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Уважаемый покупатель!

Перед первым применени-

ем вашего прибора прочи-

тайте эту инструкцию по эк-
сплуатации и действуйте со-

ответственно.  Сохраните 

эту инструкцию по эксплуа-

тации для дальнейшего 

пользования или для следу-

ющего владельца.

Данный прибор разработан для личного 

использования и не расчитан на требо-

вания для профессионального примене-

ния.

Изготовитель не несет ответственности 

за возможные убытки, которые возникли 

по причине использования не по назна-

чению или вследствие неправильного 

обслуживания.

Устройство предназначено в первую 

очередь для применения в доме и саду.

Домовые и садовые насосы авто-мати-

чески включаются и выключа-ются в за-

висимости от потребностив воде. Поэто-

му они подходят какдля применения в 

саду, так и в до-машних условиях. Вы 

можете ис-пользовать их в домашних 

условияхдля подачи воды к стиральным 

ма-шинам или сливу туалета, на-при-

мер, в сочетании с цистер-ной. Кроме 

того, в насосе создаетсяпостоянное ра-

бочее давление, бла-годаря чему его 

можно использо-вать для создания над-

ежной систе-мы орошения садов. 

Внимание!

При использовании насоса в качестве 
бустерного максимально допустимое 
давление со стороны всасывания не 
должно превышать 6 бар. Давление на 
входе  в насос и давление создаваемое 
насосом суммируются.
Пример
Давление в водопроводном кране 

= 1 бар и макс. давление BP 3 Home & 

Garden = 4,0 бар в сумме дает общее 

давление 5,0 бар.

 Техническая вода
 Колодезная вода
 Родниковая вода
 Дождевая вода
 Вода в ванной (при условии соответ-

ствующей дозировки добавок)
� Предупреждение
Не должен использоваться для подачи 
едких, легковоспламеняющихся или 
взрывоопасных материалов (например, 
бензин, керосин, нитрорастворитель), 
жира, масла, морской воды и канализа-
ционных стоков и заиленной воды, име-
ющих меньшую текучесть чем вода. 
Температура перекачиваемой жидко-
сти не должна превышать 35°C.
Устройство не предназначено для не-
прерывной работы насоса (например, 
подъемное устройство, фонтанный 
насос).
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Упаковочные материалы пригодны 

для вторичной обработки. Поэтому 
не выбрасывайте упаковку вместе с 
домашними отходами, а сдайте ее в 

один из пунктов приема вторичного 

сырья.

Старые приборы содержат цен-

ные перерабатываемые материа-

лы, подлежащие передаче в пун-

кты приемки вторичного сырья. 

Поэтому утилизируйте старые 

приборы через соответствующие 

системы приемки отходов.

Инструкции по применению компо-

нентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах 

приведены на веб-узле по следующему 

адресу: 

www.kaercher.com/REACH

В каждой стране действуют соответст-
венно гарантийные условия, изданные 

уполномоченной организацией сбыта 

нашей продукции в данной стране. Воз-
можные неисправности прибора в тече-

ние гарантийного срока мы устраняем 

бесплатно, если причина заключается в 

дефектах материалов или ошибках при 

изготовлении. В случае возникновения 

претензий в течение гарантийного срока 

просьба обращаться, имея при себе чек 
о покупке, в торговую организацию, про-

давшую вам прибор или в ближайшую 

уполномоченную службу сервисного об-

служивания.

� Опасность
Указание относительно непосредст-
венно грозящей опасности, которая 
приводит к тяжелым увечьям или к 
смерти.
� Предупреждение
Указание относительно возможной по-
тенциально опасной ситуации, кото-
рая может привести к тяжелым уве-
чьям или к смерти.
Внимание!

Указание относительно возможной по-
тенциально опасной ситуации, кото-
рая может привести к легким травмам 
или повлечь материальный ущерб.

� Опасность для жизни
При несоблюдении указаний по технике 
безопасности существует опасность 
для жизни от электрического тока!

Охрана окружающей среды

Гарантия

Символы в руководстве по 
эксплуатации

Указания по технике 
безопасности

Дата выпуска отображается на

заводской табличке в

закодированном виде.
При этом отдельные цифры имеют
следующее значение:

Пример
год выпуска
столетие выпуска
десятилетие выпуска
вторая цифра месяца выпуска
первая цифра месяца выпуска

:

: 30190
3
0
1
9
0

Таким образом, в данном примере
код 30190 означает дату выпуска
09 /(2)013.
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 Перед началом работы с прибором 
проверять сетевой шнур и штеп-
сельную вилку на наличие поврежде-
ний. Поврежденный сетевой шнур 
должен быть незамадлительно заме-
нен уполномоченной службой серви-
сного обслуживания/специалистом-
электриком.

 Все электрические штепсельные 
соединения должны находиться в 
защищенном от затопления месте.

 Неподходящие электрические удли-
нители могут представлять опа-
сность. Вне помещений следует ис-
пользовать только допущенные 
для использования и соответст-
венно маркированные электриче-
ские удлинители с достаточным 
поперечным сечением провода.

 Сетевая вилка и соединительный 
элемент удлинителя должны быть 
герметичными и не находиться в 
воде. Соединительный элемент в 
дальнейшем не должен касаться по-
ла. Рекомендуется использовать 
кабельные барабаны, которые 
обеспечивают размещение розеток 
не менее, чем в 60 мм от пола.

 Не используйте сетевой кабель пи-
тания для транспортировки или 
фиксации прибора.

 При отсоединении прибора от сети 
питания необходимо тянуть за 
штепсельную вилку, а не за кабель. 

 Следите за тем, чтобы сетевой 
кабель не защемлялся и не терся об 
острые края.

 Устанавливать устройство в 
стойком и защищенном от перели-
ва положении.

 Не эксплуатировать прибор про-
должительное время во время до-
ждя или при влажной погоде.

 Напряжение, указанное в заводской 
табличке, должно соответство-
вать напряжению источника тока.

 Во избежание опасности, ремонт и 
установку запасных деталей долж-
ны выполнять только авторизиро-
ванные сервисные центры.

 При отсутствии подачи води или 
при закрытом клапане вода может 
нагреваться в насосе и причинить 
ожег!

 Эксплуатировать насос в этом ра-
бочем состоянии на протяжении 
макс. 3 минут.

 Нельзя использовать насос как по-
гружной насос.

 При использовании насоса вблизи 
плавательных бассейнов, садовых 
прудов или фонтанов соблюдать 
минимальное расстояние 2 м и за-
щитить прибор от соскальзывания 
в воду.

 Следить за электрическими за-
щитными устройствами:

 Использовать погружные насосы 
вблизи бассейнов, садовых прудов и 
фонтанов только с автоматом за-
щиты от тока утечки с номиналь-
ным током утечки 30 мА. Если в 
бассейне или садовом пруду нахо-
дятся люди, запрещается исполь-
зовать насос.

 Из соображений безопасности, мы 
рекомендуем использовать устрой-
ство с автоматом защиты от 
тока утечки (утечки 30 мА).

 Электрические соединения должны 
выполняться только электриком. 
Следует обязательно соблюдать 
национальные требования!

 В Австрии насосы для использова-
ния в бассейнах и садовых прудах, 
оборудованные фиксированным сое-
динительным трубопроводом, со-
гласно ÖVE B/EN 60555 часть 1 - 3, 
должны получать электропитание 
от одобренного ÖVE разделитель-
ного трансформатора, причем но-
минальное напряжение не должно 
превышать 230В. 

59RU



– 4

 Данное устройство не предназна-
чено для использования людьми с 
ограниченными физическими, сен-
сорными или умственными возмож-
ностями, а также лиц с отсутст-
вием опыта и/или отсутствием не-
обходимых знаний, за исключением 
случаев, когда они находятся под 
надзором ответственного за без-
опасность лица или получают от 
него указания по применению 
устройства, а также осознают вы-
текающие отсюда риски. 

