
 1 

HASZNÁLATI ÚTMATATÓ 

LIFTMAX 600 
 

Kérem figyelmesen olvassa végig a használati utasítást, mert a készülék 

nem megfelelő használata a jótálás elvesztését eredményezi!                                               

Jótálási idő 1 év .                                                                                                                       

A jótálás idelye alatt meghibásodás esetén a termék eljutatása a 

forgalmazohoza vásrló költsége és feladata!                                                                                                                                                                    

A terméket csak tisztán tudjuk átvenni garanciális ugyintézésre!                                                                           

a Szervíz és forgalamazó : Charon Trade plus kft. 2314 Halásztelek II 

Rákóczi  Ferenc út  11 Tel.: +36204124870 
 

 
 

VIGYÁZAT!!! 
  Használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Biztonsági okokból 
csak az üzemeltetési utasításokat ismerő személyek használhatják a 
szivattyút. 
 
  - azon megjegyzéseknél, amelynek be nem tartása az elektromos 
rendszer élettartamát vagy épségét veszélyeztetheti "veszély" 
szimbólum található. 
  - a "veszély" szimbólumot olyan megjegyzéseknél helyeztek el, amelyek 
figyelmen kívül hagyása veszélyt jelenthet az életre vagy az egészségre. 
 
FIGYELEM - a szimbólummal jelölt ajánlások be nem tartása 
veszélyeztetheti az életet vagy az egészséget. 
  VIGYÁZAT A használati útmutató a vételi és eladási szerződés fő eleme. 
Ha a felhasználó nem tartja be az ajánlásokat, akkor a szerződés nem 
teljesül, és kizárja az eszköz esetleges nem megfelelő használatból eredő 
meghibásodásból származó követeléseket. 
 
  VIGYÁZAT Ez a berendezés nem korlátozott fizikai, érzékszervi vagy 
mentális képességekkel rendelkező (beleértve a gyermekeket), vagy 
olyan személyek számára készült, akiknek nincs tapasztalata az ilyen 
típusú eszközökkel kivéve, ha azt a biztonságukért felelős személy 
felügyeli a berendezés használati utasításában leírtaknak megfelelően. A 
gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. 
  VIGYÁZAT Az eszköz telepítése előtt ellenőrizze, hogy a szivattyú 
belsejében nincsenek kiegészítők. 
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         A készlet tartalmazza: 
 
• LIFTMAX 600 szivattyú 1 db 
• Rögzítőgyűrűk 
• Dugaszok a nem használt bemeneti nyílások leállításához 
• A használati útmutató és az 1 darabos garanciavállalás (a LIFTMAX 
típusú szivattyúkat a víz öblítő WC-kből (szennyeződés + WC-k) a 
mosdókagylókból, fürdőkből, zuhanyzókból, mosógépekből, 
mosogatógépekből származó szennyezett víz szivattyúzására tervezték.) 

 
ALKALMAZÁS: 

 
A LIFTMAX 600 csak a széklet és a WC-papír WC-edényekből, valamint a 

fürdőkádból, mosdóból, zuhanytálcából, mosógépekből és mosogatógépekből 
történő vízszivattyúzására szolgál, feltéve hogy a szivattyúzott folyadék 

maximális hőmérséklete nem haladja meg a megadott maximális 
hőmérsékletet. 

   A szivattyú csak háztartásokban használható. 
FIGYELEM! A készülék nem alkalmas nyilvános használatra (bárok, helyiségek, 

éttermek) vagy ipari (gyártó és feldolgozó üzemek). 
 

 
   VIGYÁZAT A készülék 1 ° C és 40 ° C közötti hőmérsékleten pumpálhat vizet. 

