
Használati Utasítás 

Tóporszívó VAC40, 5360 típus 

 

1. Általános felhasználói utasítások 

Információk a használati útmutató használatáról 

 A készülék első használata előtt olvassa végig és értse meg a használati útmutatót. 

 A használati útmutatót tekintse a termék részeként, és tartsa biztonságos és hozzáférhető 

helyen. 

 Ha a készüléket harmadik félnek adja oda, ezt a használati útmutatót is adja át. 

Jelmagyarázat 

A következő jelek találhatóak a készüléken: 

 A készülék II. védelmi osztályú.  

 A szimbólum azt jelzi, hogy a készülék védve van a fröccsenő víz ellen. 

 A készülék megfelel az EN 60335-2-2 és az EN 60335-2-69 szabvány követelményeinek.  

A következő jelek és figyelmeztető szavak találhatóak a használati útmutatóban: 

VESZÉLY!  

A szimbólum az azonnali áramütés veszélyét jelzi, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat. 

VESZÉLY! 

A szimbólumfenyegető veszélyt jelez, amely halált vagy súlyos sérülést okozhat. 

FIGYELMEZTETÉS!  

A szimbólumfenyegető veszélyt jelez, amely mérsékelt vagy kisebb sérülést vagy egészségkárosodást 

okozhat. 

Megjegyzés hasznos információkkal és tippekkel. 

Hivatkozás egy ábrára; ebben az esetben az A ábrára való hivatkozás 

Végezzen el egy tevékenységet 

  



Típus címke 

 

Alkalmazási területek 

A készülék és minden hozzátartozó alkatrész magánhasználatra való, és kizárólag az alábbiakra 

használható: 

 A készülék kert és úszómedencék talajfelszínének tisztítására használandó. 

 A készülék nedves és száraz szívótisztítóként használható 

A következő korlátozások vonatkoznak a készülékre: 

 nem használható kereskedelmi vagy ipari célokra 

 nem használható maró, gyúlékony, veszélyes vagy robbanásveszélyes anyagokkal együtt, sós 

vízzel vagy ívó vízzel 

 

2. Biztonsági információk 

Ha a készüléket nem rendeltetésszerűen vagy helytelenül használják, vagy ha a biztonsági előírásokat 

nem tartják be, az veszélyezteti a készülék használóit és az ingatlant is. 

Biztonsági figyelmeztetések 

Ne hagyja, hogy a készülék csomagolása gyermekek vagy olyan emberek kezébe kerüljön, akik nem 

tudják, hogyan kell kezelni, mivel ez veszélyes lehet (fulladásveszély!). Tartsuk távol az állatoktól is. 

Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális 

képességű személyek vagy tapasztalatlan és / vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek csak 

abban az esetben használhatják, ha felügyelet alatt állnak, és a készülék biztonságos használatával 

kapcsolatosan eligazították őket és megértették a lehetséges veszélyeket. A gyerekek nem 

játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást a gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 

felügyelet alatt állnak. 

Amikor a készülék működik, győződjön meg arról, hogy a szívócső végek nincsenek a test érzékeny 

részeihez, például a szemekhez, a szájhoz vagy a fülekhez közel. 

Soha ne hagyja a készüléket működés közben felügyelet nélkül.  

Használat előtt nézze meg, hogy a készülék, különösen a hálózati kábel és a dugó nem sérült-e.  

Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően vagy sérült. 

A javításokat csak az EHEIM szervizközpont végezheti. 

Ne mozgassa vagy húzza a készüléket a hálózati kábel vagy a szívócső segítségével. 

Az áramról a hálózati csatlakozó dugó kihúzásával és ne a kábel kihúzásával válassza le a készüléket. 



Soha ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel. 

Védje a hálózati kábelt hő, olaj és éles szélek ellen. Ha a csatlakozóvezetéket védőkábel nélkül földbe 

vagy kavicsba helyezték, akkor nem lehet rá lépni. 

Csak az ebben a használati utasításban leírt munkákat végezze el. 

Soha ne végezzen műszaki változtatásokat a készülékben. 

Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon a készülékhez. 

Csak akkor használja a készüléket, ha senki nincs a vízben! 

Használat előtt a készülék minden alkatrészét megfelelően össze kell szerelni. 

Tisztításkor ne merítse a készüléket vízbe és ne tisztítsa vízsugárral. 

A készüléket csak egyenletes felületre helyezze. 

A készüléket csak egyenletes felületen szabad mozgatni. 

Soha ne használja a készüléket tavak, kádak, konténerek, úszómedencék stb. tartalmának teljes 

kiürítésére. 

Soha ne szivattyúzzon a készülékkel gyúlékony anyagokat (pl. hamu vagy korom tűzrakó helyeken, 

grillező stb.), robbanásveszélyes, mérgező vagy káros anyagokat. 

Ne használjon veszélyes oldószert vagy tisztítószert. 

Ha a készülék felborul, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót. Csak ezután lehet 

megfelelően visszaállítani a készüléket. 