 Допускается применение устрой-
ства детьми, достигшими 8-лет-
него возраста и находящимися под 
присмотром лица, ответственно-
го за их безопасность, или получив-
шими инструкции о применении 
устройства от такого лица, а так-
же осознающими вытекающие от-
сюда риски.

 Не разрешайте детям играть с 
устройством.

 Следить за тем, чтобы дети не иг-
рали с устройством.

 Не разрешайте детям проводить 
очистку и обслуживание устройст-
ва без присмотра.

Внимание!

 Вода, которую подает данное 
устройство, не является питье-
вой!

Внимание!

Перед выполнением любых действий с 
устройством или у устройства необ-
ходимо обеспечить устойчивость во 
избежание несчастных случаев или по-
вреждений в результате опрокидыва-
ния устройства.
Устойчивость прибора гарантирована 

только в том случае, если он установлен 

на ровной поверхности.

С помощью переключателя ВКЛ/ВЫКЛ 

можно выбрать один из трех режимов 

работы:

В автоматическом режиме садово- & бы-

товые насосы поддерживают давление 

в системе. Если давление опускается 

ниже прибл. 0,13 МПa (1,3 бар), насос 

снова запускается. Насос работает пока 

поток составляет 
> ок. 60 л/ч. Если разбор воды прекра-

щается, спустя непродолжительное 

инерционное время насос переходит в 

состояние ожидания. Теперь система 

находится под давлением. При разборе 

воды и результирующем падении давле-

ния насос снова запускается. 

Модели eco!ogic в состоянии 

ожидания не потребляют элек-
троэнергию (потребляемая мощ-

ность = 0 Вт).

Условия для обеспечения 
устойчивости

Управление

Настройки

Положение переключателя I/

On

Непрерывный режим

Положение переключателя 

0/Off

Выключение

Положение переключателя 

Auto

Автоматический режим рабо-

ты

Способ функционирования

60 RU



– 5

1 Соединительный адаптер для насо-

сов G1

2 Подключение G1 (33,3 мм), всасыва-

ющий трубопровод (вход)

3 Заливной патрубок
4 Фильтр предварительной очистки и 

встроенный обратный клапан
5 Крышка
6 2-х ходовой соединительный адап-

тер для насосов G1

7 Подключение G1 (33,3 мм), напор-

ный трубопровод (выход)

8 Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
9 Место для хранения кабеля и сете-

вой шнур со штепсельным разъемом
10 Зажим для кабеля
11 Индикация неисправностей
A Неисправность на стороне всасыва-

ния
B Неисправность на стороне давления

Рисунок 
 Привинтить соединительный адап-

тер ко всасывающему элементу на-

соса (вход).

Затянуть вручную.

 Подключить вакуум-плотный всасы-

вающий шланг.
Указание
Для сокращения времени повторного 

всасывания следует применять всасы-

вающий шланг с системой остановки 

обратного потока. Это предотвращает 
опорожнение всасывающего шланга по-

сле его использования (см. принадлеж-

ности).

При возникновении необходимости в пе-

рекачке запесоченной воды нами насто-

ятельно рекомендуется использование 

дополнительного фильтра грубой очист-
ки (см. "Специальные принадлежно-

сти"). Смонтировать его на стороне вса-

сывания насоса, между всасывающим 

шлангом и насосом.

Использовать оригинальные всасываю-

щие трубопроводы, элементы фильтров 

и элементы подключения шлангов про-

изводства Kärcher. При применении де-

талей других производителей может 
произойти сбой при всасывании перека-

чиваемой жидкости, в частности, при 

применении штыковых систем соедине-

ния.

Рисунок 
 Привинтить соединительный адап-

тер к напорному патрубку насоса 

(выход).

Затянуть вручную.

 Подключить напорный трубопровод.

Рекомендуется садовый шлаг мини-

мальной длины 5 м с диаметром 3/4 

дюйма или 15 м с диаметром 1/2 

дюйма.

Рисунок 
2-х ходовой адаптер позволяет осу-

ществлять одновременную работу двух 

устройств (напр., стиральной машины 

или сплинкера). Он может быть установ-

лен таким образом, чтобы использова-

лись оба выхода на боковой стороне или 

один выход на боковой стороне, а дру-

гой - вверху. При использовании только 

одного выхода можно закрыть второй, 

не используемый выход, приложенным 

колпачком.

Рисунок 
 Отвинтить крышку заливного патруб-

ка и залить воду до краев.

 Привинтить крышку заливного па-

трубка вручную до упора.

 Открыть имеющиеся запорные кла-

паны напорного трубопровода.

При стационарном монтаже насос можно 

привинтить к подходящей поверхности.

Рисунок 
 Вытянуть резиновые ножки с обеих 

сторон корпуса устройства и повер-

нуть.

 Установить резиновые ножки обратно 

в корпус.

 Закрепить подходящими винтами на 

плоской поверхности.

Описание прибора

Подготовка

Стационарный монтаж
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Для стационарной установки на стороне 

давления рекомендуется также примене-

ние гибких компонентов, напр., гибкий 

шланг для выравнивания давления (см. 

"Дополнительные принадлежности"). У 

данного варианта имеются следующие 

преимущества:

 Большая гибкость при установке и 

монтаже.

 Снижение шума, поскольку вибрации 

не распространяются на трубопрово-

ды.

 При незначительных утечках насос 
включается реже.

Указание
Чтобы упростить позднейшую откачку и 

снижение давления в системе, рекомен-

дуем осуществить монтаж запорного кра-

на между насосом и напорным трубопро-

водом.

(не входит в комплект поставки)

При откачке воды из насоса путем закры-

тия запорного крана можно не допустить 

вытекание воды из напорного трубопрово-

да.

 Вставить сетевую штепсельную вилку 
в розетку.

 Включить аппарат с помощъю пере-

ключателя Вкл./Выкл.

 Оптимальный комфорт при работе в 

автоматическом режиме. 

Рисунок 
 С целью сокращения времени всасы-

вания следует приподнять напорный 

шланг прибл. на 1 м.

 Подождать, пока насос не будет вса-

сывать и равномерно качать.

Указание
Выключателем ВКЛ/ВКЛ также можно 

удобно управлять с помощью ноги.

Внимание!

Сухой ход может повредить насос.
 Не оставлять работающий насос 

без присмотра.

Указание
В автоматическом режиме насос отключа-

ется при количестве протекающей жидко-

сти < 60 л/ч.

� Внимание
Устройство определяет отсутствие 
подачи воды. Если при вводе в эксплуа-
тацию в ручном режиме в течение 4 ми-
нут или в автоматическом режиме в те-
чение 1 минуты не производится всасы-
вание и транспортировка воды, то на-
сос выключается. На дисплее загорает-
ся светодиод "Неисправность на сторо-
не всасывания".

 Выключить аппарат выключателем 

Вкл./Выкл.

 Вытащите штепсельную вилку из ро-

зетки.

Эксплуатация прибора

Окончание работы
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� Опасность
При проведении любых работ по уходу и 
техническому обслуживанию прибор сле-
дует выключить, а сетевой шнур - вы-
нуть из розетки.

Открыть подключенный запорный клапан 

для сброса давления и снова закрыть. 

Давление в системе отсутствует.
 При подачи воды с добавками после 

каждого использования полоскать на-

сос чистой водой.

Регулярно проверять предварительный 

фильтр на наличие загрязнений. В случае 

видимых загрязнений действовать следу-
ющим образом:

Рисунок 
 Открутить крышку на патрубке запол-

нения.

 Удалить фильтр грубой очистки и 

встроенный обратный клапан, затем 

промыть их проточной водой.

Рисунок 
 При установке фильтра предвари-

тельной очистки (с обратным клапа-

ном) в заливной патрубок следует со-

блюдать правильное монтажное поло-

жение (выемка).

Аппарат не нуждается в профилактиче-

ском обслуживании.

