопровод (рис. В-11) с

угловым ниппелем (рис. В-13) и с
соединительным ниппелем (рис. В-15) .

2. Вывинтите ввинчивающийся ниппель (рис.
D-24) с уплотнением (рис. D-25) . Заметьте,
в каком положении установлен поплавок
(рис. D-26) . Выньте поплавок и очистите
его.

3. Снова установите поплавок с учетом его
монтажного положения.

Устранение засоров
1. Отсоедините устройство от сети

и предохраните его от повторного
включения.

2. Отсоедините всасывающий шланг от
входного отверстия насоса.

3. Подключите напорный шланг к
водопроводу.

4. Вода должна протекать через корпус
насоса, пока не будет устранен засор.

5. Коротким включением проверьте
свободное вращение насоса.

6. Снова запустите устройство в
соответствии с инструкцией.

ХРАНЕНИЕ
ADVICEПри угрозе замерзания систему
нужно полностью опорожнить (насос,
трубопроводы, напорный бак и камеру
фильтра).

1. Слейте воду из всасывающего (рис. В-17)
и напорного трубопроводов (рис. В-11).

2. Выкрутите резьбовую пробку сливного
отверстия камеры фильтра (рис. А-9) и
дайте воде вытечь из насоса.
➯ При этом вода из напорного бака

(рис. А-6) выдавливается воздушным
сильфоном.

3. Снова закрутите резьбовые пробки
сливных отверстий (рис. А-8, 9) и
разместите насос, трубопроводы и
напорный бак на хранение в защищенном
от мороза месте.

ИНДИКАЦИЯ НА ДИСПЛЕЕ
При первоначальном пуске в эксплуатацию вся информация на дисплее отображается на
английском языке.
Все функции можно вызывать с помощью клавиши MODE. Вызываемые заданные значения
подтверждаются нажатием клавиши SET.

ADVICEЧасть отображаемой во второй строке дисплея информации имеет вид бегущей строки,
в которой непрерывно отображается информация. Если насос находится в режиме
ТРЕВОГА, например, при недостаточном давлении воздуха, изменить язык невозможно.
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Обычный режим

Индикация на
дисплее

Состояние переключения Функция/меры

НЕМЕЦКИЙ

Насос работает или насос
отключен

Нажимайте клавишу MODE более 3 секунд,
активируется язык интерфейса. Нажатием
клавиши MODE (30) можно изменить язык
интерфейса. Подтвердите новый язык
интерфейса нажатием на клавишу SET.

НОРМ. X
Давление

1,5 БАР

Насос включится и начнет
всасывать воду.

Первоначальный пуск в эксплуатацию:
насос наполнен водой, всасывающая
и напорная линия подключены, со
стороны всасывания имеется вода. Насос
подключается к сети. Запоры в напорном
трубопроводе открыты.

Вращающийся знак «X» после слова «НОРМ.з означает, что насос включен

ТРЕВОГА
Пополнить

1,2 БАР

После выполнения
самопроверки насос не
включается. Рабочее
состояние, насос не
включается.

Добавить воздух, после этого нажать клавишу
SET. Снова выполнить первоначальный пуск
в эксплуатацию. Давление воздуха см. в
технических характеристиках на стр. 3.
Бегущая строка: ПОПОЛНИТЬ 1,5 БАР

ТРЕВОГА
Подвод воды

1,5 БАР

Насос выключается. Сухой
ход, через 90 секунд

Проверить всасывающий трубопровод, после
этого нажать клавишу SET. Снова выполнить
первоначальный пуск в эксплуатацию.
Бегущая строка: ПРОВЕРИТЬ ПОДВОД
ВОДЫ

НОРМ. X
Давление

3,2 БАР

Насос в рабочем
состоянии

Насос перекачивает воду. Напорный бак
заполняется. Часть воды расходуется.

НОРМ. 0
Давление

4,0 БАР

Насос выключается. Насос достиг установленного давления
отключения.

НОРМ. X
Давление

2,0 БАР

Насос включается Насос достиг установленного давления
включения
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Дополнительные функции

Индикация на
дисплее

Состояние переключения Функция/меры

НОРМ. X
Расход

3600 L/M

Насос в рабочем
состоянии.

Расход воды:нажимайте клавишу MODE,
пока не будет выбран нужный расход воды.
Бегущая строка: РАСХОД

НОРМ. X
Расход

98 м3

Насос в рабочем
состоянии

Общий перекачиваемый объем
воды:нажмите клавишу MODE. Отображение
перекачанного к данному моменту объема
воды. Сброс невозможен.
Бегущая строка: ОБЩЕЕ КОЛ-ВО

НОРМ. X
Част. кол.

98 м3

Насос в рабочем
состоянии

Частичное количество: нажмите клавишу
MODE. Отображение перекачанного к
данному моменту частичного объема.
Для сброса нажимайте клавишу SET
приблизительно 3 секунды.
Бегущая строка: ЧАСТ. КОЛ.

eco X
Режим

3,0 БАР

Насос работает или насос
отключен.

Несколько раз нажмите клавишу MODE, пока
на дисплее не появится индикация ЭКО.
РЕЖИМ. Теперь насос будет отключаться
раньше (энергосберегающий режим). См.
«Ввод в эксплуатацию» на стр. 7

eco X
Давление

3,0 БАР

Насос работает или насос
отключен.

Нажмите клавишу SET. На дисплее появится
индикация ЭКО. РЕЖИМ. Энергосберегающий
режим включен.