A szivattyút vízszintes kimenettel rendelkező WC-csészéhez lehet 
csatlakoztatni. A szivattyú 6,5 m - 100 m távolságba képes 

szennyvízszivattyúzni, 1 m-es emelőmagasság veszteséggel számolva. A 
vízszintes szerelési szakaszok fektetésekor meg kell tartani a az ajánlott 1%os 

dőlési szöget. 
A szivattyú szállítókapacitása csökken, amikor az emelési magasság 

növekszik. A vízszintes szakaszok 90 m-re meghosszabbíthatók. 
 
 
 
 

 
korlátozott emelési magasság (lásd az alábbi táblázatot)  
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  MEGJEGYZÉS A szivattyú nem alkalmas olyan tárgyak 
szivattyúzására, mint: egészségügyi 
betétek, óvszerek, vatta, tamponok, 
szövetek, fültisztító, hosszúszálú 
szennyeződés, például: (szálak, 
zsinórok, hosszú haj), papírtörölközők, 
szövetek, szilárd alkatrészek 
(műanyag, fém, fa). Az összes fent 
említett elem hozzájárulhat a szivattyú 
forgórészének blokkolásához és 
elromlásához. Ebben az esetben a 
garancia érvényét veszti, a készülék 
javítása nem lehetséges. Olyan 
anyagok, mint például: savak, oldószerek, lúgok, olajok, benzin, 
kőolaj és más maró oldatok, károsíthatják a készüléket, ami a 
jótállás elvesztését is jelenti.  
 

 MEGJEGYZÉS A szivattyú nem alkalmas olyan víz 
szivattyúzására, amely túlzott mennyiségű ásványi anyagot 
tartalmaz, mert ez a szivattyú hidraulikus alkatrészeinek 
felhalmozódását okozhatja. Homokot vagy csiszolóanyagot 
tartalmazó víz pumpálása a szivattyú gyorsabb kopásához vagy a 
készülék károsodásához vezethet. Ebben az esetben a javításra 
nem kerülhet sor garanciavállalással.  
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Szivattyú telepítése: 
 
     Az eszközből kilépő és az eszközbe belépő összes csatlakozás szoros, mert 
a telepítésnél bármilyen szivárgás: csövek, csatlakozások, mosdócsap, tartály 
az eszköz folyamatos aktiválását és a motor későbbi égését okozhatja. 
Ezenkívül a szivárgások az eszköz motorjának elárasztását vagy 
meghibásodását okozhatják. 
A szivattyúba beépített visszacsapó szelep ellenére a felhasználónak feltétlenül 
meg kell vásárolnia és fel kell szerelnie egy kiegészítő visszacsapó szelepet a 
rendszerre, amely megvédi a készüléket a lehetséges bekapcsolódástól. 
A kipufogócső mentén nem lehetnek szifonok és minimálisan 1% esésének kell 
lennie. 
 
   A héj kilépési magasságának kb. 175 mm-nek kell lennie. A nyomócsőnek 
merevnek kell lennie, hogy a szivattyú kimenete ne sérüljön.  Zuhanytálca 
esetén a kiáramlásnak 130 mm magasságban kell lennie. 
 
 
 
 
 

 
 
TECHNIKAI ADATOK: 

 
Max. kapacitás:                  
300l / m 
Max. távolság:              
 90m 
Max. emelőmagasság:      
9 m 

Teljesítmény:                       
600W 

Kondenzátor:                       
16μF / 230V 
Net súly:                         

8,5 kg 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
A SZIVATTYÚ MŰKÖDTETÉSE: 
 
A szivattyú kapacitása 6 liter, a kamra feltöltése után a szivattyú automatikusan 
bekapcsol. A közeg szivattyúzása és a kamra ürítése után a szivattyú 
automatikusan kikapcsol. A munkaciklus körülbelül 8 másodperc. A szivattyú 
manuálisan is elindítható, ha szükséges, a szivattyú felső fedélén lévő gomb 
megnyomásával. 
 
 
 ELEKTROMOS SZERELÉS: 
 
    A szivattyút 230 V / 50 Hz tápfeszültséggel kell a hálózathoz csatlakoztatni. 
 
