Gul elefantblæser
OV6 lavtryks elektrisk pumpe
No. 8700033

Læs instruktionen grundigt før brug
Enheden er specifikt designet til at oppuste/tømme større luftprodukter.

Funktioner

• Pumpe til hurtig oppustning og tømning
• Let at transportere
• Strømforsyning: 230V–50Hz – 120V-60Hz
• Maksimal effekt: 600 W
• Maksimalt tryk: 175/2.5 mbar/psi
• Maksimal strømningshastighed: 1600 l/min
• Vægt: 1,300 kg
• Dimensioner: 150 x 160 x 170 mm
• Pumpen er udstyret med en termisk sikring. Hvis den stopper på
		 grund af overophedning, vil den automatisk
		 nulstille efter ca. 20/40 minutter.

Advarsel

• Før stikket sættes i stikkontakten, skal du kontrollere, at
		 spændingen svarer til den, der står skrevet på pladen.
• Det er forbudt at bruge enheden i fugtige omgivelser eller tæt
		 på vand.
• Rør aldrig strømkablet med våde hænder (risiko for elektrisk stød)
• Strømkablet kan ikke udskiftes. Hvis kablet er beskadiget, kan
		 produktet ikke anvendes.
• Opbevar produktet utilgængeligt for børn.
• Lad ikke blæseren køre uden overvågning.
• Anvend ikke blæseren med andre adaptere end dem, der følger
		 med produktet, da de kan beskadige enheden.
• Vær opmærksom på, at der ikke kommer sand eller små sten i
		blæseren.
• Reparationer må kun foretages af en autoriseret tekniker.
• Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af ukorrekt brug
		 eller manglende overholdelse af den påtænkte anvendelse.
• Længere tids brug kan forårsage overophedning og skade
		 produktet. Anvend ikke pumpen kontinuerligt i mere end 30 min.
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Brug af pumpen
Brug af pumpen (oppumpning)

• Indsæt slange med studs i produktet, som ønskes pumpet op.
• Monter den sorte adapter på pumpens inflationsside (OUT).
• Check, at ON/OFF kontakten er sat til (0).
• Tilslut blæseren til strømforsyningen og drej kontakten til
			(I) -positionen, hvorefter oppumpningen starter.
• Pumpen er begrænset til et maksimalt tryk på 175 mbar.
		 Når maksimalt tryk er nået, skal du straks slukke for
		 blæseren, for at undgå overophedning af motoren.

Brug af pumpen (tømning)

• Indsæt slange med studs i produktet, som ønskes tømt for luft.
• Monter den sorte adapter på pumpens deflationsside (IN).
• Check, at ON/OFF kontakten er sat til (0).
• Tilslut blæseren til strømforsyningen og drej kontakten til
		 (I) -positionen, hvorefter tømning af produktet starter.
• Når produktet er helt tømt for luft, skal du øjeblikkeligt slukke for
		 pumpen, for at undgå overophedning af motoren.
• N.B. Husk, med jævne mellemrum, at tage slangen af pumpen og
		 rense filteret i pumpen, for at undgå overophedning.
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