НОРМ. X
Режим

0,0 м3/ч

Насос работает или насос
отключен.

Несколько раз нажмите клавишу MODE,
пока на дисплее (29) не появится индикация
НОРМ. РЕЖИМ.

НОРМ. X
Давление

3,0 БАР

Насос работает или насос
отключен.

Нажимайте клавишу SET, пока на дисплее
(29) не появится индикация НОРМ. X и
ДАВЛЕНИЕ. Давление отключения снова
повышено.
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Предупреждения

Индикация на
дисплее

Причина Меры

ТРЕВОГА
Пополнить

1,2 БАР

ТРЕВОГА
Давление воздуха

1,5 БАР

Недостаточное давление
в котле. Недостаточный
уровень воды

Бегущая строка: ЧАСТ. КОЛ.требование
увеличить давление воздуха до 1,5 бар.
Подтверждается нажатием клавиши SET.
Насос снова запустится.
Бегущая строка: ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В
НОРМЕ

НОРМ. X
Спустить

1,5 БАР

Давление воздуха
превышает 1,8 бар.

Стравите воздух до давления 1,5 бар. Если
давление воздуха снизилось до 1,5 бар,
нажатием клавиши SET снова запустите
насос.
Бегущая строка: СПУСТИТЬ 1,5 БАР

ТРЕВОГА
Подвод воды

1,5 БАР

Всасывающий
трубопровод не опущен
в воду, нет расхода воды,
отсутствует давление.

Сообщение появляется через 90 секунд
После устранения неисправностей нажатием
клавиши SET производится сброс сообщения
об ошибке.
Бегущая строка: ПРОВЕРИТЬ ПОДВОД
ВОДЫ

НОРМ. 0
Пр.возд.

1,5 БАР

Насос включается с
запаздыванием.

Цикл измерения:После определенного
количества циклов включения насос не
включается при давлении включения, а ждет
около 25 секунд, чтобы проверить, не упадет
ли давление в системе до 1,5 бар. Если
за это время давление не снизится ниже
предельного, значит количество воздуха
достаточно.

ПОМОЩЬ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ

ВНИМАНИЕ!
Перед любыми работами по устранению неисправностей вынимайте из розетки сетевой
кабель. Неисправности электросистемы должен устранять специалист-электрик.

Неисправность Причина Способы устранения

Приводной двигатель
насоса не включается.

Нет сетевого напряжения. Проверить предохранители и подачу
электропитания.

Всасывающий
трубопровод не опущен в
воду.

Всасывающий трубопровод должен быть
опущен в воду минимум на 30 см.

Появляется
сообщение об
ошибке «сторона
всасывания».

Засорен всасывающий
трубопровод.

Удалить загрязнение на участке
всасывания и на фильтре.
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Неисправность Причина Способы устранения

Закрыта напорная линия. Открыть запоры в напорной линии.

Насос всасывает воздух во
всасывающую линию.

Проверить герметичность всех
соединений всасывающей линии.
Заменить уплотнительное кольцо.

Насос всасывает воздух,
недостаточно воды со
стороны всасывания

Выключить насос, дать ему остыть.

Недостаточный диаметр
шланга.

Использовать напорный шланг с
большим диаметром.

Недостаточное количество
воды со стороны
всасывания.

Прикрыть дроссель насоса, чтобы
скорректировать перекачиваемый объем.

Появляется
сообщение об ошибке
«ПОПОЛНИТЬ
1,5 БАР».

Недостаточное давление в
напорном баке.

Накачать воздух в напорный бак.
(Установить давление на мембране на
1,5 бар.)
Бегущая строка: ПОПОЛНИТЬ 1,50 БАР.

ADVICEЕсли неисправность не удается устранить, обращайтесь в нашу сервисную службу.

КНОПОЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
ADVICEДавление включения и отключения
домашней насосной
станциипредварительно установлено
на заводе. Изменения возможны
только при участии вашего дилера.

УТИЛИЗАЦИЯ
Вышедшие из строя приборы,
аккумуляторы и батареи
запрещается утилизировать вместе
с бытовыми отходами!
Инструмент, его упаковка и
принадлежности изготовлены из
материалов, подлежащих вторичной
переработке, поэтому их следует
утилизировать соответствующим
образом.
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ГАРАНТИЯ
Возможные дефекты материалов или производственные дефекты устройства мы устраним
в течение установленного законом срока давности для устранения недостатков либо путем
ремонта, либо путем замены недоброкачественного изделия на наше усмотрение. Срок давности
определяется законодательством страны, в которой было куплено данное устройство.

Наше гарантийное обязательство действует
только при условии:

соблюдения настоящего руководства по
эксплуатации
надлежащего обращения
использования оригинальных запасных
частей

Гарантия прекращается в случае:
самовольных попыток ремонта
самовольных технических изменений
использования не по назначению

Из гарантийных обязательств исключены:
повреждения лакокрасочного покрытия, связанные с нормальным износом изделия
быстроизнашивающиеся детали, которые в карточке запасных частей обозначены скобками
[xxx xxx (x)]
двигатели внутреннего сгорания (для них действуют гарантийные условия соответствующего
производителя двигателя)

Гарантийный срок начинается с момента покупки первым конечным потребителем.
Определяющим является дата на документе, подтверждающем факт покупки. Обращайтесь с
данной декларацией и оригинальным документом, подтверждающим факт покупки, к своему
дилеру или на ближайшую авторизованную станцию технического обслуживания. Настоящая
декларация не затрагивает предусмотренные законом претензии покупателя к продавцу
касательно качества изделия.
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ЕС
Настоящим заявляем, что данный продукт в представленной нами модификации соответствует
требованиям гармонизированных директив ЕС, стандартов безопасности ЕС и специальных
стандартов, распространяющихся на данный продукт.

