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Teie enda ja teiste inimeste ohutuse tagamiseks lugege enne seadme kasutamist hoolikalt 

käesolevaid kasutusjuhiseid. Hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks alles. 

1  Vooliku liitmik 2 Voolik 

3 Käepidemega kaas 4 Laadimisalus 

5 Alaldi 6 Pump 



    

SISSEJUHATUS 

Seda tööriista saab kasutada mitmeks otstarbeks, näiteks vee pumpamiseks ja imemiseks, aga ka 

süsteemi täitmiseks. 

 

TEHNILISED ANDMED 

Kasutusala Puhas vesi 

Pinge 12 V alalisvool 

Alaldi toitepinge 230 V vahelduvvool 

Alaldi toitevoolu sagedus 50 Hz 

Aku mahtuvus 1200 mAh 

Laadimisaeg 3…5 tundi 

Pumba suurim tootlikkus 500 l/h 

Pumpamise suurim kõrgus 1,5 m 

Kõrgeim veetemperatuur 35 °C 

 

OHUTUSNÕUDED 

 Kahjutustage kilekotte ohutult, sest need on väikelastele ohtlikud. 

 Enne seadme kasutuselevõttu lugege see juhend hoolikalt läbi ja hoidke alles. Juhinduge 

sellest ka edaspidi. Seadme ohutu kasutamise põhimõtete mõistmine on väga tähis, seetõttu 

tutvuge rahulikult käesolevas juhendis esitatud nõuetega. 

 Kui teil on mis tahes kahtlusi selle seadme kasutamise osas, siis soovitame tungivalt kasutada 

mõne sobivate oskustega isiku abi. 

 Hoidke lapsed ja koduloomad seadme tööalast eemal. Ärge laske lastel seda seadet kasutada 

või selle pikendusjuhet puudutada. Hoidke kasutamata seadet ohutus kohas, eemal laste 

käeulatusest. 

 Ärge kunagi jätke töötavat seadet järelevalveta. 

 Veenduge, et seadme toitepinge vastab elektrivõrgu toitepingele. 

 Ärge kunagi kasutage seda seadet tiigis või ujumisbasseinis, kui inimesed on vees või vee 

läheduses. 

Pärast igakordset kasutamist loputage seadet põhjalikult puhta veega. 

 

 

 

 

 



    

AKU JA ALALDI TÄHTSAD OHUTUSNÕUDED 

 Akuhappega kokkupuutumise korral peske kahjustatud kohad kohe rohke veega. Happe silma 

sattumisel loputage silmi kohe rohke veega ja pöörduge kiiresti arsti poole. 

 Enne aku või alaldi kasutamist lugege kasutusjuhised ja ohutusteave korralikult läbi ning 

tehke endale selgeks. 

 Laadige akut ainult selleks ettenähtud alaldiga. Teiste alaldite kasutamine võib olla ohtlik. 

 Hoidke aku, tööriist ja alaldi kuivas kohas. 

 Enne alaldi kasutamist veenduge, et kõik juhtmed on õigesti ühendatud. 

 Ärge kasutage alaldit enne, kui kõik kahjustatud elektrijuhtmed on ära vahetatud. 

 Kui alaldit ei kasutata, siis lahutage see elektrivõrgust. Ärge tõmmake lahutamiseks 

elektrijuhtmest, vaid pistikust. 

 Kui alaldi puruneb või tõrgub, siis viige see enne järgmist kasutuskorda volitatud 

hoolduskeskusesse ülevaatusele. Vahetage kõik kahjustatud osad. 

 Käsitsege akut ettevaatlikult, ärge kukutage seda maha ega laske kokku põrgata teiste 

esemetega. 

 Ärge kunagi proovige ise akut või alaldit parandada, see võib olla ülimalt ohtlik. 

Parandustöid võivad teha ainult volitatud hoolduskeskused. 

 Enne mis tahes hooldamist või puhastamist lahutage alaldi alati elektrivõrgust. 

 Ärge proovige akut laadida, kui selle temperatuur on alla 10 °C või üle 40 °C. 

 Alaldi tuulutuspilud peavad olema avatud. 

 Ärge lühistage akut. 

 

 Kui seade lühisesse läheb, siis elektrivool tugevneb. See põhjustab seadme ülekuumenemise, 

süttimise või isegi plahvatuse, mis võib kasutajat vigastada või isegi tema elu ohtu seada. 

 

 Kui aku on purunenud või seda ei saa enam laadida, siis tuleb see ettenähtud korras 

kasutuselt kõrvaldada. 

 Ärge visake akut vette või tulle. See võib plahvatada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

KASUTAMINE 

                                                                                       

1. SAMM Koostage pikendusvoolik 

2. SAMM Asetage pump vette 

 Enne pumba vette asetamist veenduge, et kaas on korralikult kinni. Pumba sisemus peab olema 

täielikult tihendatud.  

3. SAMM Toitelüliti 

Pumba käivitamiseks vajutage pumba korpusel paiknevat toitelülitit. 

                                                                          

4. SAMM Laadimine 

 Pumba kaane eemaldamiseks keerake seda vastupäeva (jn 1).  

 Võtke aku pumba seest välja (jn 2). 

 Paigaldage aku laadimisalusele (jn 3). 

 Ühendage alaldi pistikupessa (jn 4). 

 Punane valgusdiood tähendab, et aku laadimine toimub.  

 Kui süttib roheline valgusdiood, siis on laadimine lõppenud ja akut võib kasutada. 

     

  Joonis 1              Joonis 2                 Joonis 3             Joonis 4 

HOOLDUSJUHISED 

See seade ei vaja erilist hooldamist. Kui te kahtlustate, et pump on ummistunud, siis võtke aku 

pumbast välja. 

 Hinnake vooliku ja alusplaadi seisundit. 

 Veenduge, et voolik ei ole keerdus. 

 Puhastage voolik ja veesisend. 

HOIDMINE 

Pikemaajaline (üle 6 nädala) hoiustamine 

 Laske akul lõpuni tühjaks töötada ja seejärel laadige akut 3…5 tundi. 

 Hoiustage seadet kuivas ja mittekülmuvas kohas. 

 Talvisel ajal laadige akut iga 1…2 kuu järel, sest aku tühjeneb aja jooksul iseenesest. 


