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Submersible Garden Pump
USER'S MANUAL

Thank you for purchasing this pump. Before using it, please carefully read this User 
manual and keep it in a safe place for further use.
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General safety regulations

1. GENERAL SAFETY REGULATIONS
Important safety notice

 Carefully unpack the product and take care not to throw away any part of the packaging until all the product 
parts have been identifi ed.

 Read all warnings and instructions. Not following warnings or instructions may lead to injury from an electric 
shock, fi re and/or serious injuries.

 ATTENTION! Protect yourself against electric shock!

Packaging

The device is contained in a package intended to prevent any damage during transport. This package is 
a resource and so it can be handed over for recycling.

User manual

Before fi rst using the pump, please read the following safety instructions and the User manual. Learn about all 
the parts and the correct use of the device. Keep the user’s manual in a safe place for easy future reference. 
If giving the device to somebody else, do so together with the User manual. Following the instructions in the 
included User manual is a prerequisite for safe use of the garden appliance. The user’s manual also contains 
operating, maintenance, and repair instructions.

 NOTE: If you hand over the appliance to somebody else, do so together with this user's manual.
Make sure you use the appliance properly by following the instructions in the included User manual. The 
user’s manual also contains operating, maintenance, and repair instructions.

Electrical safety

The pump can be connected to any power plug installed according to the given norms.
The plug must be powered at 230 V ~ 50 Hz.

 ATTENTION! Important for the protection of your personal safety. Before fi rst starting your new submersible 
pump, have a professional check the following items:
• Grounding
• Neutral conductor

 The current circuit breaker must conform to energy safety norms and must fully function correctly.
 The electrical connection must be protected against moisture.
 If there is a risk of the electrical connection being fl ooded, it must be moved higher.
 • In all situations, prevent the circulation of aggressive liquids and coarse materials.
 The submersible pump must be protected against frost.
 The pump must be protected against running when empty.
 Prevent children from accessing parts of the pump by taking the appropriate measures.

The manufacturer will not accept any responsibility for accidents or damage resulting 
from not following the instructions in this manual.
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2. DESCRIPTION OF THE MACHINE AND 
CONTENTS

Description of the machine (see Fig. 1.)

1. Pump body 
2. Power cord 
3. Hose connection - 1“ or 1 ½“
4. Automatic start switch

Fig. 1
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Operating instructions | Putting into operation

3. OPERATING INSTRUCTIONS

Purpose of use

 This pump may be used at any time to transfer water from one location to another.
 The appliance is intended for private household use and is not suitable for professional applications.
 It is not suitable for work with waste water in sewage systems, salt water, aggressive or easily combustible 

substances, for work in food processing or as a pump for water jets on garden ponds.
 It is not designed for pumping drinking water!
 The pump is equipped with a check valve to prevent water from fl owing back into the 

tank once the pump is powered off.

 ATTENTION! Please use the valve only for clean water pumping. Additives contained is sludge water may 
choke the valve area and prevent the valve from functioning correctly.

 NOTE: Before using the submersible pump, please fi rst carefully read all the safety instructions and 
instructions for use for the pump. Only after reading these instructions will you be able to safely and reliably 
use all the functions of the pump. You must conform to all local regulations in force in your country. These 
regulations are effective together with the particulars specifi ed in these instructions.

 ATTENTION! If you will be using the pump near pools or garden ponds, or in their protective zone, the 
electrical grid must be equipped with a circuit breaker. 
The pump must not be used if there are people in the pool or garden pond! Also do not use it if there are 
fi shes or other living creatures in the pool or garden pond. 
The submersible pump is designed to pump water at a maximum temperature of 35°C.
The pump must not be used for other liquids, particularly motor oils, cleaning agents and other chemical 
products!

4. PUTTING INTO OPERATION
 ATTENTION! You should never install the pump by hanging it on the outlet hose or power cord without 

additional support.
The submersible pump must be hung by the handle or placed on the tank bottom.
For the pump to function correctly, the pumped liquid must not contain foreign objects that are larger than 
specifi ed in the overview of technical parameters.