Внимание!

Во избежание несчастных случаев или 
травмирования, при транспортировке 
необходимо принять во внимание вес 
устройства (см. раздел "Технические 
данные").

 Высоко поднять прибор за ручку и пе-

ренести.

Внимание!

Опасность спотыкания о незакреплен-
ные кабели!
 Обмотать кабель вокруг держате-

ля и закрепить зажимом.

 Зафиксировать прибор от смещения 

и опрокидывания.

Внимание!

Во избежание несчастных случаев или 
травмирования, при выборе места хра-
нения необходимо принять во внима-
ние вес устройства (см. раздел "Техни-
ческие данные").

 Сбросить давление устройства пу-

тем открытия водозабора, подклю-

ченного к стороне давления (напр., 

открыть водопроводный кран).

 Опорожнить шланги.

 Извлечь всасывающий и напорный 

трубопровод.

Рисунок 
 Открутить крышку на патрубке запол-

нения.

 Удалить фильтр грубой очистки и 

встроенный обратный клапан, затем 

промыть их проточной водой.

 Опорожнить насос через заливной 

патрубок путем вращения.

 Прибор следует хранить в защищен-

ном от мороза помещении.

Уход, техническое 
обслуживание

Уход

Техническое обслуживание

Транспортировка

Транспортировка вручную

Транспортировка на 
транспортных средствах

Хранение

Хранение прибора
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Специальные принадлежности

Изображения указанных далее специальных принадлежностей вы найдете на стра-

нице 4 данного руководства.

6.997-344.0 Фильтр предвари-

тельной очистки 

насоса, большой 

(расход до 6000 л/

ч)

Фильтр грубой очистки насоса для всех распро-

страненных моделей насосов без встроенного 

фильтра. Для защиты насосов от крупных ча-

стиц грязи или песка. Фильтр тонкой очистки 

можно мыть. Для насосов с соединительной 

резьбой G1 (33,3 мм).

6.997-350.0 Всасывающая гар-

нитура 3,5 м, 3/4"

Полностью готовый к подключению, вакуум-

плотный спиральный шланг со всасывающим 

фильтром и системой остановки обратного пото-

ка. Также применяется в качестве удлинителя 

всасывающего шланга. Для насосов с соедини-

тельной резьбой G1 (33,3 мм).

6.997-349.0 Всасывающая гар-

нитура 7,0 м, 3/4"

6.997-348.0 Всасывающий 

шланг 3,5 м, 3/4"

Полностью готовый к подключению, вакуум-

плотный спиральный шланг для прямого под-

ключения к насосам. Для удлинения всасываю-

щей гарнитуры или для использования со вса-

сывающими фильтрами. Для насосов с соедини-

тельной резьбой G1 (33,3 мм).

6.997-359.0 Соединительная 

деталь насоса G1 

(33,3 мм), включ. 

Обратный клапан

Вакуум-плотное подключение шланга к насосу.

Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 

мм) и шлангами диаметром 3/4" и 1", включая 

накидную гайку, шланговый хомут, плоское 

уплотнение и обратный клапан.

6.997-347.0 Вакуум-плотный 

спиральный шланг, 
продающийся на 

метры, 25 м, 3/4“

Вакуум-плотный спиральный шланг. Продается 

на метры, для нарезки отдельных шлангов необ-

ходимой длины. В сочетании с соединительны-

ми деталями Kärcher и всасывающим фильтром 

Kärcher применяется в качестве отдельной вса-

сывающей гарнитуры.
6.997-346.0 Вакуум-плотный 

спиральный шланг, 
продающийся на 

метры, 25 м, 1“

6.997-345.0 Всасывающий 

фильтр Basic 3/4“ 

(19мм)

Для подключения к всасывающему шлангу, про-

дающемуся на метры. Система остановки 

обратного потока препятствует возврату перека-

чиваемой воды и вследствие этого уменьшает 
время повторного всасывания. Включая клемму 

шланга.

6.997-342.0 Всасывающий 

фильтр с системой 

остановки обратно-

го потока, Basic, 1“
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6.997-341.0 Всасывающий 

фильтр с системой 

остановки обратно-

го потока, Premium

Для подключения к всасывающему шлангу, про-

дающемуся на метры. Система остановки 

обратного потока препятствует возврату перека-

чиваемой воды и вследствие этого уменьшает 
время повторного всасывания.

Прочное металлопластиковое исполнение. Под-

ходит для шлангов 3/4“ (19мм) и 1“(25,4мм).

Включая клемму шланга.

6.997-360.0 Всасывающий 

шланг для трубо-

проводов 0,5 м, 3/

4“

Вакуум-плотный шланг для уменьшения шума 

при фиксированной установке. 1“(25,4 мм) 

шланг с двухсторонней соединительной резьбой 

G1(33,3 мм). 

Внимание: Всасывающий шланг нельзя исполь-

зовать как напорный шланг.

2.645-

007.0/

2.645-066.0

Резьбонарезной 

патрон G1 с пере-

ходником G3/4

Особо прочный резьбонарезной патрон. Пере-

ходник позволяет подключить насадки для 2 

размеров резьбы. 

6.997-340.0 Комплект для под-

ключения Premium

Для подключения к 3/4“ (19 мм) резиновым 

шлангам в насосах с соединительной резьбой 

G1 (33,3 мм). Для повышенной утечки воды.

2.645-

193.0/

2.645-203.0

Универсальное 

шланговое соеди-

нение Plus, для 

шлангов диаме-

тром 1/2", 5/8" и 3/

4"

Захватные пазы из мягкого пластика облегчают 
эксплуатацию. Универсальное устройство для 

всех распространенных типов садовых шлангов.

2.645-148.0 Шланг PrimoFlex 

plus, 25 м, 3/4"

Садовый шланг из безфталатового материала 

диаметром 3/4" для соединения насоса с устрой-

ством для нанесения разжиженных материалов.

6.997-417.0 Гибкий шланг для 

выравнивания дав-

ления 3/4“ (19mm), 

1m

Соединительный шланг для выравнивания дав-

ления в установках бытового водоснабжения. 

Для подключения насоса к неподвижным систе-

мам трубопроводов. Кроме того, внутренний 

объем шланга является достаточным для пре-

дотвращения частого включения насоса.

Соединительная резьба G1 (33,3 мм).
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Помощь в случае неполадок

� Внимание
Во избежание опасности, ремонт и установку запасных деталей должны выпол-
нять только авторизированные сервисные центры.
Перед проведением любых работ по обслуживанию устройство следует выклю-
чить и извлечь штепсельную вилку из розетки.

Неполадка Причина Способ устранения
Насос работает, но 

не перекачивает.
Воздух в насосе См. главу "Подготовка", рис. A-D и главу 

"Эксплуатация"

Закупорен всасываю-

щий трубопровод
Выключить насос, вытянуть сетевую 

вилку и прочистить область всасыва-

ния.

Фильтр предваритель-

ной очистки загрязнен.

Выключить насос, вытянуть сетевую 

вилку, дать насосу остыть, прочистить 

область всасывания, избегать сухого 

хода.

Снять фильтр грубой очистки и обрат-
ный клапан, промыть под проточной во-

дой, при необходимости удалить остат-
ки грязи со дна заливного патрубка че-

рез заливное отверстие.

Повторный запуск посредством повтор-

ного включения насоса.

Всасывающий шланг 
или соединительный 

адаптер неправильно 

или не до конца завин-

чен.

Перед сборкой проверить наличие и 

правильность установки уплотнений.

Плотно затянуть всасывающий шланг 
или соединительный адаптер вручную.

Насос не запускает-
ся или внезапно 

остановилась в ходе 

работы

Прерывание подачи 

питания
Проверить предохранители и электри-

ческие соединения
Фильтр предваритель-

ной очистки загрязнен.

