
    GEBRUIKERSHANDLEIDING
                                         FP-SERIES FONTEIN POMPEN

Introductie
Deze pompen worden zorgvuldig gecontroleerd en getest om zowel de veiligheid en operationele prestaties 
te garanderen. Het echter niet naleven van de instructies en waarschuwingen in deze handleiding, kan 
resulteren in schade aan de pomp en / of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. 
Zorg ervoor dat u deze handleiding compleet hebt doorgenomen alvorens u de pomp in gebruik neemt. 
Bewaart u verder de handleiding goed voor eventueel toekomstig gebruik.

LET OP!!:
De stekker en het stopcontact mogen niet in contact komen met water. Haal altijd de stekker uit het 
stopcontact vóór reiniging van, onderhoud en andere handelingen aan de pomp.
Til de pomp niet omhoog aan de netsnoer/kabel. Gebruik de pomp niet in vloeisto�en met temperaturen 
boven de 35°C. Gebruik de pomp alleen, wanneer deze compleet ondergedompeld is in het water. 
De netsnoer kan niet worden vervangen. Als de snoer beschadigd is mag het het apparaat niet worden 
gebruikt. De pomp is niet bedoeld en geschikt voor gebruik, door jonge kinderen of zwakke personen zonder 
toezicht. Ter bescherming tegen het risico van elektrische schokken; dompel de stekker niet in water of 
andere vloeisto�en

LET OP!!:
De pomp-as kan niet worden verwijderd!
Als de pomp niet werkt, controleert u het volgende:
• Controleer het stopcontact en probeer een ander stopcontact om ervoor te zorgen de pomp zijn elektrisch
vermogen krijgt.
• Opmerking: Zorg er altijd voor, dat u de stekker uit het stopcontact haalt alvorens met de pomp aan de slag
te gaan.
• Controleer de uitlaat van de pomp en slang op knikken en obstakels. Algen kunnen hier de doorstroming
blokkeren, u dient deze algen met een tuinslang af te spuiten en te verwijderen.
• Controleer de inlaat of dat deze niet verstopt zit met vuil.
• Verwijder het pomphuis zodat u bij de waaier kan. Draai aan de rotor om te bepalen of deze niet is
afgebroken of vast zit.
• Maandelijks onderhoud van de pomp zal de uiteindelijke levensduur verlengen. 

OPMERKING: Zorg ervoor dat u direct vanuit het stopcontact, de kabel naar beneden laat lopen via 
een “lus”.  Hierdoor wordt voorkomen dat water rechtstreeks via de kabel in het stopcontact druppelt.

WINTER MAANDEN
• Bescherm uw pomp tegen vorst.
• Neem uw pomp uit het water voordat de vorstperiode begint.
• Maak uw pomp schoon zoals in deze handleiding is beschreven.
• Bescherm uw pomp tegen uitdrogen en vorst door deze bijvoorbeeld op een vorstvrije plaats in een 
emmer water te zetten.

BEPERKTE GARANTIE
Dit product bezit een garantie voor een periode van 12 maanden, vanaf de datum van aankoop, voor
materiaal- of fabricagefouten. Bij eventuele aanvragen tot garantie/reparatie, product samen met de
aankoop bon aanbieden. De garantie bestaat uit het eventueel vervangen van defecte onderdelen.
Garantie wordt beschouwd als nietig in geval van oneigenlijk gebruik en/of schade veroorzaakt door 
onjuist gebruik of nalatigheid van de kant van de koper. Voor alle terug te sturen garantieaanvragen 
dient u zelf de portokosten te betalen.
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LET OP!!:
Haal altijd de stekker uit het stopcontact vóór reiniging van, onderhoud en andere handelingen aan 
de pomp. Niet laten werken/draaien zonder water. Til de pomp niet omhoog aan de netsnoer/kabel. 
Gebruik de pomp niet in vloeisto�en met temperaturen welke mogelijk geraken tot boven de 35°C. 
Gebruik de pomp alleen, wanneer deze compleet ondergedompeld is in het water.

PRESTATIES
Een verstopte of vuile inlaat zal de prestaties van de pomp sterk verminderen. Wanneer de pomp wordt
gebruikt op een vuile ondergrond, is het aan te raden de pomp te plaatsen op een verhoging, zodat het
contact met vuil zo veel mogelijk wordt vermeden.
Laat de pomp niet werken/draaien, wanneer de pomp niet complete onder water is. Dat kan de pomp
beschadigen. Dompel de pomp altijd eerst compleet onder, alvorens de stekker in het stopcontact te steken.
In het begin, is het mogelijk dat de pomp geen water zal verpompen, omdat er lucht in de pomp zit. 
Maakt u zich geen zorgen. Neem de stekker een aantal keren uit het stopcontact en plaats deze weer terug, 
dit zal er normaal gesproken voor moeten zorgen dat de pomp normaal zal werken

ONDERHOUD
Haal de stekker uit het stopcontact voor het schoonmaken en onderhouden van de pomp. Voor het 
reinigen van de pomp, verwijder pomphuis, waaier zitting en de waaier. Gebruik een kleine borstel 
en/of water om al het vuil te verwijderen). Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of chemische
oplossingen, deze kunnen de pomp permanent beschadigen. 

Opmerkingen:
• Niet geschikt voor zout water.  
• Niet aansluiten op een andere spanning dan die vermeld op het typeplaatje van de pomp.
• Verpomp geen ontvlambare vloeisto�en. Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik in vijvers.
• Het elektrisch circuit (stopcontact) waarop de pomp is aangesloten moet voorzien zijn van een 
lekstroombeveiliging van max. 30mA. 
• Voor alle modellen is de maximale diepte waarop de pompen werkzaam zijn 1.5m.

Verwijdering:
Dit product mag niet samen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval.
Dit product moet worden afgevoerd door een erkende plaats voor de recycling
van elektrische en elektronische apparaten.
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