    A szivattyút tápláló villamos berendezést feltétlenül fel kell szerelni olyan 
maradékáram-eszközzel, amelynek névleges bemeneti árama nem haladja meg 
a 30 mA-t. A gyártó és a garanciavállaló mentesül a felelősség alól a szivattyú 
tápellátása által az embereknek vagy dolgoknak okozott károkért, a megfelelő 
kapcsoló megkerülése esetén. 
 
 

 
     A szivattyú dugóját csatlakoztatni kell egy aktív földelési aljzathoz. A gyártó 
és a kezes mentesül minden felelősség alól az emberek vagy dolgoknak a 
megfelelő földelés hiányában okozott károkért. A csatlakozókábel sárga-zöld 
vezetéke földelve van. 
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VIGYÁZAT A szivattyút olyan áramforráshoz kell csatlakoztatni, amely 
túláramvédelemmel van felszerelve, például M611, amely megvédi a szivattyú 
motort a lehetséges túlterheléstől. A kapcsolót a maximális tekercselő áramra 
kell állítani - 3A. Ha a felhasználó nem használja ezt a védelmet a túlterhelés 
miatti motorkárosodás esetén, a javítás költségeit a felhasználónak kell 
viselnie. 
 
A mechanikai sérülésekre nem vonatkozik ingyenes garanciajavítás. 
 
       A kábelszigetelés károsodása esetén ne használja a szivattyút, azonnal 
vegye fel a kapcsolatot a garanciával a kábel cseréjéhez. 
 
VIGYÁZAT A szivattyút nem szabad működtetni, ha a feszültség 210 V alá esik, 
a szivattyúmotor esetleges túlterhelése és megsemmisítése miatt. 
 
KARBANTARTÁS: 
       A karbantartási műveletek elvégzése előtt válassza le a szivattyú 
elektromos hálózatát a hálózatról. 
A motor elárasztásának lehetősége miatt tilos a szivattyút folyó víz alatt 
tisztítani. A tisztításhoz használjon nedves ruhát. 
Ha a szivattyú rotorát szennyeződések blokkolják, meg kell tisztítani a 
rotorkamrát a felhasználó által végzett karbantartáshoz. Ha az objektum 
mélyebben bejutott a szivattyúba, eltömődött a forgórész, és a jótállási időszak 
alatt nem lehetséges a bemeneti nyíláson keresztül eltávolítani, a kioldást csak 
egy felhatalmazott szerviz végezheti. Ezt úgy lehet megtenni, hogy a WC-
csészét kibontja és a fennmaradó elemeket kihúzza. 
 
A készülék üzembe helyezéséhez ki kell húzni az összes bemeneti és kimeneti 
csövet, ki kell tölteni a szennyvízcsatornát a készülékből, óvatosan be kell 
csomagolni a készüléket, rögzítve, hogy szállítás közben ne szenvedjen 
mechanikai károkat. Az eszközt vissza kell küldeni a bolt fent megadott címére, 
ahol a vásárlás történt. Bármilyen javítás csak az eszköz teljesen tiszta 
állapotában lehetséges. 
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A készülék működik, de Okoz Gyógyszerek 

Nem elég erős vagy túl lassú 
a hulladék ürítéséhez 

Távolítsa el a csöveket 
túl hosszú vagy túl magas 

 
A kisülőcső átmérője túl 

kicsi 
 

Részleges elzáródás 

Kalibrálja újra a 
csöveket 

 
 

Kalibrálja újra a 
csöveket 

 
 

Működtesse a szivattyút a 
kézi felülvezérlő kapcsolóval. 