Снять фильтр грубой очистки и обрат-
ный клапан, промыть под проточной во-

дой, при необходимости удалить остат-
ки грязи со дна заливного патрубка че-

рез заливное отверстие.

Устройство в автома-

тическом режиме.

Давление в системе > 

1,3 бар. 

Насос включается автоматически, если 

давление в системе опускается ниже 

1,3 бар.

В автоматическом режиме устройство 

не включается и не отключается, если 

внутреннее давление превышает 1,3 

бар. 
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Насос останавлива-

ется, загорается 

светодиод „Неи-

справность на сто-

роне всасывания“.

Ошибка на стороне 

всасывания, нет проте-

кания, давление не со-

здается.

Выключить насос и отсоединить штеп-

сельную вилку.

Снять фильтр грубой очистки и обрат-
ный клапан, промыть под проточной во-

дой, при необходимости удалить остат-
ки грязи со дна заливного патрубка че-

рез заливное отверстие.

Повторный запуск посредством повтор-

ного включения насоса.

Проверить соединения на стороне вса-

сывания на наличие утечек.
Повторный запуск посредством повтор-

ного включения насоса.

Проверить, достаточное ли количество 

воды находится во всасывающем ре-

зервуаре (напр., в цистерне).

Очень низкий расход -

> предохранитель от 
работы всухую выклю-

чает насос.

Проверить, достаточное ли количество 

воды находится во всасывающем ре-

зервуаре (напр., в цистерне).

Автоматический ре-

жим работы:

Насос останавлива-

ется, загорается 

светодиод „Неи-

справность на сто-

роне давления“.

Дефект на стороне 

давления, насос 

вследствие утечки ча-

сто включается и вы-

ключается.

Проверить сторону давления на нали-

чие утечек и устранить (протекающий 

кран).

Повторный запуск посредством повтор-

ного включения насоса.

Ошибка на стороне 

давления.

После отключения на-

соса давление слиш-

ком низкое, устройство 

сразу включается сно-

ва и по этой причине 

начинает часто вклю-

чаться и отключаться.

На стороне давление отсутствует до-

статочный эластичный объем. 

Для использования в саду рекомендует-
ся садовый шланг минимальной длиной 

5 м с диаметром 3/4 дюйма или 15 м с 

диаметром 1/2 дюйма.

При стационарной установке шланг вы-

равнивания давления устанавливается 

на стороне давления между насосом и 

трубной разводкой.

Повторный запуск посредством повтор-

ного включения насоса.

Непрерывный ре-

жим:

Насос останавлива-

ется, загорается 

светодиод „Неи-

справность на сто-

роне давления“.

Устройство работает 
мин. четыре минуты не 

смотря на то, что вы-

ход на стороне давле-

ния (напр., водопро-

водный кран) закрыт.
Система защиты от пе-

регрева выключает 
устройство.

Отсоедините прибор от электросети. 

Сбросить давление устройства путем 

открытия водозабора, подключенного к 
стороне давления.

Повторный запуск посредством повтор-

ного включения насоса.

Неполадка Причина Способ устранения
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Мощность падает 
или слишком малая

Закупорен всасываю-

щий трубопровод
Выключить насос, вытянуть сетевую 

вилку и прочистить область всасыва-

ния.

Фильтр предваритель-

ной очистки загрязнен.

Снять фильтр грубой очистки и обрат-
ный клапан, промыть под проточной во-

дой, при необходимости удалить остат-
ки грязи со дна заливного патрубка че-

рез заливное отверстие.

Неплотность на сторо-

не всасывания
Контроль всей стороны всасывания на 

наличие неплотностей.

Мощность насоса за-

висит от высоты пода-

чи и подключенной пе-

риферии.

Необходимо следить за максимальной 

высотой перекачки, см. раздел "Техни-

ческие данные", при необходимости вы-

брать другой диаметр или длину шланга
Поперечное сечение 

на стороне давления 

сужается, например, 

из-за не полностью от-
крытого клапана/шаро-

вого крана.

Полностью открыть клапан/шаровой 

кран.

Перегнулся шланг на 

стороне давления.

Устранить перегибы шланга.

Неполадка Причина Способ устранения

Филиал фирмы Kärcher с удовольствием ответит на ваши вопросы и окажет содей-

ствие при устранении неисправностей в приборе. Адрес указан на обороте

Указания по применению
Орошение Бытовое водо-

снабжение
Орошение & быто-

вое водоснабжение
BP 3 Home & Garden 500 m2 max. макс. 8 человек 300 м2 + макс. 4 чело-

века
BP 4 Home & Garden 

eco!ogic

800 m2 max. макс. 10 человек 600 м2 + макс. 4 чело-

века
BP 5  Home & Garden 1000 m2 max. макс. 12 человек 800 м2 + макс. 4 чело-

века
BP 7 Home & Garden 

eco!ogic

1200 m2 max. макс. 12 человек 900 м2 + макс. 4 чело-

века
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Изготовитель оставляет за собой 

право внесения технических измене-

ний!

*Макс. подача достигается при измере-

нии без установленного обратного кла-

пана.

Технические данные
BP 3 Home 

& Garden

BP 4 Home & 

Garden 

eco!ogic

 BP 5 Home & 

Garden

BP 7 Home & 

Garden 

eco!ogic

Напряжение V 230 - 240 230 - 240 230 - 240 230 - 240

Частота Hz 50 50 50 50

Мощность Рном W 800 950 1000 1200

Макс. объем пере-

качки*

l/h 3300 3800 6000 6000

Макс. высота всасы-

вания
m 8 8 8 8

Макс. давление MPa 

(bar)

0,40

(4,0)

0,45

(4,5)

0,48

(4,8)

0,60

(6,0)

Макс. высота пере-

качки
m 40 45 48 60

Макс. размер частиц, 

допустимых для пе-

рекачки

mm 1 1 1 1

Тип насоса Jet Jet 4-х ступенча-

тый
5-и ступенча-

тый
Значение установлено согласно стандарту EN ISO 20361

Уровень шума дба дБ(А) 61 63 61 61

Гарантированный 

уровень шума LWA

дБ(А) 76 78 77 76

Вес без (принадлеж-

ностей)

kg 10,3 10,6 12,5 13,0

СИД класса 1 в соответствии с EN 60825-1
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Возможный объем подачи тем больше:

- чем меньше высота всасывания и перекачки.

- чем больше диаметр используемых шлангов.

- чем короче используемые шланги.

- чем меньшее падение давления, обусловленное подсоединением дополнитель-

ного оборудования.
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Настоящим мы заявляем, что нижеука-

занный прибор по своей концепции и 

конструкции, а также в осуществленном 

и допущенном нами к продаже исполне-

нии отвечает соответствующим основ-

ным требованиям по безопасности и 

здоровью согласно директивам ЕС. При 

внесении изменений, не согласованных 

с нами, данное заявление теряет свою 

силу.

Нижеподписавшиеся лица действуют по 

поручению и по доверенности руковод-

ства предприятия.

уполномоченный по документации:

S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Заявление о соответствии 
ЕС

Продукт Насос
Тип: 1.645-xxx
Основные директивы ЕС
2006/95/EC
2004/108/EC
2000/14/ЕС
2011/65/ЕU
Примененные гармонизированные 

нормы
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–41
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
EN 50581
Примененный порядок оценки соот-
ветствия
2000/14/ЕС: Приложение V
BP3 G, BP3 G Set +,BP3 H&G
Измерено: 73
Гарантиро-

вано:

76

BP4 H&G eco
Измерено: 75
Гарантиро-

вано:

78

BP5 H&G
Измерено: 74
Гарантиро-

вано:

77

BP7 H&G eco
Измерено: 73
Гарантиро-

вано:

76

CEO Head of Approbation
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Шановний покупець!

Перед використанням 

пристрою прочитайте цю 

інструкцію з експлуатації і 
дотримуйтесь неї. 
Збережіть цю інструкцію з 
експлуатації для пізнішого 

використання чи для 

наступних власників.