Продукт Тип Изготовитель
Домашняя насосная
станция
Серийный номер
G3012015

HW 5000_6000 FMS
Premium

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Уполномоченный Директивы ЕС Гармонизированные стандарты
Г-н Антон Эберле (An-
ton Eberle)
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

2006/95/EU
2004/108/EU
2000/14/EU (13)
2011/65/EU

Кётц, 01.05.2012 Уровень звуковой
мощности

Антонио Де Филиппо
управляющий директор

измерено: 70 / 73 дБ(A)
гарантировано:79 /
81 дB(A)
Оценка соответствия
2000 /14/EG
Приложение V

EN 60335-1; VDE 0700-1:2007-02
EN 60335-2-41; VDE 0700-41:2004-12
EN 60335-2-41/A2; VDE 0700-41/A2:2009-02
EN 55014-1; VDE 0875-14-1:2007-06
EN 55014-1/A1; VDE 0875-14-1/A1:2008-12
EN 55014-2; VDE 0875-14-2:2009-06
EN 61000-3-2; VDE 0838-2:2006-10
EN 61000-3-2/A1; VDE 0838-2/A1:2007-05
EN 61000-3-2/A7; VDE0838-2/A7:2007-06
EN 61000-3-2/A4; VDE 0838-2/A4:2007-06
EN 61000-3-3; VDE 0838-3:2009-06
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ПЕРЕДМОВА ДО ПОСІБНИКА
Прочитайте цей посібник з експлуатації
перед початком роботи з інструментом. Це
забезпечить його безпечну й безперебійну
роботу.
Виконуйте вказівки щодо безпеки
та попередження, наведені в цьому
документі та на пристрої.
Документація є частиною продукту і
повинні бути передані покупцеві для
продажу

Пояснення знаків
УВАГА!
Точне виконання цих попереджень
допоможе уникнути тілесних
ушкоджень та матеріальних збитків.

ADVICEСпеціальні вказівки для кращого
розуміння та використання.

ОПИС ВИРОБУ
У цій документації описуються різні моделі
домашніх насосних станцій. Визначте Вашу
модель за фірмовою табличкою.

Огляд продукції
Домашня насосна станція (мал. A – E)

1 Прозора кришка фільтра

2 Корпус насоса

3 Пробка заливного отвору

4 Вихід із насоса/з’єднання для напірного
трубопроводу

5 Корпус двигуна

6 Нагромаджувальна ємність

7 Місце пригвинчування

8 Пробка зливного отвору насосного
відсіку

9 Пробки зливного отвору камери
фільтра

10 Вхід у насос/з’єднання для
усмоктувального трубопроводу

11 Напірний трубопровід

12 Водопровідний кран

13 Кутовий ніпель

14 Ущільнення

15 З’єднувальний ніпель

16 Ущільнення

17 Усмоктувальний трубопровід

18 Ключ для фільтра

19 Ущільнення для фільтра

20 Фільтр

21 Зворотний клапан

22 Ущільнення для зворотного клапана

23 Ущільнення для корпуса

24 Угвинчувальний ніпель

25 Ущільнення

26 Вимірювальний поплавок

27 Кришка клапана

28 Клапан
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29 Дисплей

30 Клавіша «РЕЖИМ»

31 Клавіша «УСТАНОВЛЕННЯ»

INOX
Прилади з позначкою «INOX» постачаються
з обладнанням із нержавіючої сталі. Це
не впливає на принцип встановлення та
функціонування.

Використання за призначенням
Домашня насосна станція призначена для
приватного використання в будинку та саду. Її
можна експлуатувати виключно для подавання
чистої та дощової води.
Домашня насосна станція призначена для:

зрошування саду та земельної ділянки;
водопостачання в будинку;
підвищення тиску водопостачання.

ADVICEПід час підвищення тиску
водопостачання необхідно
дотримуватися місцевих приписів.
Для цього зверніться до свого
сантехніка.

Можлива поява помилок
Домашня насосна станція не призначена для
подавання таких рідин:

вода із вмістом солей, солона вода
та брудна вода з текстильними або
паперовими часточками;
агресивні, їдкі, горючі, вибухові або
газоподібні хімікати чи рідини;
рідини з температурою понад 35°C.

ADVICEДомашню насосну станцію
заборонено використовувати для
подавання води для продуктів
харчування та напоїв.
Вона не призначена для тривалого
використання.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Домашня насосна станція постачається
готовою до експлуатації разом із ключем для
кришки фільтра, кутовим ніпелем і посібником
з експлуатації.

Тепловий захист
Прилад оснащено тепловим захистом, який
вимикає двигун у разі перегрівання. Після фази
охолодження протягом прибл. 15 – 20 хвилин
насос знову самостійно вмикається.

Захист від роботи насухо
Домашня насосна станція має захист від
роботи насухо. Захист від роботи насухо
вимикає насос через 90 секунд, якщо вода не
всмоктується чи усмоктувальний трубопровід
пошкоджено.

