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Bemærk: Læs alle instruktioner omhyggeligt, inden
filterpumpen monteres.

Pumpen er støjsvag, men stadig med en høj ydeevne
Kvalitetscertificeret konstruktion
Pålideligt, rustfrit og forstærket materiale
Elegant og flot design
Et kompakt design, der kør pumpen nem at opbevare om vinteren
UL- og GS-certificeret filterpumpe
Mere sikker til svømning og for miljøet
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I denne vejledning til filterpumpesystemet kan du finde alle instruktionerne, som
du skal følge for at montere og bruge dette filterpumpesystem effektivt.
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Ud over monterings- og brugsvejledningerne, indeholder denne vejledning
også meget vigtige advarsler og forholdsregler vedrørende sikker brug af dit
nye filterpumpesystem. Det er meget vigtigt, at du tager dig tid til at læse alle
oplysningerne, og dele dem med eventuelle personer, der kommer til at bruge
poolen.
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Vær sikker på, at du læser og forstår oplysningerne i denne brugsvejledning,
inden produktet tages i brug.

Rengøring og udskiftning………….……………….............……………8-9

Sikkerhedsinstruktioner
Følgende punkter skal læses og forstås inden brug:
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ADVARSEL: For at forhindre elektrisk stød, må ledningen ikke tilsluttes med
våde hænder eller mens du står på vand.
ADVARSEL: For at forhindre elektrisk stød, skal ledningen sluttes til en
jordforbundet stikkontakt, der er beskyttet med en afbryder-relæ (RCD).
ADVARSEL: For at forhindre elektrisk stød, må du aldrig bruge en beskadiget
eller revnet ledning.
ADVARSEL: Denne filterpumpe må ikke bruges af børn. Pumpen skal samles
og bruges af en voksen.
ADVARSEL: Ledningen må ikke graves ned. Træk ledningen langs et sted,
hvor den ikke bliver ødelagt af f.eks. en plæneklipper, hækkeklipper eller andet
udstyr.
ADVARSEL: Dette produkt må ikke bruges sammen med forlængerledninger.
ADVARSEL: Inden brug af pumpen, skal du altid sørge for at alle klemmer er
ordentligt spændt fast, og at alle slanger er ordentligt tilsluttet.