After carefully reading these instructions you can prepare your pump for operation, however, keep the following
points in mind:

 Check if the pump is standing on the tank bottom or hung by the handle.
 Check if the discharge hose has been attached correctly.
 Ensure that the moisture from the water can never get to the electrical power source.
 Prevent the pump from running empty.
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Selecting automatic/manual pump switching function (fi g. 2)
The pump switching can be set to automatic or 
manual mode. 

Settings are made with the switch, see fi g.2.

If automatic operation is selected, the pump start/stop 
switching is controlled by an integrated fl oat. 

If manual operation is selected, the pump start/stop 
performed by connecting to/disconnecting from 
power supply. 

 ATTENTION! The pump must not be dry 
operated.   

 ATTENTION! Risk of dry running – The pump is 
cooled using the pumped liquid. 

 In the event of dry running, the pump motor may 
burn up. 

Fig. 2

Manual operation

Automatic operation

5. MAINTENANCE AND STORAGE 
This submersible pump is approved as a maintenance-free product undergoing several fi nal inspections. 
We recommend you perform regular inspections and maintenance, which will ensure a long lifetime and 
continuous performance.

 ATTENTION! Disconnect the power source before performing any maintenance.

Maintenance 

 If the pump is regularly moved during operation, it should be rinsed out after each use with clean water.
 If the pump is permanently installed, the working order of the fl oat switch should be checked every 3 months.
 Any fi brous deposits that could deposit themselves inside the pump, should be removed using a water 

current.
 If an excessive amount of debris accumulates in the body of the pump, fl ush the pump out with clean water.

 
Storage  

 Store the thoroughly cleaned out pump in a dry place out of children's reach.
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6. WHAT TO DO "WHEN..." 
When... Causes Repairs

The pump does not start 
No power supply. Check the power supply.

The fl oat won’t switch. Check if the fl oat got stuck.

No fl ow 
The check valve is choked. Clean the check valve.

The pressure hose is bent. Straighten the hose.

The pump does not turn off The fl oat cannot drop. Check if the fl oat got stuck.

Insuffi cient fl ow
The check valve is choked. Clean the check valve.

Reduced pump capacity due to dirty and 
contaminated water.

Clean the pump and fl ush the hose with 
clean water.

The pump turns off after a short 
time

The temperature fuse stops the pump due 
to dirty water.

Disconnect the power plug. Clean the 
pump and the pumping pit.

The water is too hot. The temperature fuse 
stops the pump.

Check that the maximum water 
temperature of 35°C is not exceeded.

 NOTE: 
Not covered by the warranty:

 Damage to the rotating mechanical gasket caused by running the pump empty, or by foreign objects in the 
water

 Blocking the running of the wheel with foreign objects
 Damage during transport
 Damage caused by unprofessional alterations 
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7. TECHNICAL SPECIFICATIONS
FVC 5015 EK

Voltage/Frequency 230 V ~ 50 HZ 

Power input 750W

Maximum transferred amount 14,000 l/h

Maximum delivery 8m

Maximum submersible depth 7m

Maximum temperature of the media 35°C 

Maximum value of solid particles in the media 16mm

Maximum pressure 0.8bar

Weight 4.1kg

8. DISPOSAL

INSTRUCTIONS AND INFORMATION ON DISPOSING OF USED PACKAGING MATERIALS
Dispose of used packaging material at a site designated for waste in your municipality.

The appliance and its accessories are manufactured from various materials, e.g. metal and 
plastic. 
Take damaged parts to a recycling centre. Inquire at the relevant government department.

This appliance meets all the basic requirements of the EU directives.

Changes in the text, design and technical specifi cations may be made without prior notice and we reserve 
the right to make these changes.

User manual in the original language.
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Declaration of conformity

9. DECLARATION OF CONFORMITY







2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

 A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

 A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Kántor út 10.) mint a termék magyarországi im-
portőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és 
gyártási számú készülékre jótállást biztosít a 
fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

 A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó 
részére történő átadástól (vásárlástól), illetve 
ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő 
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az 
üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 
250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a 
fogyasztó az átadástól számított fél éven belül 
helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a 
termék átadásától kezdődik. A termék alkotóré-
szeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótál-
lási idő a termék átadásától számított 12 hónap. 

