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Bruksanvisning 

Art.-No. ZLY-1022A DONAU  (Bar Code 4018035860670) 

 
 

Läs och följ alla instruktioner som befinner sig antingen på produkten eller som bifogats med produkten. 

IHOPMONTERING: 

Till leveransen hör också: brunn, pump, adapter. 

1. Packa försiktigt upp produkten och dess tillsatsdelar. Spara förpackningen för att senare kunna bevara 

produkten på ett säkert sätt. Ställ brunnens underdel på ett fast och jämnt underlag i närheten av en 

strömanslutning. 

2. Anslut därefter vattenslangen med pumputgången (som demonstrerat i steg 1) och ställ sedan pumpen på 

botten av behållaren. 

3. Slut locket.  

4. Fyll brunnens behållare till 80% med destillerat vatten. Försäkra dig om att pumpen täcks helt och hållet av 

vatten.  

5. Pumpen sätts i drift genom att förbinda pumpens stickkontakt med adaptern. Kort därefter börjar vattnet rinna. 

SKÖTSEL:  

1.  För att undvika utfällning från kranvattnet bör alltid destillerat vatten användas. 

2. Stillastående vatten kan förorsaka bakteriesamlingar och mineralutfällningar. För att undvika dessa 

rekommenderas det att byta vattnet varannan vecka.  

3.  Kontrollera och rengör brunnen och pumpen regelbundet efter en längre tids användning. 

4.  Om apparaten under en längre tid inte används ska stickkontakten dras ur uttaget, brunnen och tillsatsdelarna 

rengöras och apparaten tömmas på vatten för att hålla den ren och torr.  

5.  Kontrollera att stickkontakten sitter i uttaget ifall brunnen inte fungerar. Försäkra dig om att stickkontakten sitter 

ordentligt fast i uttaget och kontrollera till sist att det finns ström i uttaget.  

VARNING / ANMÄRKNINGAR: 

1. Kan användas i slutna rum såväl som ute i det fria.  

2. Försäkra dig om att pumpen alltid är helt och hållet täckt av vatten.  

3. Stäng alltid av strömtillförseln till brunnen innan du rengör brunnen och pumpen.  

4. Använd endast rekommenderade eller motsvarande adaptrar och pumpar.  
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5. Använd aldrig pumpen utan vatten. 

6. Stäng av apparaterna om pumpen eller strömkabeln är trasiga och skaffa reservdelar från handlaren. 

7. Undvik kontakt med brunnvattnet under tiden apparaten är i användning.  

8. Övervaka ständigt apparaten om den används i närheten av barn, invalider eller människor med 

funktionsnedsättning. 

LÄS NOGGRANT IGENOM INSTRUKTIONERNA OCH BEVARA DEM FÖR SENARE BRUK 

Utsläppare på marknaden: Silex GmbH – Weinstraße 22 – D63628 Bad Soden-Salmünster - tel. +49 (0)6056-91200 – fax 

+49(0)6056-912010 

e-post: info@silex.de – www.silex.de - WEEE-registreringsnr. DE 64890525 
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