Датчик тиску
Домашня насосна станція оснащена датчиком
тиску. Завдяки цьому датчику насос
автоматично вимикається та вмикається під
час досягнення встановлених тисків.
➯ Установлені тиски: див. технічні

характеристики.

Відображення на дисплеї

Для відображення робочих режимів і
повідомлень про неполадки домашню насосну
станцію оснащено дисплеєм (мал. E – 29)
. За допомогою клавіші «РЕЖИМ» ( – 30)
можна вибрати різні настройки та показники
та підтвердити їх за допомогою клавіші ( – 31)
«УСТАНОВЛЕННЯ».

ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

УВАГА!
Небезпека травмування!
Використовуйте прилад та
подовжувальний кабель лише у
бездоганному технічному стані!
Пошкоджені прилади забороняється
експлуатувати.
Запобіжні та захисні пристрої
забороняється вимикати!

Дітям та особам, що не ознайомилися з
посібником з експлуатації, забороняється
експлуатувати прилад.
Ніколи не підіймайте прилад вище
з’єднувального кабелю, не транспортуйте
та не закріплюйте його.
Самовільні модифікації або перебудови
приладу забороняються.
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Електрична безпека

ОБЕРЕЖНО!
Небезпека під час дотику до
струмопровідних деталей!
Негайно від’єднайте штекер від
електромережі, якщо подовжувальний
кабель пошкоджений чи перегнутий!
Ми рекомендуємо здійснити
підключення через автоматичний
запобіжний вимикач із номінальним
струмом пошкодження < 30 мА.

Домашня мережева напруга повинна
збігатися з даними для мережевої
напруги в технічній документації. Не
використовуйте будь-яку іншу напругу
живлення.
Прилад можна експлуатувати тільки на
електричному пристрої згідно з DIN/VDE
0100, частина 737, 738 і 702 (плавальні
басейни). Для захисту запобіжником треба
встановити лінійний захисний автомат 10
A і автомат захисного вимикання струму
пошкодження з номінальним струмом
пошкодження 10/30 мА.
Використовуйте тільки подовжувальні
кабелі, що призначені для використання
на відкритому повітрі, з мінімальним
поперечним перетином 1,5 мм2. Кабельні
барабани повинні бути повністю
розмотані.
Забороняється використовувати
пошкоджені та зношені подовжувальні
кабелі.
➯ Перед кожним введенням в

експлуатацію перевіряйте стан
подовжувальних кабелів.

МОНТАЖ

Установлення приладу
1. Підготуйте гладку та тверду поверхню для

встановлення.
2. Установіть прилад на горизонтальну

поверхню, захищену від затоплення.
3. За потреби зафіксуйте домашню насосну

станцію в місці пригвинчування (мал. A – 7)
.

4. Переконайтеся, що домашня насосна
станція захищена від дощу та прямого
струменю води.

ADVICEПід час щоденної експлуатації
(автоматичний режим) за допомогою
відповідних заходів Ви маєте усунути
появу повторних пошкоджень, що
виникають у приладі через затоплення
відсіків.

Встановлення усмоктувального
трубопроводу
1. Виберіть довжину усмоктувального

трубопроводу (мал. B – 17), щоб домашня
насосна станція не працювала насухо.
Усмоктувальний трубопровід повинен
завжди знаходитися щонайменше на 30 см
нижче поверхні води.

2. Підключіть усмоктувальний трубопровід.
При цьому зверніть увагу на герметичність
з’єднання, не пошкоджуючи різьбу.
➯ Ми рекомендуємо встановити

гнучкий трубопровід на вході в
насос (мал. A – 10). Таким чином
можна уникнути механічного тиску
чи впливу на домашню насосну
станцію.

3. Якщо вода містить пісок, треба встановити
фільтр попереднього очищення між
усмоктувальним трубопроводом та входом
у насос. Для цього зверніться до свого
дилера.

4. Завжди прокладайте усмоктувальний
трубопровід з нахилом вгору.

ADVICEЯкщо висота всмоктування
перевищує 4 м, необхідно встановити
усмоктувальний шланг діаметром
більше 1“. Ми рекомендуємо
використовувати комплект для
всмоктування AL-KO з
усмоктувальним шлангом,
приймальною сіткою та стопором
зворотного потоку. Для цього
зверніться до свого дилера.

Монтаж напірного трубопроводу
1. Пригвинтіть з’єднувальний ніпель (мал. B

– 15) разом із ущільнювальним кільцем
круглого перетину (мал. B – 16) на виході
насоса (мал. A – 4).

2. Пригвинтіть кутовий ніпель (мал. B –
13) разом із ущільненням (мал. B – 14)
до з’єднувального ніпеля (мал. B – 15)
і поверніть кутовий ніпель у бажаному
напрямку.
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3. Закріпіть напірний трубопровід (мал. B –
11) на кутовому ніпелі (мал. B – 13).

4. Відкрийте усі стопорні пристрої напірного
трубопроводу (клапани, форсунки,
водопровідний кран).

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ADVICEПід час першого введення в
експлуатацію вся інформація на
дисплеї (мал. E – 29) з’являється
на англійській мові. Виберіть потрібну
мову за допомогою клавіші «РЕЖИМ»
( – 30) та підтвердьте за допомогою
клавіші «УСТАНОВЛЕННЯ» ( – 31) .
Тепер можна перевірити тиск повітря
в нагромаджувальній ємності.

