POMPKA DO PŁYNÓW

* Dla tego modelu pompy możliwe jest przeciekanie oraz wydawanie głośnego odgłosu podczas
pracy. Tego typu zachowanie uznaje się za normalne.

MODEL: AG135
3. Uwagi i środki ostrożności
•
•
•
•
•
•
•
•

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne

•
•
•
•
•
•

Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też
zniszczenie urządzenia.
Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że jego wąż jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
Nie zginaj węża pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.
Utrzymuj odległość między pokrywą rury a dnem butelki (unikniesz w ten sposób bezpośredniego
przyssania rury do dna)
Nie używaj w gorących płynach (powyżej 60 ° C)
Wkładając baterie musisz stosować się do oznaczeń +/-.
Używaj wyłącznie markowych alkalicznych baterii lub akumulatorków tego samego producenta.
Nie mieszaj ze sobą baterii różnych producentów i typów oraz baterii nowych ze starymi.
Nigdy nie ładuj zwyczajnych lub alkalicznych baterii! Baterie mogą się wylać lub eksplodować.
W przypadku dłuższej przerwy w używaniu urządzenia musisz wyciągnąć baterie!

Wysokiej jakości elektryczna pompka do paliwa, wody i innych płynów. Idealnie nadaje się do samochodów,
ciągników, łodzi i wszędzie tam gdzie szybko trzeba przepompować płyn z jednego zbiornika do drugiego.

Cechy produktu:
•
•
•
•
•

Jest bardzo poręczna, dzięki kompaktowym wymiarom łatwo daje się przenosić.
Dzięki niej niezwykle łatwo i szybko możemy spuścić paliwo z baku np. ciężarówki.
Na spodzie rurki jest wirnik który zasysa ciecz po czym wylatuje ona elastycznym wężem.
Wysoka wydajność - kanister 20l może wypełnić już w 5min.
Zasilanie: 2 baterie R20 (na komplecie baterii można spokojnie przelać ok. 800 litrów). Baterie nie
są dołączone do pompki.

Specyfikacja:
•
•
•
•

Wysokość: 64 cm.
Długość węża: 59 cm.
Długość rury: 35 cm ( na taką głębokość można włożyć rurę do zbiornika- miejsce do
maksymalnego zanurzenia jest zaznaczone na pompie).
Kolor: niebieski

2. Obsługa
•
•
•

Bardzo łatwa obsługa, wystarczy zanurzyć jeden koniec pompki w płynie, wężyk wylotowy włożyć
do pojemnika i nacisnąć przycisk dostępny w górnej części pompki.
Przed użyciem umieść baterie w urządzeniu.
Podważ pokrywę baterii i włóż do środka 2 baterie alkaliczne lub akumulatorki R20 zwracając
uwagę na odpowiednią polaryzację +/-. Zamontuj z powrotem pokrywę baterii.

* Jeśli woda nie wypływa, nawet jeśli zbiornik jest w połowie pełna, może być to wina baterii (nawet
jeśli są nowe). Pamiętaj, baterie rozładowują się nawet gdy nie są używane.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