Цей пристрій призначений для 

приватного використання і не 

пристосований до навантажень 

промислового використання.

Виробник не несе відповідальності за 

збитки, завдані невідповідним або 

неправильним використанням 

пристрою.

Пристрій призначений в першу чергу для 

застосування в будинку та саду.

Будинкові та садові насоси автоматично 

вмикаються та вимикаються залежно від 

потреби у воді. Тому вони підходять як 
для застосування в саду, так і в 

домашніх умовах. Ви можете 

використовувати їх в домашніх умовах 

для подачі води до пральних машин або 

зливу для туалету, наприклад, у 

поєднанні з цистерною.Крім того, в 

насосі створюється стабільний робочий 

тиск, завдяки чому його можна 

використовувати для створення надійної 
системи зрошування садів. 

Увага!

При використанні насоса для 
збільшення тиску максимально 
допустиме значення внутрішнього 
тиску не повинне перевищувати 6 бар 
(сторона тиску). Підвищений тиск на 
вході і тиск насоса підсумовуються.
Приклад
Тиск у водопровідному крані = 1 бар і 
макс. тиск BP 3 Home & Garden = 4,0 бар 

в сумі дає загальний тиск 5,0 бар.

 Споживча вода
 Колодязна вода
 Джерельна вода
 Дощова вода
 Вода у ванній (за умови відповідного 

дозування добавок)
� Попередження
Не повинен використовуватись для 
подачі їдких, легкозаймистих або 
вибухонебезпечних матеріалів 
(наприклад, бензин, гас, 
нітророзчинники), жиру, олії, морської 
води та каналізаційних стоків і 
замуленій води, що мають меншу 
текучість ніж вода.  Температура 
рідини, що подається не повинна 
перевищувати 35°C.
Пристрій не призначений для 
безперервної роботи насоса 
(наприклад, підйомний пристрій наосос 
фонтану).

Зміст
Загальні вказівки. . . . . . . . . . . UK . . .1

Правила безпеки. . . . . . . . . . . UK . . .2

Експлуатація . . . . . . . . . . . . . . UK . . .4

Догляд, технічне 
обслуговування . . . . . . . . . . . . UK . . .6

Транспортування  . . . . . . . . . . UK . . .6

Зберігання . . . . . . . . . . . . . . . . UK . . .6

Спеціальне допоміжне 
обладнання . . . . . . . . . . . . . . . UK . . .7

Допомога у випадку 
неполадок . . . . . . . . . . . . . . . . UK . .10

Вказівки щодо застосування  . UK . .12

Технічні характеристики . . . . . UK . .13

Заява при відповідність 
Європейського 
співтовариства  . . . . . . . . . . . . UK . .15

Загальні вказівки

Правильне застосування

Допустимі для перекачування рідини:
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Матеріали упаковки піддаються 

переробці для повторного 

використання. Будь ласка, не 

викидайте пакувальні матеріали 

разом із домашнім сміттям, 

віддайте їх для повторного 

використання.

Старі пристрої містять цінні 
матеріали, що можуть 

використовуватися повторно. 

Тому, будь ласка, утилізуйте старі 
пристрої за допомогою 

спеціальних систем збору сміття.

Інструкції із застосування 

компонентів (REACH)

Актуальні відомості про компоненти 

наведені на веб-вузлі за адресою: 

www.kaercher.com/REACH

У кожній країні діють умови гарантії, 
наданої відповідною фірмою-

продавцем. Неполадки в роботі 
пристрою ми усуваємо безплатно 

протягом терміну дії гарантії, якщо вони 

викликані браком матеріалу чи 

помилками виготовлення. У випадку 

чинності гарантії звертіться до продавця 

чи в найближчий авторизований 

сервісний центр з документальним 

підтвердженням покупки.

� Обережно!

Вказівка щодо небезпеки, яка 
безпосередньо загрожує та 
призводить до тяжких травм чи 
смерті.
� Попередження
Вказівка щодо потенційно можливої 
небезпечної ситуації, що може 
призвести до тяжких травм чи смерті.

Увага!

Вказівка щодо потенційно можливої 
небезпечної ситуації, що може 
призвести до легких травм чи 
спричинити матеріальні збитки.

� Небезпека для життя
При недотриманні вказівок по техніці 
безпеки існує небезпека для життя від 
електричного струму!
 Перевіряти підключення приладу до 

мережі на предмет пошкодження 
перед кожним використанням. 
Замініть дефектний провід через 
авторизовану сервісну службу/
електрика.

 Всі електричні штепсельні 
з'єднання повинні перебувати в 
захищеному від затоплення місці.

 Непридатні електричні подовжувачі 
можуть бути небезпечними. На 
відкритому повітрі 
використовувати тільки 
придатний для цього електричний 
подовжувач з відповідним 
маркуванням та достатнім 
діаметром кабелю.

 Штепсельна вилка та 
з'єднувальний елемент 
подовжувача повинні бути 
герметичні та не перебувати у 
воді. З'еднальний елемент надалі не 
повинен стосуватися підлоги. 
Рекомендується використовувати 
кабельні барабани, які 
забезпечують розміщення розеток 
не менше, ніж в 60 мм від підлоги.

 Не використовуйте мережний 
кабель живлення для 
транспортування або фіксації 
приладу.

 Для того щоб від’єднати пристрій 
від мережі потрібно тягнути не за 
з’єднувальний шнур, а за штекер.

 Не тягнути з’єднувальний шнур 
через гострі кути та не затискати 
його.

Охорона довкілля

Гарантія

Знаки у посібнику

Правила безпеки
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 Встановити пристрій в стійкому і 
захищеному від переливу положенні.

 Не експлуатувати пристрій 
тривалий час під час дощу або у 
вологу погоду.

 Зазначена напруга на заводській 
табличці повинна збігатися з 
напругою у джерелі току.

 Щоб уникнути небезпеки, ремонт і 
установку запасних деталей 
повинні виконувати тільки 
авторизовані сервісні центри.

 При додатковому поступанні води 
чи закритій напірній порожнині, вода 
підігрівається у насосі та при виході 
може спричинити опіки!

 Експлуатувати насос в цьому 
робочому стані макс. 3 хвилини.

 Не можна використовувати насос 
як занурювальний насос.

 При використанні насосу біля 
плавальних басейнів, садових 
ставків або фонтанів 
дотримуватися мінімальної 
відстані 2 м і захистити прилад від 
зісковзування у воду.

 Стежити за електричними 
захисними пристроями:

 Використовувати занурювальні 
насоси в басейнах, садових ставках 
та фонтанах тільки з автоматом 
захисту від струму витоку з 
номінальним струмом витоку 30 мА. 
Забороняється використовувати 
насос, якщо в басейні або ставку 
перебувають люди.

 З міркувань безпеки, ми 
рекомендуємо використовувати 
пристрій з автоматом захисту від 
струму витоку (витоку 30 мА).

 Електричні з'єднання повинні 
виконуватися тільки електриком. 
Слід обов'язково дотримуватися 
національних вимог!

 В Австрії насоси для використання 
в басейнах і садових ставках, 
обладнані фіксованим з’єднувальним 
трубопроводом, згідно з ÖVE B/EN 
60555 частина 1 - 3, повинні 
живитись від схваленого ÖVE 
розділового трансформатора, 
причому не повинна 
перевищуватись номінальна 
напруга 230В. 

 Цій пристрій не призначений для 
використання людьми з 
обмеженими фізичними, сенсорними 
або розумовими можливостями або 
з відсутністю досвіду й/або 
відсутністю відповідних знань, за 
винятком випадків, коли вони 
знаходяться під наглядом 
відповідальної за безпеку особи або 
отримують від неї вказівки по 
застосуванню пристрою, а також 
усвідомлюють можливі ризики. 