Ha a probléma továbbra is 
fennáll, a szivattyút blokkolni 
kell, ellenőrizze a szivattyút 

Zümmögő zajt bocsát ki, de 
nem bocsátja ki a hulladékot 

A szivattyú blokkolva 
van 

 
A visszacsapó szelepet 

rosszul telepítették 

Ellenőrizze a szivattyút 
 

Helyezze vissza a helyes 
irányba 

 
 

Véletlenül kezd el működni 
és üríteni 

Ellenőrizze a szelep 
hibáját 

 
Szivárgás az öblítőtartályban, 
amely miatt a víz beáramlik a 

WC-készülék 
szennyvízszivattyújába, és 

időnként beindítja 

Ellenőrizze a szelepet 
 

Javítsa ki a szivárgást 

 
 
 

Folyamatosan fut 

Függőleges kisülés 
visszacsapó szelep nélkül 

Ellenőrizze a szelep 
hibáját 

Nyomáskapcsoló hibája 

Szerelje be a 
visszacsapó szelepet 

 
Ellenőrizze a szelepet 

 
Ellenőrizze a 

nyomáskapcsolót 

 
 
 
 
 

Nincs zümmögés 

Elektromos csatlakozás 
hibája 

 
Nyomáskapcsoló 

 
motor 

Ellenőrizze a kapcsolatot 
 

Nyomja meg többször a 
kézi felülírás kapcsolót, ha a 

készülék működni kezd, 
ellenőrizze a 

nyomáskapcsoló és a 
nyomáskapcsoló 

vezetékének elektromos 
csatlakozását (lásd a 

módszert) 
A kézi felülbíráló gomb 

megnyomásával nem történik 
semmi. Ellenőrizze a motort. 
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NYOMÁSKAPCSOLÓ ELLENŐRZÉSE 
Csatlakoztassa a gumitartályban található nyomáscsap kamrát, nyomja le, 
hogy nyomást hozzon létre, és hallgassa meg, hogy hallható-e egy 
kattanásjelzés, hogy a motor be van kapcsolva. Ha nincs kattanás, akkor is 
ellenőrizze, hogy a nyomáskapcsoló cső fúvókájának légcsatornája nem 
szivárog-e. 
Ha a készülék be van kapcsolva, a motornak el kell indulnia. 
A művelet végrehajtása előtt ellenőrizze, hogy a nyomáscsap-kamra nyílása 
vagy belseje nincs-e elzárva. 
 
 
A KÉSZÜLÉK KEZELÉSE: 
 

A használt termékeket hulladékként kell ártalmatlanítani, csak a 
települési villamosenergia- és elektronikus hulladékkezelési pontok 
hálózatának szervezett hulladékgyűjtés során. A fogyasztónak joga 
van visszajuttatni a használt berendezést az elektromos berendezés 
forgalmazója hálózatába, legalább ingyen és közvetlenül, feltéve, 
hogy a visszaküldött eszköz megfelelő típusú és ugyanazt a funkciót 

látja el, mint az újonnan vásárolt eszköz. 
 
 

 
 

 
Year of marking the device with the CE mark ................................... 
 (enter the seller from the device's rating plate) 
 
 

 
 
EC DECLARATION OF CONFORMITY (Moduł A): 

1. Pumps: LIFTMAX 600 

2. PHU Dambat, Gawartowa Wola 38, 05-085 KAMPINOS, POLAND, e-mail: biuro@dambat.pl 

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

4. Pumps form point 1. 

5. Under the Act of 30 August 2002 on the conformity system (Journal of Laws of 2004, No. 204 item 2087) we declare with 

full responsibility that pumps included in the point 1. to which this declaration refers to are consistent with the following 

guidelines of the Council on legal regulations unification in member states of EC: 

 

  MD Nr. 2006/42/EC 

Applied standards:  EN 809:1998 + A1:2009 

 LVD Nr. 2014/35/UE  

Applied standards:  EN 60335-1:2012+AC:2014, EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010 

 EMC Nr. 2014/30/UE 

Applied standards: EN 55014-1:2006+A1：2009+A2:2011, EN 61000-3-2:2014 
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