Перевірка тиску повітря у
нагромаджувальній ємності

УВАГА!
Якщо тиск повітря нижче 1,5 бара
та вище 1,9 бара експлуатація
неможлива. Насос не запускається

1. Витягніть мережевий штекер насоса.
2. Насадіть кришку клапана (мал. D – 27)

зі зворотного боку нагромаджувальної
ємності (мал. A – 6) зверху.

3. Перевірте тиск повітря на клапані (мал. D
– 28) з повітряним насосом чи пристроєм
збільшення тиску з відображенням тиску.

4. Потім закрийте кришку клапана зі
зворотного боку нагромаджувальної
ємності.

5. Знову вставте мережевий штекер.
➯ Тепер домашню насосну станцію

можна вводити в експлуатацію.

Заповнення домашньої насосної станції

УВАГА!
Перед кожним введенням в
експлуатацію домашню насосну
станцію потрібно наповнювати водою
до рівня переливання, щоб вона
відразу могла здійснювати процес
усмоктування. Експлуатація насухо
пошкоджує насос.

ADVICEЩоб зменшити час усмоктування,
перед під’єднанням усмоктувального
шланга заповніть його водою.

1. Відкрийте пробку заливного отвору (мал. A
– 3) за допомогою ключа для фільтра (мал.
C – 19/A).

2. Заливайте воду через заливний отвір, доки
корпус насоса (мал. A – 2) заповниться
водою.

3. Загвинтіть пробку заливного отвору.

Увімкнення насоса
1. Відкрийте в напірному трубопроводі (мал.

B – 11) наявний стопорний пристрій
(клапан, форсунку, водопровідний кран).

2. Вставте мережевий штекер з’єднувального
кабелю в розетку.
➯ Насос починає подавати воду.

3. Закрийте запірний пристрій на напірному
трубопроводі після того, як у воді, що
стікає, більше не буде бульбашок повітря.
➯ Насос автоматичного вмикається

після утворення відповідного тиску
та вимикається в разі досягнення
тиску вимкнення.

➯ Домашня насосна станція готова до
експлуатації.

➯ Під час увімкнення кнопкового
перемикача на дисплеї з’являються
повідомлення НОРМАЛЬЛЬНИЙ X і
ТИСК, а також фактичний тиск.

Перше введення в експлуатацію
Лише під час першого введення в експлуатацію
на дисплеї відображаються повідомлення
НОРМАЛЬНИЙ X і ТИСК.

ADVICEЯкщо через 90 секунд вода не
всмоктується через усмоктувальний
трубопровід (мал. B – 17),
захист від роботи насухо
вимикає насос, а на дисплеї
з’являється повідомлення ТРИВОГА
і СТОРОНА УСМОКТУВАННЯ.
Перевірте усмоктувальний
трубопровід, прозору кришку (мал.
A – 1) та всі гвинтові з’єднання
на герметичність, натисніть клавішу
«СКИДАННЯ» та ще раз здійсніть
перше введення в експлуатацію.

Вимкнення насоса
1. Витягніть мережевий штекер із розетки.
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2. Закрийте стопорний пристрій на напірному
трубопроводі (клапани, форсунки,
водопровідний кран).

ADVICEНасос автоматично вимикається
після досягнення встановленого тиску
вимкнення.

ОБЕРЕЖНО!
Небезпека травмування через
гарячу воду
У разі тривалої експлуатації
(>10 хв.) із закритою напірною
стороною вода в насосі може
дуже нагрітися та неконтрольовано
витікати! Від’єднайте прилад від
мережі та дайте насосу та воді
охолонути. Експлуатуйте прилад
знову тільки після усунення всіх
неполадок!

Небезпека травмування через гарячу воду
може виникнути через:

неправильну установку;
закритий напірний бік;
недостатню кількість води в
усмоктувальному трубопроводі чи
пошкоджений кнопковий вимикач.

Вживання заходів
1. Від’єднайте прилад від мережі та дайте

насосу та воді охолонути.
2. Перевірте прилад, монтаж і рівень води.
3. Експлуатуйте прилад знову тільки після

усунення всіх неполадок!

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І
ДОГЛЯД

Перевірка тиску повітря у
нагромаджувальній ємності

УВАГА!
Систематично перевіряйте тиск
повітря у нагромаджувальній ємності.
Він не повинен перевищувати 1,5
бара (див. розділ «Введення в
експлуатацію: Перевірка тиску повітря
у нагромаджувальній ємності»).

УВАГА!
Якщо на дисплеї з’являється
інформація ТРИВОГА і
ДОДАТИ ДО 1,5 БАРА, необхідно
додати повітря до мембранної
нагромаджувальної ємності. Якщо
досягнуто відповідного тиску, на
дисплеї з’являється повідомлення
ТРИВОГА і ТИСК ПОВІТРЯ ОК.

Чищення насоса

ADVICEПісля подавання хлорованої води до
плавального басейну чи рідин, що
залишають після себе осад, слід
промити насос чистою водою.

1. Від’єднайте прилад від мережі та захистіть
його від повторного ввімкнення.
➯ Насос припиняє роботу

автоматично.
2. Промийте насос чистою водою.
3. Вставте мережевий штекер у розетку.
4. Увімкніть домашню насосну станцію за

допомогою перемикача Увімк./Вимк.(мал.
A – 6).
➯ Насос починає роботу автоматично.

