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UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL 
Sada na čerpanie – Garden Comfort Typ: 7962 

 

 
 

(ilustračné foto) 
 

Technické parametre:  
 

 
 
 
 

 

 

 

Vlastnosti 
- Dvojvrstvové veko s detskou poistkou v zelenej farbe je vyrobené z plastu – polyetylénu (PE). 
- Kompletná zostava Garden Comfort zabezpečí využitie dažďovej vody v záhrade a v exteriéri. 
- Systém využíva tlakové čerpadlo s ochranou proti chodu na prázdno umiestneného priamo v nádrži. 
- Prívod elektrického napájania je prostredníctvom 15 m kábla vedeného v zemi. 
- Prípojka na vodu je umiestnená vo vonkajšej pripojovacej šachte spoločne s 10 m hadicou (súčasť 

dodávky). 
- Otvorením ventila sa čerpadlo zapne. 
 
 

Návod na použitie 
- Návod zostavený výrobcom je vyobrazený na nasledujúcich stranách. 
 
 

Materiál PE 

Hmotnosť 21,5 kg 

Výkon motora 0,9 kW 

Hĺbka ponoru 8 m 

Tlak 3,6 bar 

Max. výkon            5 600 l/h 

Dĺžka napájacieho kábla 15 m 

Dĺžka hadice 10 m 

Priemer hadice 1“ 
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UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD 
 
 

Návod na montáž sady na čerpanie Garden Comfort 
 
 
Návod je platný pre typ výrobku 7962. 
 
 
Body popísané v tomto návode musia byť dodržiavané za akýchkoľvek okolností. Všetky práva na záruku 

sú neplatné v prípade ich nedodržania. Samostatný návod na inštaláciu je priložený v balení. 

Chýbajúce pokyny musia byť vyžiadané od výrobcu. 

Výrobok musí byť skontrolovaný z dôvodu možného poškodenia ešte pred jeho vložením do priestoru na 

inštaláciu. 

Inštalácia musí byť vykonávaná odbornou firmou. 
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1. Všeobecné pokyny 

 
1.1 Bezpečnosť 

V priebehu akýchkoľvek prác je nevyhnutné dodržiavať príslušné pravidlá pre prevenciu pred úrazom. 

Hlavne pri prechádzaní po nádrží je na zabezpečenie bezpečnosti nevyhnutná druhá osoba. 

V priebehu inštalácie, montáže, údržby a opráv je potrebné dodržiavať všetky príslušné pravidlá 

a normy. Súvisiace rady nájdete v príslušných kapitolách tejto príručky. 

Inštalácia tohto systému zber dažďovej vody, resp. jeho rôznych častí, musí byť vykonávaná odborným 

spôsobom a podľa priloženého návodu na použitie. 

Pre akékoľvek práce na systéme a jeho komponentoch musí byť celý systém zastavený a chránený pred 

neoprávneným prenastavením či premiestnením. 

Výrobca ponúka širokú škálu príslušenstva, ktoré je vzájomne prepojiteľné a je možné ním rozšíriť 

kompletný systém. Použitie iného príslušenstva môže viesť k nefunkčnosti a zbaveniu zodpovednosti 

výrobcu aj dodávateľa za následné škody. 

 
1.2 Povinnosti a označenia 
Úžitková voda nie je vhodná na konzumáciu a telesnú hygienu. 
 
Všetky potrubia a odberné miesta úžitkovej vody je nutné označiť slovami „NEPITNÁ VODA“ alebo 
symbolom, aby bolo aj po rokoch zabránené mylnému spojeniu s vodovodnou sieťou pitnej vody. Aj pri 
správnom označení môže však dôjsť k zámene, napr. deťmi. Preto musia byť všetky odberové miesta 
úžitkovej vody dostatočne zabezpečené. 
 

2. Rozsah dodávky 

 

 

 
 
 

• Ponorné čerpadlo Combi-Tauch 1000 

 

 
 
 

• Zástrčka na vodu s GARDENA® 

• 2-cestná regulačná zástrčka 

 

 
 

• Tlaková hadica s dĺžkou 10 m 
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3. Inštalácia technických častí 
 
 
 

 
 
 
Upozornenie: Vzdialenosť medzi zástrčkou a podzemnou nádržou je obmedzená dĺžkou tlakovej hadice 
– dĺžka tlakovej hadice je 10 m. 
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(1) Čerpadlo Combi-Tauch 1000 (2) Hadicová spona 

(3) Jedno cestný ventil (integrovaný v čerpadle) (4) Tlaková hadica, žltá farba, dĺžka 10 m 

(5) Hadicová spona (7)  Hadicové skrutkovanie 1 

(6) Hadicové skrutkovanie (8)  2-cestná regulačná zástrčka 

(7) Tlaková hadica, žltá farba, dĺžka 10 m (9)  Zástrčka na vodu 

(8) Zdroj elektriny, dĺžka 15 m (10) Potrubie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


