FRESH FLOW vízcirkulációs, vízszűrős önitató használati utasítása
1. A szivattyún lévő vezetéket bontsuk ki és a szivattyút helyezzük az önitató kútjának aljára az erre
műanyag sarkokkal körbehatárolt helyre úgy, hogy a szivattyú hűtőbordái az alapzaton legyenek. A
vezetéket az alapzat hátulján lévő gumigyűrűn keresztül vezesd ki. (1.kép)
a,
Győződj meg róla, hogy a szivattyú működését szabályozó rúd, nem akadályozza a
tartály illeszkedését ?
b,
Győződj meg róla ,hogy a tartály rendesen be van csatlakoztatva
2. Szűrő tartó cseréje, levétele : ( 2. kép )
a,
A függőleges műanyag csőnek lefelé csatlakoznia kell a szivattyú fekete kivezető
csövéhez amely felfelé néz.
3. Töltsd meg a tálat amíg a vízszint a fogantyú középpontja fölé nem ér. (3.kép)
a, Töltsd meg a szűrő tartályt vízzel.
4. Víztartály feltöltése:
A, Csavard le a sapkát (4,a kép)
B, Töltsd fel vízzel (4,b kép)
C, Csavard vissza a műanyag sapkát (4,c kép)
D, Helyezd vissza a víztartályt az alapzatba (4,d kép)
5. Vedd elő a szűrőt a csomagból. Öblítsd ki tiszta vízzel , míg a szénpor eltávolodik .(5. kép)
Helyezd be a szűrőt a tartályba, ahogy a kép mutatja (5,a kép)
Csúsztasd a szűrőt a nyílásokba átlósan.
6. Helyezd a fedőt a tartály és a szűrő fölé a készülék tetejére.(6, kép)
A szivattyú erősségét szabályozó karnak indítás előtt alacsony fokozaton kell lennie.(7, kép)
7. Helyezd a készüléket száraz helyre egy fedett helységben . Szabadban nem használható.
8. Dugd be egy konnektorba. Állítsd be a víz folyását a szivattyú erősségét szabályozó karral.
Figyelmeztetés: Szárazon ne működtesd! Amikor úgy hallod, hogy a pumpa levegőt szivattyúz és úgy
hallod, hogy alig csobog a víz, ekkor a vízszint nagyon alacsony. Azonnal töltsd meg vízzel!
9. Megjegyzés: A pumpálás tarthat 2-3 percig mielőtt elkezd körözni a víz.
Ez idő alatt lehetővé válik, hogy a levegő eltávozzon a pumpából. A pumpa halk / csendes. Nem fogsz
hallani semmit, kivéve a víz lefolyását a „lejtőn”.
A víz alatti pumpa tesztelve és vizsgáztatva van a biztonság és a működés biztosítása miatt. Ha nem tartod
be a kézikönyv utasításait és figyelmeztetéseit, a pumpa megsérülhet. Egyedül a pumpa és az elektromos
vezeték kapcsolódhat közvetlenül, ez a kettő érintkezhet vízzel. A készülék más része nem érintkezhet
vízzel. Ne használd a terméket, ha akármelyik részénél is fennáll, hogy nem jól működik. Csinálj egy „
csöpögtető hurkot” az elektromos vezetéken összekapcsolva a pumpát a transzformátor dugóval, azáltal,
hogy a vezeték egy részét lejjebb lógatod a pumpánál vagy a transzformátornál. Ne működtesd a pumpát
amikor nincs víz alatt, különben megrongálódhat. Mindig először lepje el a víz a pumpát, és utána dugd be.
Tartsd az egységet a konnektorból kihúzva, amikor nincs közvetlen megfigyelés alatt. Ezt a terméket
kizárólag bent használd!
Karbantartás / fenntartás: Vízkőlerakódás csapvízből vagy egyéb eredetű víz a pumpát tönkre teheti.
Havonta pár órára csak a pumpa részét áztasd ecetes vízbe, ez lemarja a vízkövet a pumpa belsejéből a
lapátokról. Ha törmeléket találsz a pumpa vízfelvevő részénél, áramtalanítsd és öblítsd le a pumpát tiszta
folyó vízzel. Az alábbi ábrákon látható módon kérjük a tisztításhoz a pumpát szétszerelni.

10. Karbantartás – Mindig áramtalanítsd az egységet mielőtt akármelyik fenntartási műveletet elkezded.
1. Szűrő karbantartása: ellenőrizd a faszén szűrőt 30 naponként. Cseréld a szűrőt
60-90 naponta egy állattal használva. Ha több állat használja akkor gyakrabban kell cserélni.
2. Tisztítás: tál, tartály és az összes műanyag rész tisztítható közepesen tisztítószeres edény tisztítóval. Nem
lehet mosogató gépben tisztítani.
3. Víz hozzáadás : Adj vizet a kék tároló tartályba, ha alacsonynak tűnik a vízszint. El kell távolítani a
tartályt mialatt feltöltöd vízzel. Szintén adhatsz vizet a tálba, lassan egy csészéből öntve közvetlenül bele a
tálba.
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