Чищення фільтра
1. Вигвинтіть пробку зливного отвору камери

фільтра (мал. A – 9) на зливному отворі,
спустіть воду з камери фільтра та знову
закрийте зливний отвір.

2. Відгвинтіть прозору кришку фільтра (мал. A
– 1) за допомогою ключа для фільтра (мал.
C – 18/D) .

3. Витягніть фільтр (мал. C – 20) із корпуса
фільтра (мал. A – 2) та промийте його під
струменем води.

4. Почистьте корпус фільтра та прозору
кришку фільтра.

5. Перед установленням фільтра перевірте
на пошкодження ущільнення для фільтра
(мал. C – 19) та ущільнення для корпуса
(мал. C – 23) і за потреби замініть їх.

6. Установіть фільтр, пригвинтіть прозору
кришку фільтра та надійно затягніть
ключем для фільтра.

Чищення зворотного клапана
1. Демонтаж і встановлення фільтра (див.

розділ «Чищення фільтра»).
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2. Вигвинтіть зворотний клапан (мал. C – 21)
та промийте його під струменем води.

3. За потреби ущільнення (мал. C – 22) слід
замінити.

4. Установіть зворотний клапан.

Поплавок
1. Вигвинтіть напірний трубопровід (мал. B –

11) разом із кутовим ніпелем (мал. B – 13)
та з’єднувальним ніпелем (мал. B – 15) .

2. Вигвинтіть угвинчувальний ніпель (мал. D
– 24) разом із ущільненням (мал. D –
25) . Зважайте на монтажне положення
поплавка (мал. D – 26) . Витягніть поплавок
та почистьте його.

3. Знову встановіть поплавок. Зважайте на
його монтажне положення.

Усунення закупорки
1. Від’єднайте прилад від мережі та захистіть

його від повторного ввімкнення.
2. Зніміть усмоктувальний трубопровід на

вході до насоса.
3. Під’єднайте напірний трубопровід до

водопроводу.
4. Забезпечте протікання води через корпус

насоса, доки закупорку не буде усунуто.

5. Перевірте роботу насоса, увімкнувши його
на короткий час.

6. Знову введіть прилад в експлуатацію.

ЗБЕРІГАННЯ
ADVICEУ разі виникнення загрози замерзання
необхідно повністю спустити воду
із системи (насос, трубопроводи,
нагромаджувальна ємність і камера
фільтра).

1. Спорожніть усмоктувальний (мал. B – 17)
та напірний трубопровід (мал. B – 11).

2. Вигвинтіть пробку зливного отвору камери
фільтра (мал. A – 9) та спустіть воду з
насоса.
➯ У цей час вода, яка знаходиться у

нагромаджувальній ємності (мал. A
– 6), буде витиснута повітряним
мішком.

3. Знову загвинтіть пробку зливного отвору
(мал. A – 8, 9) та зберігайте
насос, трубопроводи та нагромаджувальну
ємність у приміщенні, яке надійно
захищене від морозу.

ВІДОБРАЖЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ
Під час першого введення в експлуатацію вся інформація на дисплеї з’являється на англійській
мові.
Усі функції можна викликати за допомогою клавіші РЕЖИМ. Установлені показники
підтверджуються за допомогою клавіші УСТАНОВЛЕННЯ.

ADVICEІнформація, що відображається в другому рядку дисплея, є частиною рухомого рядка, в
якому постійно з’являється певна інформація. Якщо насос перебуває в режимі ТРИВОГИ
(наприклад, тиск повітря надто низький), зміна мови неможлива.

Нормальний режим роботи

Відображення
на дисплеї

Положення елементів
розподільного пристрою

Функції / дії

НІМЕЦЬКА

Насос працює чи насос
вимкнено

Натисніть та утримуйте клавішу «РЕЖИМ»
понад 3 секунди, щоб активувати
мову користувача. Натисніть клавішу
«РЕЖИМ» (30) і виберіть мову користувача.
Підтвердьте нову мову користувача за
допомогою клавіші «УСТАНОВЛЕННЯ»
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Відображення
на дисплеї

Положення елементів
розподільного пристрою

Функції / дії

НОРМ. X
Тиск

1,5 БАРА

Насос вмикається та
починає всмоктувати воду.

Перше введення в експлуатацію: заповніть
насос водою, під’єднайте усмоктувальний
та напірний трубопроводи, забезпечте
всмоктування води. Підключіть насос до
мережі. Відкрийте стопорні пристрої в
напірному трубопроводі.

Позначка «X», що обертається, за нормального режиму роботи символізує те, що насос УВІМК.

ТРИВОГА
Додавання

1,2 БАРА

Після самостійного
тестування насос не
вмикається. В режимі
експлуатації насос не
вмикається.

Додайте повітря, а потім натисніть клавішу
«УСТАНОВЛЕННЯ». Знову здійсніть перше
введення в експлуатацію. Тиск повітря див. у
технічних характеристиках на сторінці 3.
Рухомий рядок із текстом: ДОДАТК.
ЗАПОВНЕННЯ 1,5 БАРА

ТРИВОГА
Подача води

1,5 БАРА

Насос вимикається.
Робота насухо через 90
секунд

Перевірте усмоктувальний трубопровід, а
потім натисніть клавішу «УСТАНОВЛЕННЯ».
Знову здійсніть перше введення в
експлуатацію.
Рухомий рядок із текстом: ПЕРЕВІРИТИ
ПОДАЧУ ВОДИ

НОРМ. X
Тиск

3,2 БАРА

Насос у режимі
експлуатації

Насос подає воду. Нагромаджувальна ємність
заповнюється. Частина води забирається.