A szivattyúzás előtt ellenőrizze az úszó működését. A folyadék megtelt tárolóedénybe való szívásakor 

a szívónyílás az úszóval lezáródik és a szívási folyamat megszakad. Ebben az esetben azonnal 

kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápegységből, és ürítse ki a tartályt. Rendszeresen ellenőrizze, 

hogy az úszó (a vízszint korlátozására szolgáló eszköz) tiszta-e, és nincsenek rajta sérülések. 

Ezt a készüléket csak beltérben lehet tárolni. 

Ha a készülékből folyadék vagy hab szivárog, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati 

csatlakozót. 

Soha ne használja a készüléket a megfelelő szűrő nélkül. 

A készülék üzembe helyezésekor legalább 2 méter (6 '7 “) biztonsági távolságot kell tartani a tótól 

vagy a medencétől. 

Hangerő Lpa 75 dB (A) 

 

 



Az elektromos rendszernek meg kell felelniük a nemzetközi és a magyar előírásoknak. 

A készüléket 30 mA névleges áramerősségű hibaáram-védelemmel kell ellátni  

Kérjük, lépjen kapcsolatba villanyszerelővel, ha bármilyen kérdés vagy probléma merül fel. 

A tartály kiürítése vagy a készülék karbantartási munkáinak elvégzése előtt húzza ki a hálózati 

csatlakozódugót az aljzatból. 

A készülék elektromos adatainak meg kell egyezniük a tápegység adataival. Ezeket az adatokat a 

típustáblán, a csomagoláson és az utasításokban találja. 

A hosszabbító kábeleknek és a tápegységeknek alkalmasnak kell lenniük a kültéri használatra (védve 

legyenek a fröccsenő víz ellen). Azoknak a hosszabbítóknak, elektromos csatlakozóknak és 

adaptereknek, amelyek nem felelnek meg az alkalmazandó előírásoknak, a használata TILOS!  

A hálózati csatlakozókábelek nem lehetnek kisebb keresztmetszetűek, mint a H05RN-F3G0,75 

rövidítésű vezetékek. A hosszabbító kábeleknek meg kell felelniük a DIN VDE 0620 

követelményeinek. 

Ha a tápkábel megsérült, azt az EHEIM szervizközponttal kell kicserélni. 

Soha ne használja a készüléket sérült hálózati kábellel. 

Védje a hálózati aljzatot és a hálózati dugót a nyirkosságtól és a nedvességtől. A fő kábellel 

csepegtető hurkot kell kialakítani. Ez megakadályozza, hogy a kábelen a víz az aljzatba kerüljön, ami 

rövidzárlatot eredményez. 

A készüléket csak megfelelően kialakított védőkapcsoló hálózati aljzathoz csatlakoztassa. 

 

3. Üzembe helyezés 

5360-as szerelési típus 

1. Csatlakoztassa a fém szállítófogantyút (1) a tartály aljához. 

2. Szorítsa meg mindkét csavarral alulról (méret: 5). 

3. Helyezze a kerekeket a tartály alján lévő nyílásokba. 

 

Bekapcsolás ábra 

= AUTOMATA 

Automatikus mód a tó vagy a medence aljának tisztítására 

0 = KIKAPCSOLVA 

A készülék ki van kapcsolva. 



= KÉZI 

Folyamatos működés nedves / száraz szivattyú tisztítóként.  

 

4. Használat, mint tó iszap szivattyú tisztító, 5360 típus (A/D)  

 Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.  Kapcsoló (3) állása (0) = 

KIKAPCSOLVA.  

 Soha ne használja a készüléket a megfelelő szűrő nélkül. 

 

A készülék összeszerelése (D) 

1. Nyissa ki mindkét zárócsapot (4) a tartályon (8), és vegye le a motorfejet (2).  

2. Húzza a kék szűrőszivacsot (5) a szívó ketrec (D) fölé, és tegye vissza a motorfejet (2) a tartályra (8). 

3. Mindkét zárószerkezet (4) segítségével zárja be a készüléket. 

4. Távolítsa el a tartály alján lévő dugót (7). 

5. Rögzítse a kimeneti szívócsövet (13) a tartály kivezető nyílásához, és tegye a szennyeződésgyűjtő 

zsákot (14) a kimeneti szívócső végére (D). 

6. Helyezze a szívószívócsövet (9) a tartály tetején lévő szívócső nyílásba (6). 

7. Csatlakoztassa a csőszakaszokat (11) (legfeljebb 4 darabot) a csatlakozási csőhöz (10) a vízmélység 

alapján, és tegye a tószívó csővéget (a tóiszap, a növényi maradékok szivattyúzására) az utolsó 

csőszakasz végére. 

 

 Tartsa be a maximális merülési mélységet:1,2 méter, és maximális felszíni munkamagasságot: 

1,5 méter (G). 

 

Működtetés 

 A készülék üzembe helyezésekor tartson legalább 2 méter távolságot a part vagy a medence 

szélétől. (G). 

