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Lue kaikki tuotteeseen merkityt tai tuotteet mukana toimitettavat ohjeet ja noudata niitä  

KOKOAMINEN: 

Toimitus sisältää seuraavat osat: kaivo, pumppu, sovitin 

1. Poista tuote ja kaikki lisäosat varovasti pakkauksesta. Kun tuotetta ei käytetä, se on turvallisinta säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan. 

Säilytä sen vuoksi pakkaus mahdollista myöhempää käyttöä varten. 

2. Aseta kaivon alaosa tukevalle ja tasaiselle alustalle lähelle virtalähdettä. 

3. Liitä vesiletku pumpun ulostuloon ja aseta pumppu säiliön pohjalle. 

4. Lisää kaivon säiliöön tislattua vettä siten, että säiliö on 80-prosenttisesti veden peitossa. Varmista, että pumppu on kokonaan veden alla. 

5. Kun haluat käynnistää pumpun, liitä pumpun pistoke sovittimeen. Vesi alkaa virrata 

vähän sen jälkeen. 

HUOLTO: 

1. Käytä aina tislattua vettä, sillä vesijohtovesi voi aiheuttaa saostumia. 

2. Seisovaan veteen voi muodostua mineraalikertymiä ja bakteereja, joten suosittelemme vaihtamaan veden kahden viikon välein. 

3. Tarkista ja puhdista kaivo ja pumppu, jos ne ovat olleet pidemmän aikaa käytössä. 

4. Jos laitetta ei käytetä vähään aikaan, irrota pistoke pistorasiasta, puhdista kaivo ja lisäosat ja tyhjennä vesi, jotta laite pysyy puhtaana ja kuivana. 

5. Jos kaivo ei toimi, tarkista, että pistoke on pistorasiassa. Varmista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa. Tarkista sen jälkeen, että pistorasiaan 

tulee virtaa. 

VAROITUS/HUOMAUTUKSIA: 

1. Käytä laitetta ainoastaan vedenkestävällä alustalla. 

2. Varmista, että pumppu on aina kokonaan veden alla. 

3. Muista katkaista sähkönsyöttö aina ennen kaivon ja pumpun puhdistusta. 

4. Käytä ainoastaan suosittelemiamme tai samanlaatuisia sovittimia ja pumppuja. 

5. Älä koskaan käytä pumppua ilman vettä. 

6. Jos pumppu tai sähköjohto ovat viallisia, katkaise laitteista virta ja tilaa kauppiaalta varaosat. 

7. Vältä koskettamasta kaivoveteen silloin, kun laite on käynnissä. 

8. Valvo laitteen käyttöä aina, jos käytön aikana on  lähellä lapsia tai liikunta- tai toimintarajoitteisia.  

LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ SE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN  
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