HOZELOCK
2’si bir arada
TAŞKIN POMPASI
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Kullanım Kılavuzu

Hozelock Ltd.
Midpoint Park,
Birmingham B76 1AB. England
Tel: +44 (0) 121 313 1122
info@hozelock.com
www.hozelock.com
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AUTO ON

AUTO OFF
400 mm
190 mm
25 mm
32 mm
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50 cm

75 mm

OTOMATİK ÇALIŞMA İÇİN
X3
X6
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Genel Güvenlik

Uyarı: Pompayı kurmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
Bu işaret, kullanıcıyı talimatı takip edilmediği takdirde pompanın ya da sistemin zarar
göreceği konusunda uyarır.
Bu işaret kullanıcıyı önemli elektrik güvenliği bilgileri konusunda uyarır.
Bu kılavuzu itinalı bir şekilde saklayın.
Eğer bir problem ortaya çıkarsa Hozelock müşteri hizmetleri ile bağlantı kurun.
Her bir Hozelock Taşkın Pompası montaj sırasında dikkatlice test edilmiş ve
paketlenmiştir.

Pompanın nakliye sırasında zarar görmediğinden emin olmak için teslim aldığınızda
pompayı kontrol edin. Eğer pompa zarar görmüşse kullanmayın ve Hozelock müşteri
hizmetleri ile bağlantı kurun.

Elektrik Güvenliği
Pompanın sınıflandırma etiketindeki voltaj ve frekansın elektrik kaynağınıza uygun
olduğunu kontrol edin.
ELEKTRİK TESİSATI:
A 10MA YA DA 30MA ARTIK CERYAN CİHAZI (RCD)
ANA BESLEME ÇIKIŞINA MUTLAKA TAKILMIŞ OLMALIDIR.
FİŞ VE ELEKTRİK KABLOSUNU SICAKTAN,
YAĞDAN VE KESKİN KÖŞELERDEN KORUYUN.
ELEKTRİK KABLOSU YALNIZCA YETKİLİ PERSONEL TARAFINDAN
DEĞİŞTİRİLMELİDİR.
ELEKTRİK BAĞLANTILARININ SU VE SIVI SIÇRAMALARINDAN KORUNDUĞUNDAN
EMİN OLUN.
ELEKTRİK KABLOSU EN AZ 0,75MM2, ÜÇ DAMARLI VE H05 RN-F’YE EŞİT
OLMALIDIR. FİŞİN HER TÜRLÜ SIVI SIÇRAMASINDAN UZAKTA OLMASINI SAĞLAMAK
İÇİN BAĞLANTIYI, TEMİN EDİLEN 10M KABLO İLE SAĞLAYIN.
POMPAYI KULLANMADAN ÖNCE DAİMA GÖRÜNTÜSÜNÜ (ÖZELLİKLE ENERJİ
KABLOSU VE FİŞİ) İNCELEYİN. EĞER ZARAR GÖRMÜŞSE POMPAYI KULLANMAYIN.
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ASLA ELEKTİK KABLOSUNU KULLANARAK POMPAYI KALDIRMAYIN.

Sınırlamalar
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Pompa temiz ya da kirli sıvıların aktartılması için tamamen ya da kısmen suya daldırılarak
kullanılabilir.
Pompa insanların içine girebileceği yüzme havuzlarında kullanıma uygun değildir.
Pompa, masa fıskiyeleri/akvaryumlar/ fıskiyeler/balık havuzlarındaki filtreler/şelaleler için
kullanıma uygun değildir.
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Eğer suda doğal yaşam söz konusu ise, örneğin suda balık ya da kurbağa varsa bunların
pompa tarafından emilmemesi için gerekli tedbirleri mutlaka almalısınız.
Pompa deniz suyu ve yanıcı, aşındırıcı, patlayıcı ya da tehlikeli sıvılar için kullanılamaz.
Pompa asla kuru şekilde çalıştırılmamalıdır.
Pompa maksimum 30mm katılarla başa çıkabilir. Buna karşın bu miktar hortum çapı ile
azaltılabilir. Örneğin eğer mevcut katılar 25mm’den daha kalın ise 25mm hortumu bu katılar
tıkayabilir.
Pompa otomatik çalışma için ayarlandığında pompa 400mm su derinliğinde çalışmaya başlar
ve 190mm su derinliğinde durur (Şekil 1).