 Допускається застосування 
пристрою дітьми, які досягли 8-
річного віку, знаходяться під 
наглядом особи, відповідальної за їх 
безпеку, або які отримали інструкції 
із застосування пристрою від такої 
особи, а також усвідомлюють 
можливі ризики.

 Не дозволяйте дітям грати з 
пристроєм.

 Стежити за тим, щоб діти не грали 
із пристроєм.

 Не дозволяйте дітям проводити 
очищення та обслуговування 
пристрою без нагляду.

Увага!

 Вода, яку подає даний пристрій, не є 
питною!
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Увага!

Перед виконанням будь-яких дій з 
пристроєм або біля нього необхідно 
забезпечити стійкість, щоб запобігти 
нещасним випадкам та травмуванню в 
результаті перекидання пристрою.
Стійкість приладу гарантована лише у 

тому випадку, коли його встановлено на 

рівній поверхні.

За допомогою перемикача ВМИК/

ВИМИК можна вибрати один з трьох 

режимів роботи:

В автоматичному режимі садово- & 

побутові насоси підтримують тиск в 

системі. Якщо тиск знижується нижче 

прибл. 0,13 МПa (1,3 бар), насос знову 

вмикається. Насос працює доки витрата 

> складає прибл. 60 л/г. Якщо водозабор 

припиняється, через нетривалий 

інерційний час насос переходить в стан 

очікування. Тепер система перебуває 

під тиском. При водорозаборі і 
результуючому падінні тиску насос 

знову запускається. 

Моделі eco!ogic в стані 
очікування не споживають 

електроенергію (споживана 

потужність = 0 Вт).

1 З'єднальний адаптер для насосів G1

2 Підключення G1 (33,3 мм), 

всмоктувальний трубопровід (вхід)

3 Заливний патрубок
4 Фільтр попереднього очищення та 

вбудований зворотний клапан
5 Кришка
6 2-х ходовий з'єднальний адаптер для 

насосів G1

7 Підключення G1 (33,3 мм), напірний 

трубопровід (вихід)

8 Перемикач ВМИК / ВИМК
9 Місце для зберігання кабелю і 

мережевий шнур з штепсельним 

роз'ємом
10 Затискач для кабелю
11 Індикація несправностей
A Несправність на стороні 

всмоктування
B Несправність на стороні тиску

Малюнок 
 Пригвинтити з'єднувальний адаптер 

до всмоктувального елементу насоса 

(вхід).

Затягнути уручну.

 Під'єднати вакуум-щільний 

всмоктувальний шланг.

Умови для забезпечення стійкості

Експлуатація

Установки

Положення перемикача I/On

Неперервний режим

Положення перемикача 0/Off

Вимикання

Положення перемикача Auto

Автоматичний режим роботи

Спосіб функціонування

Опис пристрою

Підготовка
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Вказівка
Для скорочення часу повторного 

всмоктування слід застосовувати 

всмоктувальний шланг з системою 

зупинки зворотного потоку. Це запобігає 

спорожненню всмоктувального шланга 

після його використання (див. 

приладдя).

Якщо необхідно перекачування 

запесоченої води, ми настійливо 

рекомендуємо використання 

додаткового фільтра попередньої 
очистки (див. "Спеціальне обладнання"). 

Змонтувати його на стороні 
всмоктування насоса, між 

всмоктувальним шлангом та насосом.

Використовувати оригінальні 
всмоктувальні трубопроводи, елементи 

фільтрів та елементи підключення 

шлангів виробництва Kärcher. При 

застосуванні деталей інших виробників 

може відбутися збій при всмоктуванні 
рідини, що перекачується, зокрема, при 

застосуванні штикових систем 

з'єднання.

Малюнок 
 Пригвинтити з'єднувальний адаптер 

до напірного патрубка насоса (вихід).
Затягнути уручну.

 Підключити напірний трубопровід.

Рекомендується садовий шланг 
мінімальної довжини 5 м діаметром 

3/4" дюйма або 15 м з діаметром 1/2".

Малюнок 
2-х ходовий адаптер дозволяє 

здійснювати одночасну роботу двох 

пристроїв (напр., пральної машини або 

сплінкера). Він може бути встановлений 

так, щоб використовувалися обидва 

виходи на бічній стороні або один вихід 

на бічній стороні, а інший - наверху. При 

використанні тільки одного виходу 

можна закрити другий, не 

використовуваний вихід, прикладеним 

ковпачком.

Малюнок 
 Відгвинтити кришку заливного 

патрубка і залити воду по самі вінця.

 Пригвинтити кришку заливного 

патрубка уручну до упору.

 Відкрити наявні запірні клапани 

напірного трубопроводу.

При стаціонарному монтажі насос можна 

пригвинтити до відповідної поверхні.
Малюнок 
 Витягнути гумові ніжки з обох боків 

корпусу пристрою і обернути.

 Встановити гумові ніжки назад в 

корпус.

 Закріпити відповідними гвинтами на 

плоскій поверхні.
Для стаціонарного встановлення на 

стороні тиску рекомендується також 

застосування гнучких компонентів, 

напр., гнучкий шланг для вирівнювання 

тиску (див. "Додаткове приладдя"). У 

цього варіанту є наступні переваги:

 Велика гнучкість при встановленні та 

монтажі.
 Зниження шуму, оскільки вібрації не 

поширюються на трубопроводи.

 При незначних витоках насос 

вмикається рідше.

Вказівка
Для того, щоб спростити пізніший випуск 
води і зниження тиску в системі, 
рекомендуємо здійснити монтаж 

запірного крану між насосом і напірним 

трубопроводом.

(не входить в комплект поставки)

При викачуванні води з насосу шляхом 

закривання крану можна не допустити 

витікання води з напірного 

трубопроводу.

 Вставте мережевий штекер у 

розетку.

 Увімкніть пристрій за допомогою 

вимикача.

 Оптимальний комфорт при роботі в 

автоматичному режимі. 
Малюнок 

Стаціонарний монтаж

Експлуатація
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 З метою скорочення часу 

всмоктування слід підняти напірний 

шланг прибл.. на 1 м.

 Почекати, поки насос не буде 

всасувати і рівномірно качати.

Вказівка
Перемикачем ВМИК/ВИМИК також 

можна зручно управляти за допомогою 

ноги.

Увага!

Сухий хід може пошкодити насос.
 Не залишати працюючий насос без 

нагляду.
Вказівка
В автоматичному режимі насос 

вимикається, якщо кількість рідини, що 

протікає < 60 л/г.
� Увага
Пристрій визначає відсутність подачі 
води. Якщо при введенні в експлуатацію 
в ручному режимі протягом 4 хвилин 
або в автоматичному режимі 
протягом 1 хвилини не виробляється 
всмоктування і транспортування води, 
то насос вимикається. На дисплеї 
засвічується світлодіод "Несправність 
на стороні всмоктування".

 Вимкніть пристрій за допомогою 

вимикача.

 Витягнути штепсель з розетки.

� Обережно!

Перед усіма роботами по догляду та 
технічному обслуговуванню вимкніть 
прилад та витягніть мережну вилку.

Відкрити підключений запірний клапан 

для скидання тиску та знову закрити. 

Тиск у системі відсутній.

 При подачі води з добавками 

полоскати насос чистою водою після 

кожного вживання.

Регулярно перевіряти попередній 

фільтр на наявність забруднень. 

У випадку видимих забруднень діяти 

таким чином:

Малюнок 
 Відкрутити кришку на патрубку 

заповнення.

 Видалити фільтр попередньої 
очистки та вбудований зворотний 

клапан, далі промити їх проточною 

водою.

Малюнок 
 При встановленні фільтру 

попереднього очищення (із 
зворотним клапаном) в заливний 

патрубок слід дотримувати 

правильне монтажне положення 

(виїмка).

Апарат не потребує профілактичного 

обслуговування.

Увага!

Для запобігання нещасним випадкам та 
травмуванню при транспортуванні 
пристрою слід прийняти до уваги вагу 
пристрою (див. розділ "Технічні дані").

