
Regnvandspumpe 12V   
HN 1183

Brugervejledning



SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Batteriopladeren skal tilsluttes en jordforbundet
stikkontakt med strømforsyning: 
100-240V AC, 50 Hz/60 Hz.
2. Pumpen må ikke bruges, hvis der er personer i vandet.
3. Batteriopladeren må kun bruges indendørs.
4. Hvis strømledningen bliver beskadiget, skal den
udskiftes af en fagperson. Dette er for at undgå risiko for 
personskader.
5. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med
regnvandspumpen.
6. Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inkl.
børn) med nedsatte fysiske, følelsesmæssige eller mentale 
evner eller med mangel på erfaring eller viden, hvis de ikke er 
under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet 
af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
7. Børn skal være under opsyn og instrueres i, at
regnvandspumpen ikke er legetøj.
8. Der kan ske forurening på grund af lækage af smøremidler.
9. Spørg en elinstallatør til råds.

      Advarsel!
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Korrekt brug
Regnvandspumpen er beregnet til cirkulation af vand med en 
maksimal temperatur på 35°C.
Denne pumpe må ikke bruges til andre væsker, især 
motorbrændstoffer, rengøringsvæsker og andre kemiske 
produkter!
Fastgør pumpen til en pålidelig genstand og sørg for, at 
elektriske dele ikke er nedsænket i vand.
Anvendelsesområder
Denne pumpe bruges primært til at lede regnvand. Når den 
installeres med en vandrende, leder pumpen vandet 
igennem renden for at overrisle blomster og træer.
Pumpen kan også bruges, når vand skal flyttes fra en 
regnvandsopsamler til en anden.

Installation
Pumpen installeres sådan:
     Hængende i en stationær position fastgjort med monteringsdelen.
     Fastgjort i en stationær position med en pålidelig trykplade. 
Bemærk! Pumpen må aldrig installeres ved at ophænge den, så 
den ikke understøttes fra dens leveringsrør eller strømledning. 
Hold pumpens elektriske dele fra vand. For at garantere, at 
pumpen fungerer korrekt, skal bunden af skaftet holdes fri for 
slam og snavs af enhver art.
Hvis der er for meget slam, blokeres filteret i basen og forhindrer 
pumpen i at lede vand. Det er derfor nødvendigt at kontrollere 
pumpen regelmæssigt og evt. rengøre filteret.

ANVENDELSESOMRÅDER
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Efter at have læst disse instruktioner nøje, kan pumpen 
klargøres til brug. Tag højde for følgende:

Sørg for, at regnvandsbeholderen står sikkert og ikke 
kan vælte.

Tjek, at batteriet er fuldt opladet.
Tjek, at ledningen er korrekt monteret.
Sørg for, at vand og fugt aldrig kan komme til de

elektriske dele.
Kom pakningen ind i møtrikken og fastgør møtrikken til 

pumpen.
Juster længden på røret ved at flytte krogen, efter at 

møtrikken er skruet af.
Sæt batteriet i krogen.
Fastgør pumpen til regnvandsopsamleren.
Undgå at pumpen løber tør for vand.
Tænd for kontakten for at starte pumpen.

Brug
Betjening af pumpen

Tænd for kontakten for at starte pumpen.
   Sluk for kontakten for at stoppe pumpen.
   Lyset viser batteriets strømniveau. 
   Drej møtrikken for at justere højden på vandrøret.
   Tryk på knappen og træk batteriet ud, når pumpen ikke skal
bruges i længere tid.
   Sæt batteriet i pumpen, før pumpen startes. Brug kun 
originale reservedele ved brug for udskiftning.

KLARGØRING TIL BRUG
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Vedligeholdelse
Det anbefales at tjekke og vedligeholde pumpen regelmæssigt 
for at sikre, at pumpen holder længe og fungerer korrekt.

Vigtigt!
Tag batteriet ud, før vedligeholdelse udføres.
I tilfælde af at pumpen ofte transporteres under drift, 

skal den rengøres med rent vand efter hver brug.
Tjek kontaktens funktion hver 3. måned.
Alle trævlede partikler, der kan have opbygget sig 

inde i pumpehuset, skal fjernes med en vandstråle.
Hver 3. måned skal regnvandsopsamleren rengøres for 

mudder og andet snavs.
Fjern aflejringer på filteret med rent vand. Åbn pumpens 

bunddæksel, træk filteret ud og rengør det. Sæt det rene filter 
tilbage i bunddækslet. Tryk derefter bunddækslet på pumpen 
og drej det fast. 

Strømforsyning
Denne regnvandspumpe er udstyret med et batteri. Pumpen 
skal tilsluttes til 12V DC. Batteriopladeren skal tilsluttes til  
100-240V AC, 50 Hz/60 Hz.
Sørg for, at batteriet er fuldt opladet. Sæt batteriet i pumpen, 
og pumpen er klar til brug.
Vigtigt! Hvis strømledningen bliver beskadiget, må den ikke 
repareres.

TILSLUTNING 
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Problem-Årsag-Løsning
Problem

1.Oplad batteriet.

1.Tænd for kontakten.
2.Udskift pumpen.

Årsag Løsning

VEDLIGEHOLDELSE
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Pumpen 
starter ikke  
og alle lys 
er slukket 
eller kun et
lys tændt

Pumpen 
starter 
ikke og 
alle lys er 
tændt

Intet eller 
for lidt
gennemløb

 Batteriet er dødt.

1.Kontakten er slukket.
2.Pumpen er udtjent.

1.Filteret er tilstoppet.
2. Ventilen er lukket.
3.Pumpen er ikke
nedsænket.

1.Rengør filteret.
2.Åbn ventilen.
3.Nedsænk pumpen.



HN 1183
12V DC

50W
1500 l/h

11 m
0,5 mm
35°Ｃ
IPX4
IPX8
1,4 kg

        Bortskaffelse
         Dette symbol betyder, at pumpen ikke må bortskaffes 
med husholdningsaffaldet, men skal afleveres på en 
genbrugsstation. Der kan de genbrugelige dele blive oparbejdet 
til genbrug.

Importeret af:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV

TEKNISK DATA
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Model 
Strømforsyning
Effekt
Kapacitet, maks.
Løftehøjde, maks. 
Fremmedlegemer, maks.
Vandtemperatur, maks.
Fugtbeskyttelse af elektriske dele
Fugtbeskyttelse af pumpen 
Pumpevægt






