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Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybór naszych produktów. 
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, która 
zawiera niezbędne informacje pozwalające na bezpieczne użytkowanie. 
 
 
Jak korzystać z instrukcji 

Wszystkie użyte w instrukcji symbole ostrzegawcze są opisane na początku niniejszej instrukcji. Informują one 

użytkownika o możliwych zagrożeniach jakie mogą wystąpić podczas użytkowania pompy. 
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Przed rozpoczęciem pracy 
 

Zastosowanie 
Urządzenie jest przeznaczone do pompowania czystej, świeżej wody z wierconych ujęć głębinowych w zakresie 
temperatur od +1 oC do + 35 oC. Może być wykorzystywane w gospodarstwach domowych, rolnictwie, systemach 
przeciwpożarowych, do zasilania urządzeń i systemów nawadniania oraz do dostarczania wody do fontann. 
Nie należy stosować do pompowania cieczy łatwopalnych, wybuchowych i agresywnych, produktów 
żywnościowych, słonej wody ani innych substancji, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia. 
Urządzenie nie nadaje się do użytku przemysłowego ani komercyjnego. 

Urządzenie nie nadaje się do pracy ciągłej (np. stała cyrkulacja w systemach filtrowania). Nie należy również 
wykorzystywać urządzenia do pompowania wody z substancjami ściernymi (np. piasek, kamienie) lub zawierającymi 
muł, brud, glinę lub błoto. 

Nie należy pompować wody zawierającej oleje i substancje ropopochodne. Może to doprowadzić do uszkodzenia 
elementów gumowych, np. przewodów oraz uszczelnień, a w efekcie do rozszczelnienia pompy i uszkodzenia 
silnika. 

Wszelkie inne niż zawarte w instrukcji sposoby użytkowania uznaje się za niewłaściwe. Nieprawidłowe korzystanie 
lub wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji do urządzenia (np. obcięcie wtyczki przewodu zasilającego), które nie 
były wcześniej testowane i zaakceptowane przez producenta, mogą prowadzić do uszkodzeń. 

Użycie pompy niezgodne z instrukcją spowoduje utratę gwarancji. 
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Znaczenie użytych symboli 
Ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem oraz ważne informacje oznaczone są za pomocą następujących symboli: 

 
 

 

Niebezpieczeństwo! 
Ostrzega o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia. 

 

 

Uwaga! 

Ostrzega o możliwości uszkodzenia urządzenia, otoczenia lub innego 
mienia 

 

 

 

Uwaga! 
Symbol oznacza ważną informację. 

 

 
 

 

Przepisy bezpieczeństwa 

 

Podstawowe przepisy bezpieczeństwa 

 
 Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia, przed jego użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję 

obsługi i użytkowania.  

 Należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych wskazówek 
może stwarzać niebezpieczeństwo dla użytkownika i ludzi pozostających w jego otoczeniu 

 Instrukcję zawierającą wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania pompy należy zachować w celu 
prawdopodobnego użycia w przyszłości 

 W przypadku odsprzedaży lub przekazania produktu, należy dostarczyć wraz z nim niniejszą instrukcję 

 Urządzenia można używać wyłącznie wtedy, gdy nie mamy zastrzeżeń co do jego sprawnego funkcjonowania. 
Jeśli urządzenie lub jego część jest niesprawna, należy oddać je do naprawy do autoryzowanego serwisu 

 Nie należy korzystać z urządzenia w miejscach gdzie istnieje ryzyko eksplozji (trzymać z dala od cieczy 
łatwopalnych i gazów). 

 Nie należy dotykać wtyczek mokrymi rękoma! Zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania w przypadku 
serwisowania pompy  
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 Nie podnosić urządzenia używając przewodu zasilania, ani nie używać przewodu do innych celów niż jest 
przeznaczony. 

 Nigdy nie należy podnosić urządzenia trzymając za przewód zasilający. Jeśli nie korzystamy z urządzenia, zawsze 
należy odłączać je od źródła zasilania.  