НОРМ. 0
Тиск

4,0 БАРИ

Насос вимикається. Насос досяг встановленого тиску вимкнення.

НОРМ. X
Тиск

2,0 БАРИ

Насос вмикається Насос досяг встановленого тиску ввімкнення.

Додаткові функції

Відображення
на дисплеї

Положення елементів
розподільного пристрою

Функції / дії

НОРМ. X
Подавання

3600 Л/ХВ

Насос у режимі
експлуатації.

Об’єм подаваної рідини:натискайте клавішу
«РЕЖИМ», доки не з’явиться об’єм подаваної
рідини.
Рухомий рядок із текстом: ПОДАВАННЯ



uk Відображення на дисплеї

HWA 5000/6000 FMS Premium

Відображення
на дисплеї

Положення елементів
розподільного пристрою

Функції / дії

НОРМ. X
Подавання

98 м3

Насос у режимі
експлуатації

Загальний об’єм подаваної води:натисніть
клавішу «РЕЖИМ». Відображення
попереднього об’єму подаваної води.
Повернення до попередніх показників
неможливе.
Рухомий рядок із текстом: ЗАГАЛЬНИЙ
ОБ’ЄМ

НОРМ. X
Частковий об’єм

98 м3

Насос у режимі
експлуатації

Частковий об’єм натисніть клавішу
«РЕЖИМ». Відображення попереднього
часткового об’єму подаваної води. Для
повернення до попередніх показників
натисніть клавішу «УСТАНОВЛЕННЯ»
протягом прибл. 3 секунд.
Рухомий рядок із текстом: ЧАСТКОВИЙ
ОБ’ЄМ

eco X
Режим

3,0 БАРИ

Насос працює чи насос
вимкнено.

Кілька разів натискайте клавішу «РЕЖИМ»,
доки на дисплеї з’явиться РЕЖИМ ECO.
Тепер насос вимикається раніше (режим
заощадження енергії). Див. «Введення в
експлуатацію» на стор. 7.

eco X
Тиск

3,0 БАРИ

Насос працює чи насос
вимкнено.

Натисніть клавішу «УСТАНОВЛЕННЯ». На
дисплеї з’являється «ТИСК ECO». Режим
заощадження енергії ввімкнуто.

НОРМ. X
Режим

0,0 м3/год.

Насос працює чи насос
вимкнено.

Кілька разів натискайте клавішу «РЕЖИМ»,
доки на дисплеї (29) з’явиться НОРМАЛЬНИЙ
РЕЖИМ РОБОТИ.

НОРМ. X
Тиск

3,0 БАРИ

Насос працює чи насос
вимкнено.

Натискайте клавішу «УСТАНОВЛЕННЯ», доки
на дисплеї (29) з’явиться «НОРМАЛЬНИЙ Х»
та «ТИСК». Тиск вимкнення знову збільшено.
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Попереджувальні повідомлення

Відображення
на дисплеї

Причина Дії

ТРИВОГА
Додавання

1,2 БАРА

ТРИВОГА
Тиск повітря

1,5 БАРА

Тиск у повітряному
резервуарі надто низький.
Рівень води надто низький

Рухомий рядок із текстом: ЧАСТКОВИЙ
ОБ’ЄМЗапит на додавання повітря
до1,5 бара. Підтвердьте за допомогою
клавіші «УСТАНОВЛЕННЯ». Насос знову
запускається.
Рухомий рядок із текстом: «ТИСК ПОВІТРЯ
ОК»

НОРМ. X
Зменшення

1,5 БАРА

Тиск повітря понад 1,8
бара.

Зменшити тиск повітря до 1,5 бара. Якщо
тиск повітря зменшити до 1,5 бара, після
натискання клавіші «УСТАНОВЛЕННЯ» насос
знову запускається.
Рухомий рядок із текстом: СПУСКАННЯ ДО
1,5 БАРА

ТРИВОГА
Подача води

1,5 БАРА

Усмоктувальний
трубопровід не у воді,
подавання рідини не
відбувається та відсутній
тиск.

Через 90 секунд з’являється повідомлення.
Після усунення неполадки за допомогою
натискання клавіші «УСТАНОВЛЕННЯ»
здійснюється скидання повідомлення про
неполадку.
Рухомий рядок із текстом: ПЕРЕВІРИТИ
ПОДАЧУ ВОДИ

НОРМ. 0
Тестування повітря

1,5 БАРА

Насос вмикається із
затримкою часу.

Вимірювальний цикл:Після визначеної
кількості циклів увімкнення насос вмикається
не після досягнення тиску ввімкнення, а через
25 секунд, хоча тиск у системі опускається до
1,5 бара. Якщо протягом цього часу тиск не
перевищує встановлене значення, заповнення
повітрям у нормі.

ДОПОМОГА В РАЗІ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ОБЕРЕЖНО!
Перед здійсненням будь-яких робіт з усунення неполадок завжди витягуйте штекер
із мережі живлення. Неполадки в електричних приладах має усувати кваліфікований
електрик.

Неполадка Причина Усунення

Привідний двигун
насоса не працює.

Мережева напруга
відсутня.

Перевірити запобіжники та підведення
електроенергії.



uk Кнопковий вимикач

HWA 5000/6000 FMS Premium

Неполадка Причина Усунення

Усмоктувальний
трубопровід не у воді.

