Instruktions
Manual for JR
Water Pump
INTRODUKTION
JR Pumps er nøje inspiceret og testet for at sikre bade
sikkerhed og driftsikkerhed. Undlades det at følge
instruktions manualens sikkerheds anvisninger, kan man
risikere at skade pumpen eller komme alvorligt til skade
Læs hele vejledningen grundigtigennem, inden du bruger
pumpen. Gem instructions manualen et sikkert sted for
senere brug.

SIKKERHEDS ADVARSLER
•

•
•
•

•

•

Denne pumpe er udstyret med et jord forbindelses
stik. For at minimere risikoen for elektrisk stød skal
det tilsluttes en kontakt med jordforbindelse. Do
not remove the grounding pin from the plug.
Brug kun den spænding som er oplyst på pumpen.
Pump ikke brandbare vædsker.
Loven foreskriver at alle boliger i Danmark skal
være beskyttet af et HFI/HPFI anlæg – tjek evt.
med den lokale elektriker.
For at mindske risikoen for elektrisk stød må
pumpen kun bruges til mindre bassinner der ikke
er større eller dybere end 1,5 meter
Brug ikke pumpen med vand der er over 30°C.

ADVARSEL
• Tag altid stikket ud af kontakten når du håndterer
pumpen.
• Lad ikke pumpen køre tør.
• Løft ikke pumpen i ledningen.
• Pump ikke varme vædsker.
• Brug kun pumpen i ferskvand.
• Pumpen skal være dækket af vand for korrekt
køling.

BRUG
•
•

•
•
•
•

•
•

Er indgangen tilstoppet eller snavset vil pumpens
ydeevne i høj grad nedsætte.
Hvis pumpen bruges på en beskidt overflade, rens
med en si for at undgå småpartikler tilstopper
pumpens indgang.
Ønskes langsommere udpumpning, justeres
pumpens “Flow control” på siden.
Lad ikke pumpen køre, hvis den ikke er dækket af
vand. Gøres det kan pumpen tage skade
Nedsænk altid pumpen i vandet først og sæt stikket
i kontakten bagefter.
I starten kommer der måske ikke vand ud af
slangen – det er fordi der er luft i slangen og
pumpen. Prøv at tage stikket udog sæt det i igen –
så skulle den starte med at pumpe. Gentag indtil der
kommer vand
Fastgør eller hold slangen – den kan godt “hoppe”
når vandet kommer – så du undgår at spilde.
For at rengøre pumpen, fjernes front cover og
impeller. Brug en lille børste eller brus for at fjerne
småpartikler.

HVIS PUMPEN IKKE VIRKER, TJEK FØLGENDE:
•

•

Tjek om kontakten er tændt. Prøv en anden kontakt
for at sikre at pumpen får. HUSK: Takg altid
stikket ud af kontakten før håndtering af pumpen.
Tjek pumpens ledning og slangen for knæk eller
snoninger. Algeansamling kan bruses væk med en
haveslange.

•
•

•

•

Tjek om pumpens indgang er tilstoppet af
småpartikler..
Fjern Front cover så du får adgang til impeller. Drej
propellen for at sikre at den ikke er knækket eller
skæv.
Månedlig vedligeholdelse vil sikre at pumpen
holder længe.
HUSK: Du skal sikre dig at vandet ikke har
mulighed for at løbe/dryppe ned ad ledningen og
ind i kontakten.

•

BEGRÆNSET GARANTI

•

Dette product har 12 mdrs. Garanti fra købsdato.
Den gælder material eller produktions fejl.
Original faktura skal fremvises ved reklamation
Garantien dækker udskiftning og ombytning af
defekte dele efter vort skøn.
Garantien dækker kun ved korrekt brug. Garantien
dækker ikke ved misbrug eller forkert håndtering.
.
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•