 Nie należy instalować urządzenia w miejscach gdzie mogą znajdować się ludzie lub zwierzęta (np. baseny) lub 
w jakichkolwiek miejscach gdzie może znajdować się potencjalne niebezpieczeństwo 

 Dzieci oraz młodzież poniżej 16 lat nie powinny korzystać z urządzenia i nie powinny znajdować się 
w pobliżu włączonego urządzenia 

 Wszelkie naprawy muszą być dokonywane przez wykwalifikowanego elektryka. Jeśli naprawy będą wykonane 
nieprawidłowo, istnieje ryzyko dostania się cieczy do części elektrycznych urządzenia. 

 Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Tylko takie części są zaprojektowane 
i odpowiednie do użycia z danym urządzeniem. Zastosowanie innych części nie tylko spowoduje unieważnienie 
gwarancji, ale może również narazić na niebezpieczeństwo użytkownika i jego otoczenie 

 

 

Budowa  urządzenia 

1. Króciec 
2. Uchwyty do podwieszenia 
3. Obudowa pompy 
4. Otwory zasysające 
5. Przewód i wtyczka zasilania elektrycznego 
6. Skrzynka sterująco-rozruchowa 
7. Wyłącznik zabezpieczenia silnika 
8. Wyłącznik „on/off” 
9. Obudowa silnika 

 
 

Zawartość opakowania 

 pompa 

 skrzynka sterująco-rozruchowa 
 instrukcja obsługi 

 
 

 

Uwaga: 

W razie braku którejkolwiek z części zestawu, należy skontaktować się z dystrybutorem. 

 
Pompę należy zawiesić w studni na odpowiedniej długości lince (stalowej lub z tworzywa). 

W przypadku samorozkręcenia się przewodu tłocznego zapobiegnie to utopieniu pompy w studni. 

 

 

 

Ryzyko uszkodzenia urządzenia! 

Nie należy podnosić pompy używając przewodu zasilającego ani węża, ponieważ nie są one 
do tej czynności przeznaczone. 

 

Uwaga: 
Należy używać odpowiednio długiej linki, odpornej na działanie wody i promieniowanie UV. 
Należy regularnie sprawdzać stan użytej linki. 
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Uwaga! 
Wszystkie czynności związane z instalacją, sprawdzaniem, konserwacją lub demontażem 
pompy muszą być wykonywane przez specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia 
elektryczne i hydrauliczne! 

 

 

Uwaga! 
Pompy głębinowe mogą pracować wyłącznie po całkowitym zanurzeniu w wodzie. Nie wolno 
dopuścić do pracy pompy „na sucho”. Praca na „sucho” może doprowadzić do zniszczenia 
urządzenia. 

 

 
Należy dobrać odpowiednio średnicę odwiertu, aby pompa nie zablokowała się podczas opuszczania jej do studni. 
W razie wątpliwości oraz w celu sprawdzenia przelotu zaleca się opuszczenie do studni rury o średnicy równej 
średnicy pompy. 

Pompę należy zainstalować tak, aby jej silnik znajdował się w odległości min 5m od dna studni, a poziom lustra 
wody znajdował się minimum 2m nad króćcem tłocznym. 

 
Przy doborze pompy należy pamiętać o tym, że wydajność i ciśnienie pompy w punkcie pracy zależy od głębokości 
lustra wody oraz długości i przekroju przewodu tłocznego. Należy również wziąć pod uwagę opory wynikające z 
przepływu wody przez elementy armatury: kolanka, zawory, zwężki, itp. Jeśli pompa ma większą wydajność niż 
wydajność studni, należy zamontować na stałe zawór ograniczający przepływ lub zabezpieczenie zapobiegające 
pracy pompy „ na sucho”, np. urządzenie EDWC2006 marki Aquacraft. 

Pompy głębinowe typu QJD posiadają wbudowany zawór zwrotny, zabezpieczający je przed uderzeniami 
powracającej wody, natomiast w przypadku pomp typu SKM należy zamontować zawór zwrotny bezpośrednio nad 
pompą. 

 
Podłączenie przewodu tłocznego 

 
Do użytku przenośnego, należy zastosować odpowiedniej średnicy wąż do wody. 

Przy instalacji stałej, zaleca się użycie sztywnych rur stalowych lub z tworzywa sztucznego z zaworem zwrotnym. 
Zapobiega to cofaniu się wody, w czasie gdy urządzenie jest wyłączone (patrz dane techniczne, str.9) zamontować 
przewód ciśnieniowy do króćca. 

Wszystkie połączenia gwintowane powinny być uszczelnione za pomocą uszczelnień do połączeń gwintowanych 
(np. taśma teflonowa). Jeśli używamy węża, jako przewodu tłocznego, należy zamontować do króćca tłocznego 
odpowiednie przyłącze z nasadką na wąż, lekko wepchnąć wąż na nasadkę i zabezpieczyć za pomocą opaski 
zaciskowej 

 

Instalacja pompy 

 
X1 Maksymalna głębokość zanurzenia                                         20m 
X2 Minimalna wysokość cieczy powyżej ssania pompy             50cm 
X3 Minimalny przekrój studni                                                        10cm 
X4 Minimalna odległość od dna studni                                           1m 

 

Jeśli pompa jest zanurzona więcej niż 3m poniżej poziomu gruntu przewód 
elektryczny należy przymocować do linki nośnej za pomocą plastikowych opasek 
ściągających 

 

 
 
 

 

 

Uwaga: 
Luźne przewody mogą zablokować pompę w otworze studni - po jej zanurzeniu, należy 
dokładnie przymocować linkę nośną. Przewód zasilający należy przymocować co 1,5-2m do 
przewodu tłocznego przy pomocy plastikowych opasek. 
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Uwaga! 
Nie używać pompy bez przewodu tłocznego. Należy zwrócić uwagę, aby pompa nie obracała 
się wokół własnej osi. 

 

Nie należy szarpać ani ciągnąć za przewód zasilający, a także podnosić i opuszczać pompy do studni za 
pomocą przewodu zasilającego gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia przewodów i porażenia prądem. 
Gwarant i Producent nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprzestrzegania tego 
wymogu. 

 
Silniki pomp głębinowych są wypełnione olejem. Należy zachować ostrożność, aby nie doprowadzić do uszkodzenia 
pompy i wycieku oleju do wody w studni. 

 
Połączenia elektryczne 
 

UWAGA! 

Wszystkie czynności związane z instalacją elektryczną pompy głębinowej muszą być wykonywane wyłącznie przez 
osoby z uprawnieniami elektrycznymi. 

 
Do pompy należy doprowadzić zasilanie zgodne z podanym na tabliczce znamionowej ( 230V/50Hz). 

 
  Zawsze należy korzystać z uziemionych gniazdek, które zostały prawidłowo zainstalowane, uziemione 

i przetestowane. Główne źródła zasilania oraz bezpieczniki muszą być odpowiednie do zaleceń 
zawartych w danych technicznych, znajdujących się na końcu niniejszej instrukcji. 

  Urządzenie musi być zasilane przez wyłącznik różnicowo-prądowy (RCCB) o natężeniu nie wyższym niż 
30mA 

  Sieć elektryczną zasilającą pompę należy wyposażyć w wyłącznik nadprądowy nastawiony na 
maksymalny prąd uzwojenia podany na tabliczce znamionowej, zabezpiecza on silnik pompy przed 
przeciążeniem. W przypadku awarii urządzenia z powodu przeciążenia, koszty naprawy ponosi 
użytkownik. 

  Przed podłączeniem urządzenia, należy upewnić się, że sieć elektryczna jest dostosowana do w.w. 
wskazówek 

  Urządzenie może być stosowane wyłącznie z zastosowaniem podanych przez producenta wytycznych 
(patrz tabliczka znamionowa) 

  Nie należy skręcać, przeciągać i wiązać przewodu zasilającego; należy zabezpieczyć przewód przed 
kontaktem z ostrymi przedmiotami oraz przegrzaniem. 

  Nie należy używać przedłużaczy 

  Jeśli wtyczka ulegnie zniszczeniu, należy natychmiast odłączyć przewód od źródła zasilania. Nigdy nie 
należy korzystać z uszkodzonych przewodów. 

