Kolvpumpar ACO serien
Tack för att du köpt en kolvpump i ACO serien från Hailea. Det är viktigt att du läser bruksanvisningen
innan du använder produkten för din säkert. Spara den också för framtida behov.
Denna pump är avsedd att användas till akvarium, trädgårdsdammar, baddammar m.m.
Detta är en förkortad version av originalbruksanvisningen översatt till svenska av Vattenliv.

Produktfunktioner
Aluminium skal med räfflad utsida för bättre värmeavledning. Låg energiförbrukning. Ingen olja
används som smörjning för att ge ren tryckluft. Tål att stå ute i regn utan läckage.

Drift
Koppla på slangen på utloppet fördelaren, koppla på den/de luftstenar som du vill ha och slå sen på
pumpen genom att stoppa i kontakten i eluttaget.
Om du upplever en reducerad luftström kontrollera så att det inte är några slangar som halkat snett
eller har hål i sig. Kontrollera också att pumpen är ren. Ta bort den främre kåpan och rengör från
damm. Om du använder vatten se till att pumpen har torkat innan du slår igång den igen.
Se till att slangar mellan pump och luftstenar är så raka som möjligt för optimalt luftflöde genom
slangarna.
Det går bra att förlänga elsladden med en skarvsladd. Använd en som är gjord för utomhusbruk om
det är där pumpen ska vara.
Kontrollera regelbundet att skruvarna sitter fast ordentligt på pumpen. Sitter någon löst skruva
genast dit den ordentligt igen.
Rengör filtersvampen med ca två månaders mellanrum.

Säkerhet!
1. Se till att spänningen och frekvensen som används stämmer överens med kraven på
specificerad märkskylt innan användning. Använd ett vanligt eluttag.
2. Använd alltid jordfelsbrytare i installationen
3. Bär/håll inte luftpumpen i nätsladden. Koppla ur pumpens kontakt när den inte används och
vid underhåll av pumpen. Använd inte pumpen om sladden är skadad.
4. Regelbundet underhåll av apparaten är nödvändigt. Se ovan.
5. Placera pumpen horisontellt och undvik direkt solljus, dammiga och smutsiga miljöer.
6. Pumpen ska placeras högre än vattenytan eller installera en backventil så det inte finns
någon risk för att vatten rinner ner i pumpen.
7. Vid drift, om det låter konstigt/onormalt om pumpen koppla omedelbart ur kontakten.
Kontrollera ovan underhåll, är det inget av det som felar kontakta din återförsäljare eller
auktoriserat servicecenter.
Avfallshantering: Lämnas till närmsta återvinningscentral och sorteras efter deras anvisningar.