 Високо підняти пристрій за ручку та 

перенести.

Увага!

Небезпека спотикання об незакріплені 
кабелі!
 Обмотати кабель довкола тримача 

і закріпити затискачем.

 Зафіксувати прилад від зсунення та 

перекидання.

Увага!

Для запобігання нещасним випадкам та 
травмуванню при виборі місця зберігання 
пристрою слід прийняти до уваги вагу 
пристрою (див. розділ "Технічні дані").

Закінчення роботи

Догляд, технічне 
обслуговування

Догляд

Технічне обслуговування

Транспортування

Транспортування вручну

Транспортування транспортними 
засобами 

Зберігання

130 UK



– 7

 Скинути тиск пристрою шляхом 

відкриття водозабору, підключеного 

до сторони тиску (напр., відкрити 

водопровідний кран).

 Випорожнити шланги.

 Витягнути всмоктувальний та 

напірний трубопровід.

Малюнок 

 Відкрутити кришку на патрубку 

заповнення.

 Видалити фільтр попередньої 
очистки та вбудований зворотний 

клапан, далі промити їх проточною 

водою.

 Випорожнити насос через заливний 

патрубок шляхом обертання.

 Прилад слід зберігати в захищеному 

від морозу приміщенні.

Зберігати пристрій

Спеціальне допоміжне обладнання

Зображення зазначених далі спеціального приладдя ви знайдете на сторінці 4 

даного керівництва.

6.997-344.0 Фільтр 

попереднього 

очищення насоса, 

великий (витрата 

до 6000 л/год)

Фільтр грубого очищення насоса для всіх 

поширених моделей насосів без вбудованого 

фільтру. Для захисту насосів від великих часток 
бруду або піску. Фільтр тонкого очищення можна 

мити. Для насосів із з'єднальним різьбленням G1 

(33,3 мм).

6.997-350.0 Всмоктувальна 

гарнітура 3,5 м, 3/4"

Повністю готовий до підключення, вакуум-

щільний спіральний шланг із всмоктувальним 

фільтром і системою зупинки зворотного потоку. 

Також застосовується як подовжувач 

всмоктувального шлангу. Для насосів із 
з'єднальним різьбленням G1 (33,3 мм).

6.997-349.0 Всмоктувальна 

гарнітура 7,0 м, 3/4"

6.997-348.0 Всмоктувальний 

шланг 3,5 м, 3/4"

Повністю готовий до підключення, вакуум-

щільний спіральний шланг для прямого 

підключення до насосів. Для подовження 

всмоктувальної гарнітури або для використання 

з всмоктувальними фільтрами. Для насосів із 
з'єднальним різьбленням G1 (33,3 мм).

6.997-359.0 Сполучна деталь 

насоса G1 (33,3 

мм), вкл. зворотній 

клапан

Вакуум- підключення шланга до насоса.

Для насосів із з'єднальним різьбленням G1 (33,3 

мм) та шлангами діаметром 3/4" і 1", включаючи 

накидну гайку, шланговий хомут, плоске 

ущільнення та зворотний клапан.
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6.997-347.0 Вакуумщільний 

спіральний шланг, 
що продається на 

метри, 25 м, 3/4“

Вакуумщільний спіральний шланг. Продається 

на метри, для нарізки окремих шлангів 

необхідної довжини. У поєднанні із з'єднальними 

деталями Kärcher та всмоктувальним фільтром 

Kärcher застосовується як окрема 

всмоктувальна гарнітура.
6.997-346.0 Вакуумщільний 

спіральний шланг, 
що продається на 

метри, 25 м, 1“

6.997-345.0 Всмоктувальний 

фільтр Basіc 3/4" 

(19мм)

Для підключення до всмоктувального шланга, 

що продається на метри. Система припинення 

зворотного потоку перешкоджає поверненню 

перекачуваної води і внаслідок цього зменшує 

час повторного всмоктування. Включаючи клему 

шланга.

6.997-342.0 Всмоктувальний 

фільтр з системою 

припинення 

зворотного потоку, 

Basic, 1“

6.997-341.0 Всмоктувальний 

фільтр з системою 

припинення 

зворотного потоку, 

Premium

Для підключення до всмоктувального шланга, 

що продається на метри. Система зупинки 

зворотного потоку перешкоджає поверненню 

перекачуваної води і внаслідок цього зменшує 

час повторного всмоктування.

Міцне металопластикове виконання. Підходить 

для шлангів 3/4" (19мм) та 1"(25,4мм).

Включаючи клему шланга.

6.997-360.0 Всмоктувальний 

шланг для 

трубопроводів 0,5 

м, 3/4“

Вакуумщільний шланг для зменшення шуму при 

фіксованій установці. 1"(25 мм) шланг із 
з'єднальним різьбленням з обох сторін G1(33,3 

мм) 

Увага: Всмоктувальний шланг не можна 

використовувати як напірний шланг.

2.645-

007.0/

2.645-066.0

Різенарізний 

патрон G1 з 
перехідником G3/4

Особливо міцний різенарізний патрон. 

Перехідник дозволяє підключити насадки для 2 

розмірів різьблення. 

6.997-340.0 Комплект для 

підключення 

Premium

Для підключення до 3/4" (19 мм) водяних шлангів 

у насосах зі з'єднальними різьбленням G1 (33,3 

мм). Для підвищеного витоку води.

2.645-

193.0/

2.645-203.0

Універсальне 

шлангове 

з'єднання Plus, для 

шлангів діаметром 

1/2", 5/8" та 3/4"

Захватні пази з м'якого пластика полегшують 

експлуатацію. Універсальний пристрій для всіх 

поширених типів садових шлангів.
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2.645-148.0 Шланг PrimoFlex 

plus, 25 м, 3/4"

Садовий шланг з безфталатового матеріалу 

діаметром 3/4" для з'єднання насоса з 
пристроєм для нанесення розріджених 

матеріалів.

6.997-417.0 Гнучкий шланг для 

вирівнювання 

тиску 3/4“ (19mm), 

1m

З'єднальній шланг для вирівнювання тиску в 

пристроях побутового водопостачання. Для 

підключення насоса до нерухливих систем 

трубопроводів. Крім того, внутрішній обсяг 
шланга є достатнім для запобігання частого 

включення насоса.

З'єднальне різьблення G1 (33,3 мм).
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Допомога у випадку неполадок

� Увага
Щоб уникнути небезпеки, ремонт і установку запасних деталей повинні 
виконувати тільки авторизовані сервісні центри.
Перед проведенням будь-яких робіт з обслуговування пристрій слід вимкнути та 
витягнуть штепсельну вилку з розетки. 

Несправність Причина Усунення
Насос працює, але 

не перекачує.

Повітря в насосі Див. главу "Підготовка", мал. A-D і главу 

"Експлуатація"

Забитий 

всмоктувальний 

трубопровід

Вимкнути насос, витягнути мережеву 

вилку і прочистити область 

всмоктування.

Фільтр для 

попереднього 

очищення 

забруднений.

Вимкнути насос, витягнути мережеву 

вилку, дати насосу охолонути, 

прочистити область всмоктування, 

уникати сухого ходу.

Зняти попередній фільтр та зворотний 

клапан, промити під проточною водою, 

при необхідності видалити залишки 

бруду із дна заливного патрубка через 
заливний отвір.

Повторний запуск за допомогою 

повторного вмикання насоса.

Всмоктувальний шланг 
або з'єднувальний 

адаптер неправильно 

або не до кінця 

закручений.

Перед збіркою перевірити наявність і 
правильність встановлення ущільнень.

Щільно затягнути всмоктувальний 

шланг або з'єднувальний адаптер 

уручну.

Насос не 

запускається або 

раптово зупинився в 

ході роботи

Переривання подачі 
живлення

Перевірити запобіжники і електричні 
з'єднання

Фільтр для 

попереднього 

очищення 

забруднений.