Занурити усмоктувальний трубопровід у
воду щонайменше на 30 см.

Закупорка під час
усмоктування.

Видалити бруд у зоні всмоктування та у
фільтрі.

Напірний трубопровід
закритий.

Відкрити стопорні пристрої в напірному
трубопроводі.

Насос усмоктує повітря
в усмоктувальному
трубопроводі.

Перевірити всі з’єднання
усмоктувального трубопроводу на
герметичність.
Замінити ущільнювальне кільце.

Насос усмоктує повітря,
нестача води під час
усмоктування.

Вимкнути насос і зачекати, доки він
охолоне.

Діаметр шланга надто
малий.

Встановити напірний шланг більшого
діаметру.

З’являється
повідомлення
про неполадку
«Усмоктувальний
насос».

Нестача води під час
усмоктування.

Перекрити дросельною засувкою насос,
щоб налаштувати об’єм подаваної
рідини.

З’являється
повідомлення про
неполадку «ДОДАТИ
ДО 1,5 БАРА».

Низький тиск повітря
в нагромаджувальній
ємності.

Додати повітря в нагромаджувальну
ємність (налаштувати попередній тиск
мембрани на 1,5 бара).
Рухомий рядок із текстом: ДОДАТИ ДО
1,5 БАРА.

ADVICEУ разі виникнення неполадок, які Ви не можете усунути самостійно, будь ласка, зверніться
до нашого сервісного центру.

КНОПКОВИЙ ВИМИКАЧ
ADVICEТиск увімкнення та вимкнення
будинкового водопроводу попередньо
встановлюється на заводі-
виробнику. За потреби зміни може
здійснювати лише кваліфікований
фахівець.

УТИЛІЗАЦІЯ
Забороняється утилізувати
прилади, батареї чи акумулятори,
що стали непридатними, разом із
побутовими відходами!
Упаковка, сам пристрій та його
приладдя виконані з матеріалів, що
можуть бути використані повторно,
тому вони підлягають відповідній
утилізації.
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ГАРАНТІЯ
Можливі дефекти матеріалу та/чи виробництва ми усуваємо протягом встановленого законом
гарантійного терміну для претензій по якості товару на наш вибір шляхом ремонту чи заміни виробу.
Гарантійний термін визначається в кожному випадку у відповідності до законодавства країни, в
якій виріб був придбаний.

Наші гарантійні зобов’язання дійсні тільки за
умови:

дотримання вимог цієї інструкції з
експлуатації
належне поводження
використання оригінальних запасних частин

Гарантія втрачається при:
спробах самостійного ремонту
самовільному внесенні технічних змін
використанні не за призначенням

Гарантія не розповсюджується на:
Пошкодження лакофарбового покриття, що відноситься до природного зношування
Швидкозношувані деталі, які в переліку запасних частин / на кресленні позначені в рамочці
[xxx xxx (x)]
Двигуни внутрішнього згоряння (для них діють окремі гарантійні зобов’язання відповідних
виробників двигунів)

Гарантійний період починається з моменту придбання першим кінцевим споживачем. Рішення
приймаються з урахуванням дати в документі, що підтверджує покупку. Будь ласка, звертайтеся
з цією заявою та оригіналом документа, що підтверджує покупку, до своєї торгівельної організації
або до найближчого центру обслуговування клієнтів. Ця заява не впливає на визначені законом
права на претензії покупця до продавця.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЄС
Цим документом ми заявляємо, що цей спроектований нами продукт відповідає вимогам
погоджених директив ЄС, стандартам безпеки ЄС, а також іншим стандартам, що застосовані до
цього продукту.

Продукт Тип Виробник
Домашня насосна
станція
Серійний номер
G3012015

HW 5000_6000 FMS
Premium

AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

Уповноважений
представник

Директиви ЄС Погоджені норми

Hr. Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz

2006/95/EU
2004/108/EU
2000/14/EU (13)
2011/65/EU

Kötz, 01.05.2012 Рівень звуку

Антоніо Де Філіппо
виконавчий директор

виміряний: 70 / 73 дБ(А)
гарантований: 79 / 81
дБ(А)
Оцінка відповідності
2000 /14/EG Додаток V

EN 60335-1; VDE 0700-1:2007-02
EN 60335-2-41; VDE 0700-41:2004-12
EN 60335-2-41/A2; VDE 0700-41/A2:2009-02
EN 55014-1; VDE 0875-14-1:2007-06
EN 55014-1/A1; VDE 0875-14-1/A1:2008-12
EN 55014-2; VDE 0875-14-2:2009-06
EN 61000-3-2; VDE 0838-2:2006-10
EN 61000-3-2/A1; VDE 0838-2/A1:2007-05
EN 61000-3-2/A7; VDE0838-2/A7:2007-06
EN 61000-3-2/A4; VDE 0838-2/A4:2007-06
EN 61000-3-3; VDE 0838-3:2009-06
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ETK HW 6000 FMS
Art.-Nr. 112 852
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Zu diesem Handbuch

Lesen Sie diese Dokumentation vor der Inbetriebnahme durch. Dies ist Voraussetzung für sicheres Arbeiten und störungsfreie Handhabung.

Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Dokumentation und auf dem Produkt.

Diese Dokumentation ist permanenter Bestandteil des beschriebenen Produkts und soll bei Veräußerung dem Käufer mit übergeben werden.
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