CASABLANCA
VANDFONTÆNE

Brugsmanual og installation

Introduktion
Tak for at du har valgt denne vandfontæne. Du har købt et produkt, i et
spændende design og med et kreativt tema.
Dette produkt er omhyggeligt pakket, inspiceret og testet for at sikre
sikker drift og levering. Følgende vejledning og sikkerhedsretningslinjer
gør det muligt for dig at bruge produktet til problemfri drift. Læs venligst hele vejledningen inden brug af produktet.

Indhold i pakken
•
•
•
•

Bund
Led lys
Pumpe
Strømforsyning

Sikkerhed

1.

2.
3.
4.
5.

Læs alle instruktioner og sikkerhedsretningslinjer grundigt. Manglende overholdelse af retningslinjer kan medføre alvorlige ulykker og
/ eller skade på produktet.
Brug ikke den medfølgende vandfontæne-pumpe til at pumpe
brandbare væsker.
Sørg for at vandrøret er korrekt forbundet med pumpen og at røret
ikke klemt eller bøjet, da dette vil stoppe vandgennemførelsen.
Under drift skal pumpen være under vand. Løft ikke pumpen op af
vandet, når den er tændt, og flyt ikke på vandfontænen imens den
er tændt.
Fjern pumpen fra vandfontænen og husk at frakoble den fra stikkontakten før service, rengøring eller flytning.
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Brugsanvisning
1. Pak produktet ud. Læs denne brugsanvisning inden du fortsætter.
2. Gør dig bekendt med pumpen. Pumpehastigheden kan styres ved
hjælp af kontakten placeret på forsiden af pumpen. Hastigheden er
angivet med et plus (+) og et minus (-) tegn. For at øge hastigheden,
flyt da kontakten mod plus og mod minus for at sænke hastigheden.
3. Placer produktet på en plan overflade, fjern plastikposen fra emballagen.
4. Fastgør pumpen til vandforsyningsrøret, som er præinstalleret i
vandfontænen, og stil pumpen ind i vandfontænen.
5. Sørg for, at strømledningen til pumpen er ude af vandfontænen, og
fyld derefter vandfontænen med ferskvand. Fyld op til ca. 2 cm. fra
kanten og sørg for at der ikke er nogle større urenheder i vandet, der
kan påvirke pumpens virke.
6. Tilslut nu pumpens strømledning til en almindelig 230V stikkontakt.
OBS: Ved brug første gang, kan der være luft indeni pumpen og det
kan tage et par minutter inden pumpen virker optimalt.
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Rengøring og vedligeholdelse
1.

Hvis pumpen efterhånden taber pumpekraft eller holder op med at
virke, skal du kontrollere opbygningen af bundfald eller andre urenheder i vandet.
2. Rengør vandpumpen og fjern evt. blade og lignende, der kan have
blokeret for vandet.
3. For optimalt brug, skift da regelmæssigt vand og hold vandet rent.
Brug evt. destilleret vand for at forhindre mineralopbygning.

Denne vejledning vedrører kun denne vandfontæne og indeholder
vigtige oplysninger for brugen af produktet første gang. Venligst
opbevar den for senere brug. Denne vejledning skal altid ledsage
produktet i tilfælde af overførsel til en ny bruger.
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