  Odłączyć wtyczkę od sieci elektrycznej przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek czynności 
serwisowych 
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Niebezpieczeństwo! 
Należy upewnić się, że łączenia elektryczne nie mają kontaktu z wodą!  

 
 

 
 Przymocować skrzynkę sterującą, używając 4 śrub (9) w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią. 

Przewody (10) muszą być skierowane do dołu. 
 Podłączyć wtyczkę do źródła zasilania elektrycznego. 

 
Eksploatacja 
 

 

 

Uwaga! 
Ryzyko uszkodzenia urządzenia! 
Nie dopuszczać do pracy na „sucho” tzw. suchobiegu (dane techniczne, patrz str.9). 

 
 

 Włączyć pompę, używając włącznika „on/off”(8). 
 
Zabezpieczenie przeciążeniowe 

Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przeciążeniowe. 
Dzięki temu pompa samoczynnie wyłączy się w przypadku 
przeciążenia. 
Jeśli zabezpieczenie zadziała: 
1. Należy wyeliminować przyczynę przeciążenia (patrz str.7) 
2. Włączyć zabezpieczenie silnika (7) 

 

 
 
 

Aby silnik pompy głębinowej działał prawidłowo, należy go zabezpieczyć przed: 

 suchobiegiem 

 spadkiem napięcia poniżej 210V ( przeciążeniem silnika) 
 nadmierną ilością załączeń pompy ( nie częściej niż 5 razy na godzinę) 

 

 
Czyszczenie i konserwacja 

 
Przed zanurzeniem pompy należy wykonać następujące czynności: 

 

Należy sprawdzić Sposób sprawdzenia 

Czy nie są uszkodzone: obudowa, przewód tłoczny 
oraz przewody elektryczne 

Wizualna inspekcja 

Wyczyścić urządzenie  
 
Zewnętrzne czyszczenie urządzenia 
 

Urządzenie należy spłukać strumieniem bieżącej wody. Zanieczyszczenia trwalsze, należy usunąć za pomocą 
szczotki i detergentu. 
Zanurzyć pompę w zbiorniku z czystą wodą i włączyć ją na krótką chwilę, w celu wypłukania pompy 
wewnątrz. 
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Uwaga: 
Przed każdym użyciem pompy po dłuższej przerwie, należy najpierw ją zwilżyć, aby 
przypadkowe zanieczyszczenia nie blokowały pompy. 

 

 

Uwaga: 
Jeśli istnieje ryzyko zamarznięcia - urządzenie oraz akcesoria należy zdemontować, 
wyczyścić 
i przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej. 

 

 

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia! 
Mróz może uszkodzić urządzenie oraz jego akcesoria, ponieważ wciąż zawierają wodę. 

 
 
Schemat montażu pompy głębinowej 
 
 
 
 
 

1. Silnik pompy głębinowej 
2. Pompa głębinowa 
3. Sondy zabezpieczające przed suchobiegiem (opcjonalnie) 

4. Opaski mocujące przewód zasilający do 
przewodu tłocznego 

5. Przewód tłoczny 
6. Dodatkowe mocowanie pompy 
7. Manometr 
8. Zawór zwrotny 
9. Zawór odcinający 
10.  Panel sterujący 
11.  Główny wyłącznik 
12.  Przewód zasilający 
A.    Odległość do lustra wody 
B. Odległość pomiędzy lustrem wody a wylotem pompy 
C. Odległość pomiędzy pompą a dnem studni (co najmniej 1m) 

 
 
 
 
 
 
 
Utylizacja 
 
Utylizacja urządzenia 

Wszystkie urządzenia, na których znajduje się symbol przekreślonego kosza na 
odpady(patrz rysunek), nie są odpadami gospodarstwa domowego. Takie urządzenia 
elektryczne należy utylizować osobno. 