BEGRÆNSET GARANTI…………………………..................…………… 10

Introduktion
Vi takker for dit køb af vores filterpumpe. Vi tror, du vil finde det ganske
simpelt at montere pumpen og få den til at køre effektivt.
Dette filterpumpesystem er blevet fremstillet efter de højeste
kvalitetsstandarder, og vil give dig sæsoner af rent og klart vand i din nye
pool, omend der er en hurtigt opsat pool, eller en pool med en rund, oval eller
rektangulær stålramme. Dette er en filterpumpe af høj kvalitet fra Jilong, der
kombinerer en høj filtreringsevne med følgende funktioner:
Designet til pools, der er over jorden
Filter, der er beregnet til kraftig vandstrøm
Nem montering og vedligeholdelse
Lav omkostninger til vedligeholdelse og drift
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ADVARSEL: Filterpumpen må ikke bruges til at suge vand ud af poolen.
ADVARSEL: Denne filterpumpe er kun beregnet til midlertidige pools, der
skal tages ned igen. Den må ikke bruges på permanente pools. Forkert brug
kan forårsage overophedning, der kan føre til motorsammenbrud eller anden
beskadigelse.
ADVARSEL: For at undgå overophedning af motoren i filterpumpen, skal du
sørge for at pumpen altid pumper vand, og at den ikke kører uden vand.
ADVARSEL: Hvis der er luft i pumpen, kører motoren for hurtigt, og vil
derved overophede og blive ødelagt. Drej forsigtigt luftventilen1-2 omgange,
så alt resterende luft lukkes ud af filterpumpen og filterhuset.
ADVARSEL: Dette apparat må kun bruges af børn fra 8 år og derover
og personer med nedsatte fysiske, følemæssige eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet
undervist i hvordan apparatet bruges på en sikker måde og forstår farerne,
der er involveret. Børn må ikke lege med dette apparat. Rengøring og
vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
ADVARSEL: Ledningen kan ikke udskiftes. Hvis den går i stykker skal
apparatet bortskaffes.
ADVARSEL: Pumpen må ikke bruges, hvis der er personer i poolen.
ADVARSEL: Pumpen skal forsynes via en fejlstrømsafbryder (RCD), med en
nominel reststrøm på maks. 30mA.
ADVARSEL: Maks. vandstand på 0,9 meter (på pumper med en nominel
effekt på over 50W)
ADVARSEL: Skal installeres på mindst 2 meter fra poolen, og stikket skal
være mindst 3,5 meter fra poolen. (Kun for Frankrig)
ADVARSEL: Pumpen skal fastgøres til jorden eller en piedestal med to Φ5
bolte eller skruer, så ingen falder over disse elementer (se efterfølgende
billede).
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Monteringsinstruktioner
Se billederne på side 6 og 7 for reference.
1. Inden filterpumpen monteres, skal du først sørge for at opsætte poolen og fylde den
med vand, ved at følge brugsvejledningen til poolen trin for trin. Filterpumpen må kun
bruges, når vandet er nået til det maksimale niveau i poolen. Lavt vandtryk i pumpen
kan gøre, at motoren larmer mere.
2. Tag filterpumpen og slangerne ud af emballagen.
3. Placer filterpumpen mindst 0,2 meter og højst 1 meter under vandet.
4. Bemærk venligst: Filterpumpen skal monteres på en fast og jævn overflade. Der er
monteringshuller på pumpen bund, som bruges til at montere pumpen med skruerne.
5. Sæt filterpatronen (P6) i filterkammeret (P7), og sørg for, at filterpatronen (P6) sidder
ordentligt i filterkammeret (P7).
6. Sæt O-ringen (P5) på filterkammeret (P7).
7. Sæt filterkammerbeslaget (P3) på filterkammeret (P7).
8. Stram derefter låsen på filterkammerdækslet (P3) med uret med fingrene.
9. Tilslut en filterslange (P12) til indløbet på filterpumpen (foroven) og den nedre
slangeforbindelse til poolen. Spænd slangen fast med slangeklemmerne (P11).
10. Drej forsigtigt luftventilen (P1) mod uret 1-2 omgange.
11. Tilslut den anden filterslange (P12) til poolens øverste slangeforbindelse og
den anden ende (forneden) på filterpumpen (se side 7). Spænd slangen fast med
slangeklemmerne.
12. Lydtrykket er under 82 dB (A).
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Lås til filterkammerdæksel
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Betjeningsvejledninger
1. Sørg for, at poolen er fyldt med vand og placer filterpumpen et passende
sted.
2. Når vandet strømmer gennem filterpumpen, trykker vandtrykket luften ud
via luftventilen (P1).
3. Stram derefter forsigtigt luftventilen (P1) med fingrene med uret.
4. Slut ledningen fra adapteren til en stikkontakt (AC 230 V), så filterpumpen
kan køre indtil vandet i poolen er klart.
Generel vedligeholdelse
1. Afbryd strømmen til motoren, før der arbejdes på pumpen eller motoren.
2. Afhængigt af hvilke dele der bruges, skal du beholde nogle reservedele.
Det anbefales at have to ekstra filterpatroner i reserve.
3. Pumpen skal ikke smørres eller vedligeholdes mekanisk.
4. Vask uden om filteret med et mildt rengøringsmiddel og vand, og skyl efter
med slangen.
5. Brug ikke opløsningsmidler til at rengøre filteret. Opløsningsmidler kan
beskadige plastkomponenterne i systemet.
