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WEEE-rek.nro: DE 64890525 

 

 
 

Pumppu  

Käyttöohje 
 

Esipuhe: 
 

Jebaon pumppuihin sovelletaan turvallisuuden ja käyttötehon takaamiseksi  

tiukkaa laaduntarkastusta. Tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämi nen voi 

kuitenkin vaurioittaa pumppua ja/tai aiheuttaa vakavia onnettomuuksia. Lue 

sen vuoksi tämä käyttöohje ennen pumpun käyttöönottoa ja säilytä se 

myöhempää käyttöä varten.  

 
Huomautus: Ulkokäyttöön. Pumpun kanssa on käytettävä 
vikavirtasuojakytkinta (vvsk), jonka vikavirtasuoja on enintään 
30 mA. Suurin sallittu käyttösyvyys on kaikissa malleissa 1,5  m. 

 
Varoitukset:  

●  Älä käytä pumppua muulla kuin s i inä ilmoitetuil la jännitteel lä.  

●  Älä pumppaa helpost i  syt tyviä  nesteitä.  

●  Sähköiskujen väl ttämiseksi käytä pumppua vain kannettavissa ,  

sul je tuissa suihkukaivoissa,  joiden halkais ija on enintään 1,5  m.  

●  Älä käytä pumpussa yl i  35 -asteis ta vet tä.   

●  Lait teen l ii täntäjohtoa ei voi vaihtaa.  Jos johto on vial linen, koko 

lai te on vaihdettava.  
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Varo:  

  Vedä pis toke aina pis torasiasta ennen kuin l iiku tat pumppua.  

  Älä käytä pumppua ilman vet tä.  

  Älä nosta pumppua kaapelis ta.  

  Pumpussa ei pidä käyttää yl i  35 -asteis ta vet tä.  

  Pumppu ei sovellu suolavedelle.  

  Oikean jäähdytyksen varmistamiseksi  upota käytössä oleva pumppu kokonaan veteen.  

  Pumppu ei sovellu uima-al ta is i in.  

  Tätä tuotet ta  ei  saa hävit tää sekajätteenä.  Se on vietävä sähkö - ja 

elektroniikkalai t te iden kierrätyspis teeseen .  

  Jätte iden kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja ja varmistaa,  et tä tuote 

hävitetään terveydelle  ja ympäristöl le vaarattomalla taval la.   

 

Käyttöteho:  

Likaantunut ta i tukkeutunut tulori t ilä voi heikentää pumpun käyttötehoa. Jos pumppua 

käytetään l ikaisel la alustal la,  nosta si tä hieman ylemmässä,  jo t ta tulorit i lään pääsee 

vähemmän l ikaa.  Tulo - ja pois toveden määrää voi säätää pumpun vivusta.  

Käytä pumppua vain,  kun se on upotettu veteen. Pumppu voi muuten vaurioi tua.  Upota 

pumppu aina ensin veteen ja l i i tä pis toke vasta si tten pistorasiaan. Pumppu ei a la  

pumpata vet tä het i ,  koska putki johdossa on alussa i lmaa. Pumppu käynnistyy vähän ajan 

kuluttua i tsestään.  

 

Hoito:  
Huomautus:  Vedä pistoke aina pis torasiasta ennen kuin l i ikutat  pumppua.  

Pumpun puhdistamiseksi ir rota selkäpuolen suojus ja si ipipyörä.  

Irrota  l ika pienel lä harjalla ja pienellä määrällä vet tä.  

 

Huomio:  Pumpun vart ta ei voi i rrottaa.   

 

Jos pumppu ei toimi,  tarkasta seuraavat:  

●  Kokeile panna pistoke johonkin toiseen pis torasiaan, jo tta näet ,  saako pumppu virtaa.   

●  Tarkista ,  et tä pumpun pois toaukko ja putki e ivät ole tukossa.  Leväkerrostumat voi  

huuhdella puutarhaletkulla pois.  

●  Tarkista ,  e ttä  pumpun tuloaukko ei  ole  tukossa.  

●  Irrota  pumpun tuloaukko, jot ta pääset käsiksi si ipipyörään. Pyöri tä r oottor ia ja  

varmista,  et tä se e i o le rikki ta i tukossa.  

●  Pumpun el inikää voi  pidentää huoltamalla s itä  kerran kuussa.  Huomautus:  

Verkkokaapeli  on hyvä pitää aina pis torasian al la,  jo t ta  vet tä  e i pääse kaapelin  pintaa  

pitkin pistorasiaan.  
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Motorblock = moottorilohko 
Rotorlager = roottorilaakeri 
Frontabdeckung = etusuojus  

Dichtungsring = tiivisterengas  

Rotor = roottori  

Regler = säädin 

Welle = akseli  

Saugknöpfe zur Befestigung der Pumpe = imukupit pumpun kiinitykseen  

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Valmistaja:  

Zhongshan Jebao Electrical Appliances Co., Ltd.  

Tongmao Industrical  Park, Dongsheng,  

Zhongshan, Guangdong, Kiina.  

S-posti: info@jebao.com 
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WWW: www.jebao.com 

Puh: +86-760-22212306,22212307 

Faksi  +86-760-22212368 

 

 

 
Markkinoil lesaat ta ja :  

Silex GmbH ® - Weinstraße 22 –  63628 Bad Soden Salmünster  -  Germany 

Puh. 06056/9120-0 –  Faksi  06056/9120-10 –  info@silex.de  –  www.Silex.de  
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