 A jótállási igény a jótállási jeggyel, az át-
adástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) 
számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat 
meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 
250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó ter-
mék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási 
árat meghaladó termék esetén a terméket 
értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén, 
vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve 
mindhárom esetben a jótállási jegyen feltünte-
tett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az 
előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft 
eladási árat meg nem haladó termék esetén a 
13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivata-
los szerviznél érvényesíthető.  Jótállási jegy 
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be-
mutatja a termék ellenértékének megfizetését 
hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek 
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy 
őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási 
időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - 
választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes 
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy 
ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által 
érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kija-
vítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e 
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a 
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget ten-
ni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor 
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényel-
het, vagy a hibát a kötelezett költségére maga 
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy el-
állhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott 
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a jótállásra kötelezettnek 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra 
kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.  Ha a jótállási időtartam alatt a 
termék első alkalommal történő javítása során 
megállapítást nyer, hogy a termék nem javít-
ható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányá-
ban a termék a megállapítást követő 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére 
nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, 
a termék ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon 
belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.  
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három 
alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli 
a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a 
terméket a jótállásra kötelezett költségére kija-
vítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélé-
sére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemu-
tatott, a termék ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül kell a fogyasztó részére visszaté-
ríteni.  Ha a termék kijavítására a kijavítási 
igény közlésétől számított 30. napig nem kerül 
sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 
terméket a 30 napos határidő eredménytelen el-
teltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha 
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó 
által bemutatott, a termék ellenértékének meg-
fizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételá-
rat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen 
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó 
részére visszatéríteni.  A fogyasztó a hiba fel-
fedezését követően késedelem nélkül, legké-
sőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül 
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán 
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény 
kizárólag a jótállási határidőben érvénye-
síthető! Mindazonáltal a jótállási határidő 
meghosszabbodik a javításra átadás nap-
jától kezdve azzal az idővel, amely alatt a 
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendelte-
tésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra 
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő 
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött meg-
felelő határidő elteltétől számított 3 hónapon 
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a 
jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség telje-
sítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a 
jótállás kötelezettjét terhelik. 

 A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meg-
határozott tartós fogyasztási cikk meghibáso-
dása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvénye-
sített csereigény esetén a terméket értékesítő 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan több-
letköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és 
a csere nem lehetetlen).  Kijavítás esetén a fo-
gyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet be-
építésre. Javítási- vagy csereigény esetén töre-
kedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 
15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a 
csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor 
tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a 
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a 
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elekt-
ronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel iga-
zolására alkalmas más módon történik. A rögzí-
tett bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek 
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megja-
vítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az 
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, 
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvénye-
sített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat 
gondoskodik. 

 Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra 
kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, 
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasz-
tó részére való átadását követően keletkezett, 
így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kí-
vül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, 
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül-
álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél 
nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, 
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által vég-
zett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát 
képező karbantartási munkák elmulasztása  
normál, természetes elhasználódásra visszave-
zethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű 
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okoz-
ta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő 
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kellékszavatossági illetve termékszava-
tossági jogait nem érinti.  Tájékoztatjuk, hogy 
a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott 
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése 
érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi 
és iparkamarák által működtetett békéltető tes-
tület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető 
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).

Jótállási jegy

revision 01/2021



A kereskedő tölti ki

Megnevezés:...............................................................................................................................................................

Típus:........................................................................ Gyártási szám: …………………………………………….

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:……………………………………………………………………………….

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20......  ..................hó.............nap.

Kereskedő bélyegzője:     Kereskedő aláírása: …………………………………

Kereskedő címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……………………………………………………………………….

Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………

Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……………………………………………………...

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:………..………………………………….
    
Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: …………………………………………………

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; 

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu






