Modell: #58230

Pool+ tømmepumpe
ADVARSEL
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
LES OG FØLG ALLE INSTRUKSJONENE
ADVARSEL – Pumpen må forsynes av en isolerende transformator
eller forsynes gjennom en jordfeilbryter (RCD) med en reststrøm som
ikke overstiger 30 mA.
ADVARSEL – Strømkilden på veggen av bygningen bør være mer
enn 4m unna bassenget og med en høyde på minst 1,2 m.
ADVARSEL – Apparatet må kun kobles til en jordet strømkilde
ADVARSEL – FARE FOR ELEKTRISK STØT – Pumpen må ikke
brukes mens det er personer i bassenget.
IKKE GRAV NED LEDNINGEN. Plasser apparatkabelen slik at du
minimaliserer at den kan bli skadet av gressklipper, hekkeklippere og
annet utstyr.
WAADVARSEL – TO REDUSER FAREN FOR ELEKTRISK STØT –
Apparatledningen kan ikke skiftes ut. Hvis ledningen blir skade, må
apparatet kastes.
ADVARSEL – Det skal ikke brukes skjøteledning.
FORSIKTIG – Denne pumpen er kun for bruk med sammenleggbare
bassenger. Må ikke brukes i permanent installerte bassenger. Et
flyttbart basseng er laget slik at det kan demonteres for lagring og
monteres sammen for ny bruk. Et permanent installert basseng er
konstruert i eller på bakken eller i en bygning slik at det ikke kan
demonteres for lagring.
VIKTIG – All bruk av pumpen med feil elektrisitetsforsyning er farlig og
vil føre til pumpehavari.
FARE FOR ELEKTRISK STØT – Når du arbeider med elektrisitet må
du slå av strømtilførselen med sikringen og låsbryterdøren. Hvis du
unnlater å gjøre dette vil det føre til økt fare for støt, personskade og
mulig død.
IKKE DEMONTER JORDINGSFORBINDELSEN ELLER
MODIFISER PLUGGEN PÅ NOEN SOM HELST MÅTE. IKKE
BRUK ADAPTERPLUGGER. Rådfør deg med en kvalifisert elektriker
for eventuelle spørsmål knyttet til jordingen av anlegget.
Behandle pumpen med forsiktighet. Ikke trekk eller bær pumpen etter
apparatledningen. Trekk aldri pluggen ut av kontakten ved å trekke i
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apparatledningen. Sikre apparatledningen mot mekanisk slitasje.
Pumpen må ikke utsettes for skarpe gjenstander, olje, bevegelige
deler og varme.
ADVARSEL - Denne innretningen er ikke ment for bruk av personer
(inkludert barn) med nedsatte fysiske, følelse eller mentale evner, eller
mangel på erfaring og kunnskap, unntatt hvis de har blitt gitt
opplæring eller instruksjoner som gjelder bruk av innretningen av
personer som er ansvarlige for sikkerheten. Hold øye med barn og
pass på at de ikke leker med apparatet. (For andre markeder enn EU)
ADVARSEL - Utstyret kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sanselige eller mentale evner,
mangel på erfaring eller kunnskap. Dette forutsetter tilsyn eller er blitt
gitt instruksjon i sikker bruk av utstyret og forstår faremomentene det
innebærer. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og
vedlikehold skal ikke utføres av barn uten at de er under tilsyn. (For
markeder i EU)
Rengjøring og vedlikehold må utføres av en voksen over 18 år som er
kjent med farene for elektrisk støt.
Forsiktig: Les bruksanvisningen før du bruker apparatet samt
monter/demonter det hver gang.
ADVARSEL – FARE FOR ELEKTRISK STØT – Ikke før pluggen ned
i vannet.
MERK: Undersøk utstyret før bruk. Varsle Bestway på
kundeserviceadressen i denne brukerhåndboken om eventuelle
produksjonsfeil eller manglende deler ved kjøpstidspunktet. Verifiser
at utstyrskomponentene representerer den pumpemodellen du hadde
tenkt å kjøpe.
MERK: Pluggen til pumpen skal være minst 3,5 m unna bassenget.
MERK: Atmosfæriske forhold kan påvirke ytelsen og levetiden til
pumpen. Unødig slitasje kan forekomme under perioder mer kulde,
varme og eksponering for sollys. Når det er mulig må pumpen
beskyttes mot slike forhold.
Det er meget viktig å skifte ut alle ødelagte deler med en gang. Bruk
bare slike deler som er godkjent av produsenten.
VIKTIG: Husk alltid å trekke ut pluggen for dreneringspumpen etter
hver gang den har vært brukt.
MERK: Må kun monteres og demonteres av voksne.
MERK: Pumpen skal brukes til rengjøring og annet vedlikehold av
svømmebassenger.
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Ikke koble enheten til eller fra hvis du har våte hender.
Trekk alltid ut pluggen:
• Når det regner
• Før rengjøring eller annet vedlikehold
• Hvis du lar det være uten tilsyn i feriene
Når apparatet ikke skal brukes på en stund, som om vinteren, bør
bassenget demonteres og lagres innendørs.
Ta vare på brukerhåndboken. Når du monterer bassengsettet må du
alltid se i bruksanvisningen.
Hvis du ikke lenger har bruksanvisningen må du ta kontakt med
Bestway eller finne det på nettstedet: www.bestwaycorp.com
MERK: Dette produktet er ikke laget for kommersiell bruk. Kun for
bruk i privathusholdninger.
TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN.
Deleoversikt
Før du monterer dreneringspumpen bør du gjør deg kjent med alle
delene. (Se Fig.1)
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MERK: For å bestille reservedeler til dreneringspumpen må du ta
med delenummeret.
Installasjon og drift av pumpen
1. Koble den medfølgende slangen til dreneringspumpen ved å
feste slangeklemmen. (Se Fig. 2)
MERK: Det følger med to typer slangeadaptere som skal brukes til
ulike slangetyper; se Fig. 3 og 4 for montering.
2. Plasser dreneringspumpen vertikalt i bassenget med den andre
enden av slangen i tømmeområdet. (Sjekk lokale forskrifter for
vedtak om drenering).
MERK: Ikke legg pluggen i bassenget.
3. For å slå på pumpen setter du pluggen inn i en korrekt kontakt.
MERK: Når vannivået i bassenget er lavere enn 2 cm må du ikke
lenger bruke dreneringspumpen.
MERK: Hold dreneringspumpen hele tiden vertikal.
MERK: Ikke tørrkjør pumpen.
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Vedlikehold og oppbevaring av pumpen
FORSIKTIG: DU MÅ FORSIKRE DEG OM AT PLUGGEN TIL
DRENERINGSPUMPEN ER TATT UT FØR DU UTFØRER NOE
VEDLIKEHOLD, ELLERS VIL DET OPPSTÅ FARE FOR
PERSONSKADE ELLER DØD.
1. Trekk ut pluggen til pumpen.
2. Løsne slangeklemmene og ta slangen av dreneringspumpen.
3. Tørk pumpen med en klut og oppbevar den på et tørt sted
utilgjengelig for barn.
Kassering av pumpen

Betydningen av symbolet søppelkasse med kryss over:
Ikke kast elektrisk apparater som usortert restavfall. Bruk egne innsamlingssystemer.
Kontakt de lokale myndighetene for informasjon om de innsamlingsordningene som
finnes. Hvis elektriske apparater kastes på søppelfyllinger, kan farlige stoffer lekke inn i
grunnvannet og komme inn i matkjeden, noe som skader helse og velvære.
Når du bytter ut gamle apparater med nye har forhandleren en plikt til å ta tilbake det
gamle apparatet for avhending uten kostnad.
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