 
Zaleca się sprawdzenie przepisów lokalnych mówiących o możliwościach poprawnej 
utylizacji tych urządzeń. Aby nie przyczyniać się do niszczenia środowiska należy 
urządzenia elektryczne utylizować osobno wysyłając je do odpowiednich placówek 
w celu przystosowania ich do ponownego użycia. 
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Dane techniczne 

 
 

 
 

 

3SKM100 
 

3QGD2-103-0,75 

Napięcie zasilania 230V / 50Hz 

Moc silnika 750 W 750 W 

Max zanurzenie 15 m 

Hmax 61 m 103 m 

Qmax 2,7 m
3

/ h 2,0 m
3 

/ h 

Stopień zabezpieczenia IP58 

Kondensator 30µF 25µF 

Średnica pompy 720 mm / 3' 

 

 
 

 
 

75QJD120-0.55 
 

75QJD129-0.75 
 

75QJD140-1,1 
 

75QJQ224-0,75 
 

75QJD233-1.1 

Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz 

Moc silnika 550 W 750 W 1100 W 750 W 1100 W 

Max zanurzenie 20 m 

Hmax 80 m 115 m 155 m 89 m 11
7 
m 

Qmax 2,8 m
3 

/ h 2,8 m
3 

/ h 2,8 m
3 

/ h 3,6 m
3 

/ h 3,6 m
3 

/ h 

Stopień zabezpieczenia IP58 

Kondensator 25µF 30µF 40µF 30µF 4
0
µ
F 

Średnica pompy 720mm / 3' 

 

 
 90QJD114-0.55 90QJD118-0.75 90QJD122-1,1 90QJD126-1.5 

Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz 

Moc silnika 550 W 750 W 1100 W 1500 W 

Max zanurzenie 20 m 

Hmax 71 m 92 m 112 m 133 m 

Qmax 3,0 m
3 

/ h 3,0 m
3 

/ h 3,0 m
3 

/ h 3,0 m
3 

/ h 

Stopień zabezpieczenia IP58 

Kondensator 25µF 25µF 35µF 40µF 

Średnica pompy 850 mm / 3,5' 
 
 
 

 90QJD212-0.75 90QJD217-1,1 90QJD222-1.5 

Napięcie zasilania 230 V / 50 Hz 

Moc silnika 750 W 1100 W 1500 W 

Max zanurzenie 20 m 

Hmax 70 m 98 m 128 m 

Qmax 4,2 m
3 

/ h 4,2 m
3 

/ h 4,2 m
3 

/ h 

Stopień zabezpieczenia IP58 

Kondensator 25µF 35µF 40µF 

Średnica pompy 850 mm / 3,5' 
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Wykrywanie usterek 
 

 

 

Niebezpieczeństwo! 
Nieprawidłowe wykonywanie napraw może doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa 
użytkownika i osób znajdujących się w jego pobliżu. 

 
W wielu przypadkach małe uszkodzenia mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia. Istnieje 
możliwość, że użytkownik wykryje i naprawi urządzenie samodzielnie. Należy zawsze jednak stosować się do 
wymienionych w tabeli wskazówek, zanim użytkownik zdecyduje się na kontakt z dystrybutorem. 

 

Błąd Powód Rozwiązanie 

Pompa nie pracuje 

(1)brak zasilania 
 
(2)przegrzanie silnika z powodu 

wysokiej temperatury cieczy 
 
(2.1)przegrzanie silnika z powodu 
uszczelnionej wentylacji 
(3) uszkodzony silnik lub 
kondensator 

(1)należy sprawdzić przewód 
zasilający, wtyczkę i bezpiecznik; 
(2)należy wyeliminować powód 

przegrzania(patrz str.9) 
 

 
 
 
(3) skontaktować się z serwisem 

Pompa pracuje, jednak nie podaje 
wody lub pracuje ale jej parametry 
są zbyt niskie 

(1)zablokowane otwory zasysania 
(2)zbyt duża ilość powietrza 
wewnątrz pompy 

 
(3)pompa zablokowana przez 
obecność ciał obcych 

(1)usunąć zator 
(2)włączyć i wyłączyć kilkakrotnie 
pompę, w celu uwolnienia 

powietrza 
(3)należy wyczyścić pompę 

Zbyt niskie ciśnienie. 

