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ADVARSEL
VIGTIG SIKKERHEDSVEJLEDNING 

LÆS OG FØLG ALLE INSTRUKTIONER
ADVARSEL – Pumpen forsynes af en transformer, der kan 
afbrydes, eller via en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel 
restspænding, der ikke overstiger 30 mA.
ADVARSEL – Strømkilden i væggen på bygningen skal være mere 
end 4 meter væk fra bassinet og i en højde på mindst 1,2 m.
ADVARSEL – Udstyret skal strømforsynes fra en strømkilde med 
jordforbindelse.
ADVARSEL – RISIKO FOR ELEKTRISK STØD – Pumpen må 
ikke anvendes, mens der er personer i poolen.
GRAV IKKE KABLET NED. Placer ledningen, så den ikke tager 
skade af plæneklippere, hækklippere og andet udstyr.
ADVARSEL- REDUCER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD – 
Strømforsyningsledningen kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er 
beskadiget, skal udstyret kasseres.
ADVARSEL – Forlængerledninger må ikke anvendes.
FORSIGTIG – Denne pumpe er kun til brug med ikke-permanente 
bassiner. Den må ikke anvendes på permanente bassiner. Et 
ikke-permanent bassin er opbygget således, at det kan adskilles til 
opbevaring og samles igen som fuldt funktionsdygtigt. Et 
permanent bassin er opbygget i eller på jorden eller i en bygning 
således, at det ikke umiddelbart kan adskilles til opbevaring.
VIGTIGT – Brug af pumpen sammen med en strømforsyning, der 
ikke passer, er farligt og vil resultere i pumpehavari.
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD – Sluk for strømmen på 
afbryderen og lås lågen til afbryderen, når der arbejdes med 
elektricitet. Undladelse af dette vil resultere i øget risiko for stød, 
personskade og livsfare. 
FJERN IKKE STIKKETS BEN TIL JORD OG LAV IKKE ANDRE 
ÆNDRINGER PÅ STIKKET. ANVEND IKKE ADAPTERSTIK. 
Rådfør dig med en faglært elektriker ved spørgsmål om dine stiks 
jordforbindelse.
Håndter pumpen forsigtigt. Brug ikke ledningen til at trække eller 
bære pumpen. Træk aldrig et stik ud af kontakten ved at hive i 

el-ledningen. Sørg for, at der ikke er slitage på ledningen. 
Pumpen må aldrig udsættes for skarpe genstande, olie, 
bevægelige dele og varme.
ADVARSEL- Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af 
personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller 
mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er 
under opsyn eller har modtaget vejledning i anvendelsen af 
apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn 
skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med 
anordningen. (Til markeder uden for EU)
ADVARSEL- Dette udstyr kan anvendes af børn på 8 år og 
derover samt personer med nedsatte fysiske, bevægelsesmæssige 
eller mentale evner eller manglende erfaring og kendskab, hvis de 
er under opsyn eller er instrueret i sikker brug af udstyret og forstår 
de farer, der er involveret. Børn må ikke lege med udstyret. 
Rengøring og vedligeholdelse som bruger må ikke foretages af 
børn uden opsyn. (Til EU-markedet)
Rengøring og brugervedligeholdelse skal udføres af en voksen person 
på mindst 18 år, der er bekendt med risikoen for elektrisk stød. 
Forsigtig: Læs vejledningen, før apparatet tages i brug, og hver 
gang det installeres/samles.
ADVARSEL – RISIKO FOR ELEKTRISK STØD – Læg ikke stikket 
i vandet.
BEMÆRK: Undersøg udstyret før brug. Underret Bestway om 
eventuelle fabrikationsfejl eller manglende dele ved 
købstidspunktet på kundeserviceadressen anført i denne manual. 
Kontroller, at udstyrskomponenterne er til den filterpumpemodel, 
du havde til hensigt at købe.
BEMÆRK: Stikket på pumpen skal være mindst 3,50 m væk fra 
bassinet. 
BEMÆRK: Atmosfæriske forhold kan påvirke filterpumpens 
ydeevne og levetid. Unødvendig slitage kan forekomme i perioder 
med kulde, varme og udsættelse for direkte sollys. Hvor det er 
muligt, skal pumpen beskyttes imod disse forhold.
Alle mørnede dele skal ubetinget udskiftes hurtigst muligt. Anvend 
kun dele, der er godkendt af fabrikanten.
VIGTIGT: Husk altid at tage stikket til drænpumpen ud.
BEMÆRK: Montering og demontering må kun udføres af voksne.
BEMÆRK: Pumpen anvendes til rengøring og øvrig 