6. Oprethold en pH-værdi på 7,0 til 7,4 i poolen.
7. Adapterens spænding er 230 V vekselstrøm (AC).
8. Filterpumpen må ikke placeres i højt græs, da motoren kan overophede.
9. Når poolen er tømt for vand, skal du tage alle poolslangerne ud af poolen
og filterpumpen.
10. Hæld vandet ud af alle kamrene på filterpumpen.
11. Gem alle filterdelene på et tørt sted med ventilation. Sørg for at alle
delene er helt tørre, inden de gemmes væk.
12. Du kan gemme filterpumpen på et tørt sted, og bruge den originale
emballage, så den er klar til brug i næste sæson.
Rengøring og udskiftning
1. Sørg for, at trække den 230 V adapter ud af stikkontakten.
2. Drej låsen på filterkammerdækslet (P3) mod uret, og tag det af. Læg det
på et sikkert sted.
3. Rengør den brugte filterpatron (P6), eller skift den, hvis nødvendigt.
4. Kontroller indersiden af filterkammeret (P7).
5. Hvis der er skidt eller rester på bunden af kammeret, skal det skylles rent
med vand med fx en spand vand eller en haveslange.
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6. Sæt låsen til filterkammerdækslet (P3) på igen, og drej det med uret, for at
låse det fast på filterhuset.
7. Slut ledningen fra adapteren til igen.
Fejlfinding
PUMPEN STARTER IKKE:
A. Kontroller for sprængte sikringer, afbrydere eller løse elektriske forbindelser.
B. Kontroller motoren. Hvis motoren er for varm eller overbelastet, stopper den
automatisk. Lad motoren køle af.
C. Kontakt en tekniker.
MOTOREN KØRER, MEN DEN PUMPER IKKE VAND, ELLER
VANDSTRØMMEN ER FOR SVAG:
A. Se, om indløbsslangen eller udløbsslangen er tilstoppet.
B. Spænd slangeklemmerne, se slangerne efter for skader, kontroller
vandstanden i poolen.
C. Rengør filterpatronen mere regelmæssigt. Den er genbrugelig og let at
rengøre, fx med en haveslange.
D. Skift filterpatronen.
E. Kontakt en tekniker.
PUMPEN TABER KRAFT
A. Sørg for at vandstanden i poolen er mindst 5 cm over bunden af
skumfanget, når systemet ikke kører.
B. Sørg for at sugerøret ikke er utæt.
C. Se, om filterpatronen er beskidt, og rengør den hvis nødvendigt. Den er
genbrugelig og let at rengøre, fx med en haveslange.
D. Kontakt en tekniker.
FILTERET RENGØRER IKKE POOLEN
A. Juster klor- og pH-niveauet.
B. Rengør og skift filterpatronen. Den er genbrugelig og let at rengøre, fx med
en haveslange.
C. Se, om der er huller i patronen. Skift den, hvis den er beskadiget.
D. Lad pumpen køre i længere tid.
E. Rengør sien i poolsiden.
F. Kontakt en tekniker.
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BEGRÆNSET GARANTI
VIGTIGT - Læs denne erklæring omhyggeligt, og behold altid din originale kvittering
sammen med dette garantibevis. Din kvittering skal bruges som bevis for købet, og
for at se, hvor lang tid du har haft poolen.
Vi garanterer alle komponenterne i denne filterpumpe mod fejl i materialer og
fabrikationsfejl ved normal brug og service i en periode på 365 dage fra købsdatoen,
og kun for den oprindelige ejer. Hvis nogen af komponenterne er blevet skiftet af
brugeren selv, beskadiget eller misbrugt, ugyldiggøres den tilsvarende garanti på disse
komponenter. I denne situation oplyses du om udgifterne til reservedele, og vejledt om
fremgangsmåden. Registrer venligst din garanti inden for 30 dage efter købet på www.
jilong.com for at bekræfte din garanti.
Hvis en fabrikationsfejl i den relevante periode opstår, repareres eller udskiftes denne
efter eget valg under garantien, forudsat at korrekt kvittering præsenteres.
Denne begrænsede garanti er ikke gyldig, hvis produktet anvendes til kommercielle
formål, eller hvis skaden er forårsaget af en ulykke, som følge af naturkatastrofer, forsømt,
vanrøgt eller misbrugt af brugeren, hærværk, forkert brug af kemikalier, udsættelse for
ekstreme vejrforhold eller forsømmelser under opstilling eller nedtagelse af produktet.
Vi kan ikke holdes ansvarlig for nogen udgifter til opstilling (herunder vand), arbejdskraft
eller transport på grund af udskiftning af defekte dele. Denne begrænsede garanti dækker
desuden ikke uautoriserede ændringer af poolsystemet.
Shanghai Jilong Plastic Products Co. Ltd.
2555 XiuPu Road, Pudong Area,Shanghai,China.
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JILONG PLASTIC PRODUCTS(JIANGSU)CO.,LTD
NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town,Suqian,Jiangsu,China

Korrekt bortskaffelse af dette produkt
Dette mærke angiver, at produktet i hele EU ikke må bortskaffes sammen
med dit øvrige husholdningsaffald. For at undgå skadelige miljøeller sundhedspåvirkninger pga. ukontrolleret bortskaffelse af affald,
bedes du sende dette produkt til genbrug for at fremme bæredygtig
materialegenvinding. For at bortskaffe dit produkt, skal du bruge et retur- og
indsamlingssystem, eller kontakt forhandleren, hvor produktet blev købt. De
kan bortskaffe produktet på en miljøvenlig måde.
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