Kurulum

Kurulumdan önce ve ne zaman pompaya dokunursanız dokunun dokunmadan önce
pompanın elektrik bağlantısını çekin.
Yaralanmaya mahal vermemek için parmaklarınızı asla pompanın ağzına koymayın.
• Pompayı kaldırmak ya da taşımak için sapından tutun (bkz. Şekil 2).
• Pompanın performansını maksimuma çıkarmak için bu pompa ile daima ya 25mm ya da
32mm hortum kullanın.
• Kullanmak için seçilen hortumun çapına uygun hale getirmek için hortumun ucunu kesin.
25mm (kesmek gerekmez), 32mm (Şekil 3’te gösterildiği şekilde kesin)
• Vidalı bağlantı elemanını pompanın üstüne takın (Şekil. 4).
• Pompayı hortuma bağlamak için hortumu iterek girişin üzerine geçirin ve paslanmaz hortum
kelepçesi ile sağlamlaştırın. (temin edilmemiştir). Hortumun kırılmadığından ve atığı
boşaltmak için serbest olduğundan emin olun. Pompanın performansı, hortumun uzunluğuna,
hortumun çapına ve boşaltma yüksekliğine bağlıdır.
ASLA 1/2" (12,5mm bahçe hortumu) kullanmayın.
• Taşkın pompasında otomatik şamandıralı kesici anahtar bulunmaktadır. Bu anahtar su
seviyesi yükselmesine göre pompayı açar/kapatır. Kesici anahtarın karıştırmaması ve doğru
şekilde çalışması için kap içinde her istikamette en az minimum 50cm gereklidir. (Şekil 5)

Aşırı yüklenme koruması

Pompayı çalıştırmak için
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• Fişi 220-240v A/C prize takın (Şekil 6).
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• Hozelock Taşkın Pompasında bir termal koruma düğmesi bulunmaktadır.
Aşırı yüklenme durumunda motor otomatik olarak durur. Soğuma sonrasında motor
otomatik olarak çalışmaya başlar.

- Pompayı elle kontrol etmek için şamandıralı kesici anahtarın desteklenmesi gerekir. Elle
kontrol durumunda pompa minimum 70mm derinliğe kadar pompalar.
- Otomatik çalışmasını sağlamak için şamandıralı kesici anahtarın pompa haznesi üzerindeki
pens ile tutturulması gerekir (Şekil 7).
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Bakım

Normal koşullarda Taşkın Pompası herhangi bir bakım istemez,
Buna karşın zaman zaman giriş kısmının temizlenmesi gerekir (bkz. Şekil 8 ve 9).
Herhangi bir bakım yapmadan önce pompanın elektrik kaynağına bağlı olmadığından
kesinlikle emin olun. (Şekil 6)
• 1. Aşama Temizlik :
Taban plakasındaki üç vidayı çıkartın ve görünen pislikleri temizleyin.
(Şekil 8)
• 2. Aşama Temizlik :
Diğer 6 vidayı da çıkartın ve pompa haznesi içindeki pislikleri temizleyin (Şekil 9).
- Tekrar monte edin.

Pompanın Saklanması
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Pompayı kuru yerde saklayın ve dondan koruyun.

Sorun Giderme
Sorun

Olası Sebep

Çözüm

Pompa su pompalamıyor ve
motor çalışmıyor.

Elektrik yok

Elektriğin açık olduğunu ve
pompanın fişinin doğru

Fiş yanlış takılmış

takıldığını kontrol edin.

Devre kesici atmış

Enerji kaynağını yeniden
ayarla.
Eğer devre tekrar atarsa
yetkili bir elektrikçi ile
bağlantı kur.

Pervane tıkanmış

Elektriği kaynakta kes ve
pervanedeki tıkanmaya
neden olan maddeleri temizle
(Şekil 8 ve 9).

Motor zarar görmüş

Yardım için Hozelock müşteri
hizmetleri ile temasa geç.

Pompa fazla ısınmış

Pompanın termal koruması
vardır- pompanın kasası
ısınmış mı, eğer ısınmış ise
soğumasını bekle.
Pompa sadece şamandıralı
kesici dikey pozisyonda iken
çalışır, kesicinin dikey
pozisyona gelmesini
sağlayın.

Şamandıralı kesici pompanın
çalışmasına engel oluyor.

Pompa hava dolu
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Giriş tıkalı

Elektriği kaynağından kesin,
çıkış hortumunu çıkartın,
suya batırın ve havanın
çıkmasını bekleyin, hortumu
tekrar bağlayın ve elektriği
açın.
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Pompa belirli miktarda su
basıyor ya da pompa su
basmıyor ve motor çalışıyor.

Bakım kısmındaki temizlik
talimatlarını takip edin (Şekil
8 ve 9).
Tıkayan maddeleri çıkartın ya
da dolaşıklığı giderip giriş
filtresini temizleyin.

Pervane yıpranmış

Yardım için Hozelock müşteri
hizmetleri ile temasa geçin.
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Boru/çıkış tıkalı

Sorun Giderme
Sorun

Olası Sebep

Çözüm

Pompa sadece aralıklarla
çalışıyor.

Girişi ve pervaneyi temizleyin
(Şekil 8&9)

Sıvının ısı derecesi çok
yüksek.
Motor hatası

Sadece 35ºC altındaki sıvılar
ile kullanın.
Yardım için Hozelock müşteri
hizmetleri ile temasa geçin.

Giriş montajı yeterince sıkı
değil.

Sıkıştırın.
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Pompanın çıkışından su
sızıyor.

Katı maddeler pervanenin
serbestçe dönmesini
engelliyor.