Зняти попередній фільтр та зворотний 

клапан, промити під проточною водою, 

при необхідності видалити залишки 

бруду із дна заливного патрубка через 
заливний отвір.

Пристрій в 

автоматичному 

режимі.
Тиск в системі > 

1,3 бар. 

Насос знову автоматично вмикається, 

якщо тиск в системі знижується нижче 

1,3 бар.

Якщо внутрішній тиск перевищує 1,3 

бар, в автоматичному режимі пристрій 

не вмикається після відключення та 

повторного включення. 
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Насос зупиняється, 

засвічується 

світлодіод 

„Несправність на 

стороні 
всмоктування“.

Помилка на стороні 
всмоктування, немає 

протікання, тиск не 

створюється.

Вимкнути насос і від'єднати штепсельну 

вилку.

Зняти попередній фільтр та зворотний 

клапан, промити під проточною водою, 

при необхідності видалити залишки 

бруду із дна заливного патрубка через 
заливний отвір.

Повторний запуск за допомогою 

повторного вмикання насоса.

Перевірити з'єднання на стороні 
всмоктування на наявність витоків.

Повторний запуск за допомогою 

повторного вмикання насоса.

Перевірити, чи достатня кількість води 

знаходиться у всмоктувальному 

резервуарі (напр., в цистерні).
Дуже низька витрата -> 

запобіжник від роботи 

всуху вимикає насос.

Перевірити, чи достатня кількість води 

знаходиться у всмоктувальному 

резервуарі (напр., в цистерні).
Автоматичний 

режим роботи:

Насос зупиняється, 

засвічується 

світлодіод 

„Несправність на 

стороні тиску“.

Дефекти на стороні 
тиску, насос внаслідок 
витоків часто 

включається і 
виключається.

Перевірити сторону тиску на наявність 

витоку і усунути (кран, який протікає).

Повторний запуск за допомогою 

повторного вмикання насоса.

Помилка на стороні 
тиску
Після вимкнення 

насоса тиск занадто 

малий, пристрій 

негайно запускається 

знову і починає часто 

вмикатися та 

вимикатися.

На стороні тиску відсутній достатньо 

еластичний об'єм. 

Для використання в саду 

рекомендується садовий шланг 
мінімальної довжини 5 м діаметром 3/4" 

дюйма або 15 м діаметром 1/2".

Для стаціонарної установки встановить 

шланг вирівнювання тиску на стороні 
тиску між насосом і трубопроводом.

Повторний запуск за допомогою 

повторного вмикання насоса.

Неперервний 

режим:

Насос зупиняється, 

засвічується 

світлодіод 

„Несправність на 

стороні тиску“.

Пристрій працює мін. 

чотири хвилини не 

дивлячись на те, що 

вихід на стороні тиску 

(напр., водопровідний 

кран) закритий.

Система захисту від 

перегріву вимикає 

пристрій.

Вітягніть мережеву штепсельну вилку.

Скинути тиск пристрою шляхом 

відкриття водозабору, підключеного до 

сторони тиску.

Повторний запуск за допомогою 

повторного вмикання насоса.

Несправність Причина Усунення
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Потужність падає 

або занадто мала
Забитий 

всмоктувальний 

трубопровід

Вимкнути насос, витягнути мережеву 

вилку і прочистити область 

всмоктування.

Фільтр для 

попереднього 

очищення 

забруднений.

Зняти попередній фільтр та зворотний 

клапан, промити під проточною водою, 

при необхідності видалити залишки 

бруду із дна заливного патрубка через 
заливний отвір.

Нещільності на стороні 
всмоктування

Контроль всієї сторони всмоктування на 

наявність нещільностей.

Потужність насосу 

залежить від висоти 

подачі і підключеної 
периферії.

Стежити за максимальною висотою 

перекачування, див. розділ "Технічні 
дані", при необхідності вибрати інший 

діаметр або довжину шланга
Поперечний переріз на 

стороні тиску 

звужується, 

наприклад, через не 

повністю відкритий 

клапан/кульовий кран.

Повністю відкрити клапан/кульовий 

кран.

Перегнувся шланг на 

стороні тиску.

Усунути перегини шланга.

Несправність Причина Усунення

У разі виникнення питань чи неполадок допомогу охоче нададуть у філіалах фірми 

Kärcher. Адреси див. на звороті.

Вказівки щодо застосування
Зрошування Побутове 

водопостачання
Зрошування & 

побутове 

водопостачання
BP 3 Home & Garden 500 m2 max. макс. 8 осіб 300 м2 + макс. 4 особи
BP 4 Home & Garden 

eco!ogic

800 m2 max. макс. 10 осіб 600 м2 + макс. 4 особи

BP 5  Home & Garden 1000 m2 max. макс. 12 осіб 800 м2 + макс. 4 особи
BP 7 Home & Garden 

eco!ogic

1200 m2 max. макс. 12 осіб 900 м2 + макс. 4 особи
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Можливі зміни у конструкції 
пристрою!

*Макс. подача досягається при вимірі 
без установленого зворотного клапана.

Технічні характеристики
BP 3 Home 

& Garden

BP 4 Home & 

Garden 

eco!ogic

 BP 5 Home & 

Garden

BP 7 Home & 

Garden 

eco!ogic

Напруга V 230 - 240 230 - 240 230 - 240 230 - 240

Частота Hz 50 50 50 50

Потужність Pномінальна W 800 950 1000 1200

Макс. об'єм 

перекачування*

l/h 3300 3800 6000 6000

Mакс. висота 

всасування
m 8 8 8 8

Макс. тиск MPa 

(bar)

0,40

(4,0)

0,45

(4,5)

0,48

(4,8)

0,60

(6,0)

Макс. висота 

перекачування
m 40 45 48 60

Макс. розмір часток, 
допустимих для 

перекачування

mm 1 1 1 1

Тип насоса Jet Jet 4-х 

ступінчастий
5-и 

ступінчастий
Значення встановлено згідно стандарту ISO 20361

Рівень шуму LpA дБ(А) 61 63 61 61

Гарантований рівень 

шуму LWA

дБ(А) 76 78 77 76

вага (без 
обладнання)

kg 10,3 10,6 12,5 13,0

Світлодіод класу 1 у відповідності до EN 60825-1
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Можливий обсяг подачі тим більше:

- чим менше висота всмоктування та перекачування.

- чим більше діаметр використовуваних шлангів.

- чим коротше використовувані шланги.

- чим менше падіння тиску, обумовлене приєднанням додаткового обладнання.
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Цим ми повідомляємо, що нижче 

зазначена машина на основі своєї 
конструкції та конструктивного 

виконання, а також у випущеної у 

продаж моделі, відповідає спеціальним 

основним вимогам щодо безпеки та 

захисту здоров'я представлених нижче 

директив ЄС. У випадку неузгодженої з 
нами зміни машини ця заява втрачає 

свою силу.

Ті, хто підписалися діють за запитом та 

дорученням керівництва.

 уповноважений по документації:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG

Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40

71364 Winnenden (Germany)

Тел.: +49 7195 14-0

Факс: +49 7195 14-2212

Заява при відповідність 
Європейського 
співтовариства

Продукт: Насос
Тип: 1.645-xxx
Відповідна директива ЄС
2006/95/ЄС
2004/108/ЄС
2000/14/ЄС
2011/65/ЄС
Прикладні гармонізуючі норми
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–41
EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
EN 50581
Застосовуваний метод оцінки 

відповідності
2000/14/ЄС: Доповнення V
BP3 G, BP3 G Set +,BP3 H&G
Виміряний: 73
Гарантовани
й:

76

BP4 H&G eco
Виміряний: 75
Гарантовани
й:

78

BP5 H&G
Виміряний: 74
Гарантовани
й:

77

BP7 H&G eco
Виміряний: 73
Гарантовани
й:

76

CEO Head of Approbation
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