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Brugsanvisning
Virkemåde:
Central påfyldning

1.

Monter slangekoblingen fra pumpen på batterikoblingen

2.

Kontroller at der er vand nok på tanken til påfyldningen

3.

Sæt den grønne omskifter i indre position. Tryk på den røde
kontakt og se efter at flowindikatoren markerer at
påfyldningen er startet

4.

Når propperne og flowindikatoren markerer, at fyldningen
er tilendebragt, afbrydes pumpen ved at trykke på den røde
kontakt.

5.

Slangekoblingen afmonteres og efterfyldningen er afsluttet

Fyldning med fyldepistol

1.

Monter pumpens slangekobling på fyldepistolens
tilslutning.

2.

Juster niveaustoppet, således at fyldehøjden passer til
batteriet, der skal efterfyldes.

3.

Sæt den grønne omskifter i ydre position. Tryk på den røde
kontakt og kontroller at dioden i fyldepistolen lyser.

4.

Anbring fyldepistolen i cellen og start påfyldningen ved at
trykke og holde på pistolens kontakt. Når vandet er nået
den indstillede højde, stopper pumpen automatisk og
fyldepistolen tages op af cellen.
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Pumpen skal være nedsænket i ioniseret vand. Den kan tåle en blokering i
kortere tid. Det anbefales af man holder øje med flowindikatoren under
påfyldning. Når pumpen afbrydes falder trykket i slangerne øjeblikkeligt
og kan derved afmonteres let.

Opladning af batteri:
1.

Når maskinen har været anvendt tilsluttes net spændingen
230 V AC. Herved starter opladningen af batteriet. Dette er
indikeret ved at dioden D7 lyser rødt.

2.

Når indikatorlampen skifter fra rød til grøn, vil batteriet være
mere end 85% opladet. De sidste 15 % skal indlades ved at
batteriet forbliver tilsluttet net spændingen.

3.

For at opnå en god vedligeholdelsestilstand på batteriet
anbefaler vi, at maskinen altid står til ladning, når den ikke
anvendes.
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Tekniske data
Pumpe:
Net tilslutning
Maksimum effekt
Primær sikring
Lade karakter
Pumpekapacitet
Maksimalt pumpetryk

230 V AC 50 - 60 Hz.
20 Watt
500mA. 5 x 20 mm.
I / UI.
Min 3L pr. min.
0,45 bar

Batteri:
Batteri type
Højde
Bredde
Længde
Spænding/Kapacitet

AGM batteri
98 mm
65 mm
151 mm
12V / 7Ah

Advarsler








Anvend kun rent akkumulatorvand.
Opbevar ikke maskinen ved temperaturer under 0 C.
Forlad ikke maskinen, når den efterfylder et batteri med
centralvandspåfyldning. Pumpen skal afbrydes, når
flowindikatoren viser at påfyldningen er afsluttet.
Tiden hvor indikatoren er stoppet og pumpen stadig er ON må
ikke overskride 2 minutter. Overskrides kan det medføre skader
på pumpen.
Anvend ikke denne maskine til akkumulatorsyre.
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Opbygning

ON/OFF
Rød Diode ON/OFF

Rød/grøn diode
for lade indikator

Jumper skal være
OFF på 10-72-60

Slange kobling til bfs

Batteri 12V/7.0 Ah

Dykpumpe
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