 Győződjön meg róla, hogy nincsenek emberek a vízben.  

 Győződjön meg róla, hogy a szennyes víz akadály nélkül kifolyik a kiömlő csőből abban az 

irányban amerre a piszkos víznek áramolnia kell. 

 

Használat 

 



1. Helyezze a hálózati dugót a foglalatba. 

2. Vezesse át a szívócsövet (9) a vízbe, amíg meg nem érinti az alját a tószívó fejjel (12) 

3. Állítsa a készülék kapcsolóját (3) = automatikus üzemmódba. 

FIGYELMEZTETÉS: A készülék 10 másodperces késleltetéssel kapcsol be, hogy a tó szívófejet ezalatt az 

idő alatt a kívánt pozícióba lehessen igazítani. 

4. Körülbelül 50 másodperces munkamenet után a készülék kb. 20 másodpercig kikapcsol, hogy a 

megtöltött tartály kiüríthesse magát. A készülék ilyen időzítésben működik tovább. 

5. Rendszeresen ellenőrizze a szűrő és a szűrőszivacs szennyeződésének szintjét, és ha szükséges, 

tisztítsa meg, legkésőbb a tisztítási szakasz végén.  

 

5. Használat nedves vagy száraz szivattyú tisztítóként, OPCIONÁLISAN csak a 5360005kiegészítőkkel 

(B, D) 

 

 Győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.  Kapcsoló (3) állása (0) = 

KIKAPCSOLVA.  

 Soha ne használja a készüléket a megfelelő szűrő nélkül. 

 

A készülék összeszerelése (D) 

1. Nyissa ki mindkét záró szerkezetet (4) a tartályon (8), és vegye le a motorfejet (2).  

2. Használat mint nedves szivattyú tisztító: Húzza a kék szűrőszivacsot (5) a szívó ketrec (E) fölé, és 

tegye vissza a motorfejet (2) a tartályra (8). 

Használat mint száraz szivattyú tisztító: Helyezze a szennyeződésgyűjtőt (15) a szívó ketrecre(F), és 

tegye vissza a motorfejet (2) a tartályra (8). 

3. Zárja le a készüléket még egyszer, mindkét zárócsap (4) segítségével  

4. Távolítsa el a tartály alján lévő dugót (7).  

5. Rögzítse a kimeneti szívócsövet (13) a tartály kivezető nyílásához, és tegye a szennyeződésgyűjtő 

zsákot (14) a kimeneti szívócső végére (D).  

6. Helyezze a szívószívócső t (9) a tartály tetején lévő szívócső nyílásba (6). 

7. Csatlakoztassa a csőszakaszokat (11) (legfeljebb 4 darabot) a csatlakozási darabhoz (10) a 

vízmélység alapján, és tegye a tisztítási munkának megfelelő szívó csővéget (16) (17) (18) a cső 

végére. 

 



 Tartsa be a maximális merülési mélységet:1,2 méter és maximális felszíni munkamagasságot: 

1,5 méter (G). 

 

Üzembe helyezés 

Amikor a készülék működik, győződjön meg arról, hogy a szívócső végek nincsenek közel a test 

érzékeny részeihez, például a szemekhez, a szájhoz vagy a fülekhez. 

Soha ne szivattyúzzon a készülékkel gyúlékony anyagokat (pl. hamu vagy korom tűzrakó helyeken, 

grillező stb.), robbanásveszélyes, mérgező vagy káros anyagokat. 

 

Működtetés 

1. Helyezze a hálózati dugót a foglalatba. 

2. Állítsa a készülék kapcsolóját () = manuális üzemmódba. 

FIGYELEM: A készülék ettől kezdve folyamatosan működik. 

3. Elkezdheti a tisztítást.  

4. Nedves szivattyúzás: Amint a gyűjtőedényt megtelik vízzel, a szívási folyamatot automatikusan 

megszakítja az úszó. Kapcsolja ki a készüléket a kapcsolón (0) = KI. Távolítsa el a szivattyúfejet, ürítse 

ki a tartályt. Ezután tegye vissza a szivattyúfejet és zárja be mindkét záró csappal. A kapcsolón 

kapcsolja vissza a készüléket a () pozícióba = manuális üzemmódba, és folytassa a tisztítást. 

5. Rendszeresen ellenőrizze a szennyeződésgyűjtő zsák és a szűrőszivacs szennyeződésének szintjét, 

és ha szükséges, tisztítsa meg, legkésőbb a tisztítási szakasz végén.  

 

6. Megsemmisítés 

Elektromos vagy elektronikus készülék tulajdonosaként 2012-től a 2012/19 / UE szabvány elektromos 

és elektronikus berendezésekre vonatkozó előírásai alapján, valamint az EU-tagállamok nemzeti 

jogszabályai alapján, amelyekben ezt a szabványt alkalmazzák, megtiltják Önnek, hogy mint 

háztartási hulladékot kidobja a készüléket. Ehelyett kérjük, használja az ingyenes, kijelölt 

hulladékelhelyező pontokat. 
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