Model: Nr. 58230
Pool+ aftømningspumpe

vedligeholdelse af svømmebassiner. 
Sæt ikke stikket i, og tag det ikke ud med våde hænder.
Slå altid udstyret fra:
• På regnvejrsdage
• Før rengøring og andet vedligeholdelsesarbejde
• Efterlad det uden opsyn på fri- og feriedage
Når apparatet ikke skal bruges i længere tid som for eksempel om 
vinteren, skal pumpen skilles fra og opbevares inden døre.
Opbevar instruktionen et sikkert sted. Følg altid instruktionerne, 
hver gang bassinet samles.
Kontakt Bestway eller søg via hjemmesiden, hvis instruktionerne 
mangler: www.bestwaycorp.com
BEMÆRK: Dette produkt er ikke beregnet til kommerciel brug. Må 
kun anvendes til husholdningsbrug.
GEM DENNE VEJLEDNING.
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Pumpeinstallation og betjening
1. Forbind den leverede slange til drænpumpen ved at fastgøre 

spændebåndet. (Se Fig. 2)
BEMÆRK: Der leveres to typer adaptere til anvendelse med 
forskellige haveslanger, se samlingen på Fig. 3 og Fig. 4.
2. Placér drænpumpen lodret i bassinet med den anden ende af 

slangen ude i afløbsområdet (Kontroller lovgivningen for afløb)
BEMÆRK: Læg ikke stikket i poolen.
3. Sæt stikket i en stikkontakt for at starte pumpen. 
BEMÆRK: Når vandniveauet i poolen er mindre end 2 cm, må 
drænpumpen ikke bruges.
BEMÆRK: Hold altid drænpumpen lodret.
BEMÆRK: Kør ikke pumpen tør.

Tætningsring til slange
P6005 P6124 P6556 P6555 P6H565

Spændebånd Slange Adapter Slange-adapter
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GEM DENNE VEJLEDNING.

Oversigt over dele
Før samling af drænpumpen skal du gøre dig bekendt med alle 
dele. (Se Fig.1)  

Vedligeholdelse og opbevaring af pumpen
FORSIGTIG: DU SKAL SIKRE, AT AFLØBSPUMPEN ER TAGET 
UD AF STIKKET, INDEN NOGEN FORM FOR 
VEDLIGEHOLDELSE PÅBEGYNDES, ELLERS VIL DER VÆRE 
ALVORLIG RISIKO FOR PERSONSKADE OG LIVSFARE.
1. Tag pumpen ud af stikket.
2. Løsn spændebåndene og fjern slangen fra drænpumpen.
3. Tør pumpen med en klud og opbevar den et tør sted uden for 

børns rækkevidde.

Bortskaffelse af pumpe

             
 Betydning af overkrydset skraldespand med hjul:
Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret renovationsaffald, benyt separate 
indsamlingsfaciliteter.
Kontakt din kommune og få oplysninger om de indsamlingssystemer, der er tilgængelige. 
Hvis el-apparater bortskaffes på lossepladser eller i affaldsbunker, kan farlige stoffer 
synke ned i grundvandet og sive ud i fødekæden, hvilket beskadiger dit helbred og 
velbefindende.
Når ældre anordninger erstattes af nye, er detailforhandleren forpligtet til at tage dine 
gamle anordninger retur til bortskaffelse uden betaling.
 

BEMÆRK: Oplys reservedelsnummer ved bestilling af reservedele 
til afløbspumpen.
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