(1)oczekiwanie zbyt wysokiego 
ciśnienia 
(2)zablokowany rurociąg tłoczny 
(3)otwory zasysania zablokowane 
(4)zagięty przewód tłoczny 
(5)nieszczelny przewód tłoczny 

(1)sprawdź dane techniczne, str.9 
 
(2)usunąć zator 
(3) wyczyścić otwory zasysania 
(4)wyprostować przewód 

(5)uszczelnić przewód tłoczny 

Bardzo głośna praca pompy (1)pompa zapowietrzona 

(1)upewnić się, że w pompie 
znajduje się odpowiednia ilość 

cieczy, odpowietrzyć przez 
otwarcie przewodu tłocznego i 
kilkukrotne włączenie i wyłączenie 
pompy 

 
Jeśli użytkownik nie jest w stanie samodzielnie wyeliminować błędu, należy skontaktować się bezpośrednio 
z dystrybutorem. Należy pamiętać, że naprawy przeprowadzane przez niewykwalifikowany personel mogą 
spowodować utratę gwarancji oraz mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów. 
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Deklaracja zgodności WE – niniejszy dokument wystawiony przez producenta jest podstawą 

do oznakowania wyrobów wymienionych w deklaracji znakiem . 

ZHEJIANG QUINTAO PUMPS CO., LTD   

Dayangcheng Industrial Area, Daxi Town, Wenling City.  

Zhejiang Province, P.R. China.  

 

EC DECLARATION OF CONFORMITY    

  The manufacturer herewith declare that the fallowing product complies with the appropriate basic safety 
and health requirements of the EC Directive based on its design and type, as bought into circulation by us. 

In a case of alternation of the pumps, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity. 

Object of the declaration: Submersible pumps  

Index: 3SKM, 3QGD, 75QJD, 90QJD 

The manufacturer:    Zhejiang  Qiantao Pumps Co., Ltd.   

    

The object of the declaration is in conformity with the requirements of the harmonized standards and 
standards: 

– Machinery Directive (2006/42/EC) 
– Low Voltage Directive (LVD) (2014/35/EC) 
-  Electromagnetic Compatibility: Directive EMC (2014/30/EC). 
 
Refers to the EN ISO 12100:2010, EN 809: 1998+A1:2009+AC:2010  

EN60204-1:2018,  EN60335-1-:2012+ A1:2014 
EN60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010, 
EN62233:2008+AC:2008 
EN55014-1:2017,  EN55014-2:2015 
EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013 

following standards: 
 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer:  

ZHEJIANG QUINTAO PUMPS CO., LTD   
       

 

                                     President: 

Date 2020.06.08   

 (name and signature) 
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Deklaracja zgodności WE – tłumaczenie oryginału 

ZHEJIANG QUINTAO PUMPS CO., LTD   

Dayangcheng Industrial Area, Daxi Town, Wenling City.  

Zhejiang Province, P.R. China.  

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE  
 
  Producent niniejszym deklaruje, że wymienione poniżej produkty, bazując na ich konstrukcji, są zgodne  z 
odpowiednimi podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z dyrektywami UE. 
Deklaracja dotyczy wyrobów wprowadzanych na rynek do obrotu przez naszego dystrybutora.  
W przypadku wprowadzenia zmian do pompy nie uzgodnionych z producentem, niniejsza deklaracja traci 
ważność.  

 
Przedmiot deklaracji:  Pompy zatapialne  
 

Index:    3SKM, 3QGD, 75QJD, 90QJD 

Producent:        Zhejiang  Qiantao Pumps Co., Ltd.        
 

 

Przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z wymogami następujących norm zharmonizowanych 
i standardów:  
– Dyrektywa Maszynowa (2006/42/UE) 

– Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) (2014/35/UE) 

– Kompatybilność elektromagnetyczna: Dyrektywa EMC (2014/30/UE) 

Dotyczy następujących norm 
EN ISO 12100:2010, EN 809: 1998+A1:2009+AC:2010  
EN60204-1:2018,  EN60335-1-:2012+ A1:2014 
EN60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010, 
EN62233:2008+AC:2008 
EN55014-1:2017,  EN55014-2:2015 
EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013 

following standards: 

 
 
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:   

ZHEJIANG QUINTAO  PUMPS CO., LTD     

 

 

 
President: 

 Data  08/06/2020  

 (name and signature) 
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KARTA GWARANCYJNA 
KARTA GWARANCYJNA WAŻNA JEST WYŁĄCZNIE Z DOKUMENTEM SPRZEDAŻY. 

