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Tillverkare:  

Zhongshan Jebao Electrical Appliances Co., Ltd. 

Tongmao Industrical Park,Dongsheng, 

Zhongshan,Guangdong,China. 

E-post:info@jebao.com 

Websida:www.jebao.com 

Tel: +86-760-22212306,22212307 

Fax: +86-760-22212368 

 

 

  
 

 

Pump 

Bruksanvisning 
 

Förord: 
 

Jebao-pumparna genomgår stränga kvalitetskontroller för att säkerställa dess 

säkerhet och driftsprestation. Icke-beaktande av denna bruksanvisning kan 

dock leda till skador på pumpen och/eller kroppsliga skador. Läs därför 

noga igenom den här bruksanvisningen innan igångsättandet av pumpen och 

bevara den för eventuellt senare bruk. 

 
 

 

 



 

 

Varning: 

● Anslut inte pumpen till en annan spänning än den som angetts på pumpen.  

● Pumpa ingen lätt antändbar vätska. 

● Använd endast pumpen i en bärbar, avskild brunn vars storlek inte överskrider 1,5 

m för att minska risken för en elektrisk stöt. 

● Använd inte pumpen i vatten med en högre vattentemperatur än 35 oC.  

● Apparatens kabelanslutningsledning kan inte ersättas. Ifall ledningen skadas måste 

apparaten skrotas.   

 

Varning: 

 Dra alltid ut kontakten ur eluttaget innan du flyttar på pumpen.  

 Sätt inte igång pumpen utan vatten. 

 Höj inte på pumpen vid kabeln.  

 Pumpen måste användas i en vattentemperatur under 35 oC. 

 Pumpen ska inte användas i saltvatten.  

 Doppa pumpen helt i vatten under användning för att nå den riktiga 

kylningstemperaturen. 

 Pumpen lämpar sig inte för simbassänger. 

 Den här produkten får inte slängas tillsammans med det normala hushållsavfallet. 

Du måste föra produkten till ett tilltänkt insamlingsställe för återanvändning av 

elektriska eller elektroniska apparater.  

 Genom det enskilda samlandet och återanvändandet av avfallsprodukter hjälper du 

till att skona naturresurserna och garanterar att produkten görs av med på att sätt 

som är bra för både hälsan och naturen.  

 

Driftsprestation: 
Ifall ustläppsgallret är igenstoppat eller smutsigt kan det skada pumpens prestation. Ifall 

pumpen används på ett smutsigt underlag måste pumpen lyftas något för att minska på 

mängden smuts den kommer i kontakt med. Vattnets in-/utsläppsmängd kan 

kontrolleras genom att justera kontrollspaken på pumpen.  

Sätt endast igång pumpen då den är täckt med vatten. Annars kan pumpen ta till skada. 

Doppa alltid pumpen först i vatten och sätt sedan kontakten i eluttaget. I början kan 

pumpen inte pumpa något vatten eftersom det strömmar luft genom rörledningarna. Dra 

ut och sätt in kontakten ett par gånger. Efter en stund kommer pumpen att fungera som 

den bör.  

 

 

Omsorg: 

Anmärkning: Dra alltid ur kontakten ur eluttaget innan du flyttar på pumpen. 

Avlägsna den bakre täckningen och fläkthjulet för att rengöra pumpen.  

Använd en liten borste och litet vatten för att avlägsna smutset. 

 
Varning: Pumpschaktet kan inte avlägsnas.  

 

Kontrollera följande om pumpen inte fungerar: 

● Sätt kontakten i ett annat eluttag för att kontrollera att pumpen har ström.  

● Kontrollera att pumputloppet och röret inte är igenstoppat. Algansamlingarna kan 

avlägsnas med en trädgårdsslang.  

● Kontrollera att pumpinsläppet inte är igenstoppat.  

● Avlägsna pumpintaget för att komma åt fläkthjulet. Vrid på rotorn och kontrollera 

att den inte är sönder eller blockerad.  

● Pumpens livslängd kan förlängas nämnvärt genom månatlig omsorg.  

● Anmärkning: Anslutningskabeln bör alltid placeras under eluttaget för att 

förhindra att vattnet rinner längs med kabeln in i eluttaget.  
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