 
NAZWA ........................................... TYP............................................................ NUMER FABRYCZNY……………………………………………. 

 
KARTA BEZ WYMAGANYCH PIECZĘCI LUB NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONA JEST NIEWAŻNA. 

 

 
PIECZĘĆ PUNKTU SPRZEDAŻY ............................................................................................................................................... 

 
CZYTELNY PODPIS SPRZEDAWCY ......................................................   DATA SPRZEDAŻY ..............................................  

 
Serwis urządzeń znajduje się w firmie: 

 

POLGAR, 62-081 Chyby k/Poznania, ul. Szamotulska 17 D 

 

 
 

WARUNKI     GWARANCJI 
 

1. Firma POLGAR udziela gwarancji na zakupiony sprzęt w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, pod 
warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami podanymi w instrukcji obsługi. 

2. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się w ciągu 14 dni (licząc od daty dostarczenia wyrobu do 
punktu serwisowego) do żądania kupującego dotyczącego wad i uszkodzeń sprzętu ujawnionych w 
okresie gwarancji. Czas załatwienia, uznania reklamacji powinien nastąpić w odpowiednim czasie. 

3. Naprawy wadliwego sprzętu będą wykonywane wyłącznie przez zakład serwisowy wskazany w karcie 
gwarancyjnej lub inny zakład naprawczy wskazany przez punkt sprzedaży wyrobu. 

4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia oddania sprzętu do naprawy. 
5. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, które użytkownik powinien 

wykonać samodzielnie, jak również czynności konserwacyjnych. 

6. Podstawowym sposobem załatwiania reklamacji jest naprawa wyrobu przywracająca wartość użytkową. 
Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, gdy stwierdzi się wadę fabryczną niemożliwą do 
usunięcia. Do wymiany sprzętu zobowiązany jest punkt sprzedaży detalicznej, w którym sprzęt został 
zakupiony. 

7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, tj. na skutek niewłaściwego transportu, 
w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub zaleceniami instrukcji obsługi, na skutek 
niewłaściwego przechowywania lub konserwacji, a także pompowania zapiaszczonej wody. 

8. Gwarancja ulega unieważnieniu, jeżeli stwierdzi się dokonywanie napraw lub zmian (przeróbek), np. 
demontaż wtyczki. 

9. Nieważna jest karta gwarancyjna nie zawierająca daty sprzedaży, nazwy, typu i numeru fabrycznego 
sprzętu, pieczęci punktu sprzedaży detalicznej i podpisu sprzedawcy, jak również zawierająca poprawki i 
skreślenia poczynione przez osoby nieupoważnione Klient zobowiązany jest do dostarczenia wyrobu do 
punktu sprzedaży lub serwisu na własny koszt. 

10. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia pompy lub hydroforu do serwisu klient pokrywa koszty 
ekspertyzy oraz koszty transportu. 

11. Urządzenie może być podłączone elektrycznie tylko przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. 
Przy napięciu 400V należy użyte zabezpieczenia wpisać w kartę gwarancyjną. 

12. Sprzęt dostarczany (wysyłany) do serwisu powinien być w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio 
zabezpieczony i oznakowany oraz pozbawiony wszelkich przyłączy. 

13. Oświadczam, że znane mi są warunki gwarancji, oraz że otrzymałem instrukcję obsługi w języku polskim. 
Zobowiązuję się do zapoznania z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu . 

14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów 

o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
 
 

Data ................................................. Podpis Klienta .................................................... 

 
 

 
Importer i Gwarant: 

 
POLGAR, 62-081 Chyby k/Poznania, ul. Szamotulska 17 D 

 
tel. (61) 816-06-31 fax. (61) 816-01-49, e-mail:  biuro@polgar.com.pl
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