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Dykpumpe - Varenr. 9027882 

 

Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres med 10 meter ledning, og en 

motor på 1.100 W. 

 

Anvendelsesområder: 

Dykpumpen er beregnet til at pumpe regnvand, ferskvand og klorholdigt vand. 
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Overblik over maskinen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekniske specifikationer: 

 
Model QSB-2JH-1100B 

Q1100B54 

Nominel spænding 230 V/50 Hz 

Nominel effekt 1.100 W 

Max. løftehøjde 10,5 m 

Max. kapacitet pr. time 16.500 l/t 

Max. nedsænkningsdybde 7 m 

Max. væsketemperatur 35o C 

Afgangsstuds diameter 1", 1 1/4" og 1 1/2" 

Kabellængde 10 m 

Max. partikelstørrelse 35 mm 

 
 

Risiko for skade på udstyret! 

Partikelstørrelsen hentyder ikke til sand eller sten men nærmere til bløde, 

fleksible partikler som fnugmasse o. lign., som rotoren ikke kan kile ind i  

           pumpen. 

 

Risiko for skade på udstyret! 

Pumpen tåler ikke tørkørsel. 

1. Bærehåndtag 

2. Flydekontakt højde justering 

3. Flydekontakt 

4. Studs til slangeforbindelse 

5. Pumpehus 
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Generelle sikkerhedsanvisninger: 
 

 For at kunne betjene udstyret sikkert, skal brugeren have læst og forstået 

denne brugsanvisning, før udstyret tages i brug første gang, 

 Hav altid brugsanvisningen inden for rækkevidde. 

 Hvis udstyret sælges eller lånes ud, skal brugsanvisningen følge med. 

 Følg alle sikkerhedsinstruktioner! Ellers kan det medføre personskade for 

bruger og andre. 

 Brug ikke udstyret i områder med eksplosionsfare eller i nærheden af 

brandfarlige væsker eller gasser! 

 Rør ikke ved stikket med våde hænder! Tag altid stikket ud ved at trække i 

stikket og ikke i kablet. 

 Må kun installeres i stik, som er korrekt installerede og har jordforbindelse. Net 

spænding og sikring skal stemme overens med de tekniske specifikationer. 

 Bruges pumpen til pools, havebassiner eller lignende, skal pumpen udstyres 

med en fejlstrømsafbryder med en sikring på max. 30 mA. 

 Bøj ikke ledningen, træk ikke i den, kør ikke over den og beskyt den mod skarpe 

kanter, olie og varme. 

 Brug ikke forlængerledninger. 

 Tag udstyret ud af stikket, før der udføres alle former for arbejde på udstyret. 

 Installer eller tænd ikke for udstyret, hvis der er mennesker eller dyr i vandet, 

der skal pumpes op (f.eks. en pool), eller hvis de på anden måde er i kontakt 

med vandet. 

 Børn og unge under 16 år må ikke benytte udstyret og skal holdes på sikker 

afstand, når udstyret er i drift. 

 Reparationer skal udføres af autoriseret elektriker. Udføres reparationer ikke 

korrekt, er der fare for at væske trænger ind i udstyrets elektriske 

komponenter. 
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Sikkerhedsinstruktioner: 
Pumpen må ikke bruges til drikkevand eller fødevarer. 

 

Eksplosive, brændbare, aggressive eller sundhedsskadelige substanser og afføring må 

ikke pumpes. 

 

Udstyret er ikke egnet til kommerciel eller industriel brug.  

 

Udstyret er ikke egnet til at køre uafbrudt (f.eks. i permanente cirkulationssystemer). 

Det er heller ikke egnet til væsker som indeholder slibende materiale som f.eks. sand 

eller blandinger med jord, sand, mudder eller ler. 

 

Enhver anden form for brug betragtes som forkert. Uforudsigelig skade kan opstå 

som et resultat af forkert anvendelse, ændringer på udstyret eller anvendelse af dele 

som ikke er blevet testet eller godkendt af producenten. 

 

Hvad betyder symbolerne: 

 

Advarsler og informationer er klart markeret i denne brugsanvisning. De følgende 

symboler bliver brugt: 

 

Dette advarselssymbol bruges både til at advare mod personskade eller død og 

for at advare mod skader på maskine,  omgivelser eller ejendom. 

 

Dette symbol indikerer information, som kan hjælpe brugeren til en bedre 

forståelse af processerne. 
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Brugsanvisning: 
 

Før ibrugtagning: 

Fastgør et tilstrækkeligt langt og stærkt reb til håndtaget før udstyret tages i brug 

første gang. Pumpen nedsænkes i væsken ved hjælp af dette reb og kan også bæres i 

rebet såvel som i håndtaget. 

 

Bruges pumpen kontinuerligt med rebet, skal rebets tilstand tjekkes jævnligt, 

da det kan rådne og knække over tid. 

 

Forbind trykslange 

Ved lejlighedsvis brug, anvend da en passende vandslange. Det anbefales at bruge et 

stift rør med en kontraventil til faste installationer. Dette vil forebygge returløb af 

væsken, når der slukkes. 

- Monter trykslangen på slangetilslutningen. 

Alle gevindforbindelser skal forsegles med gevindforseglingstape (f.eks. Teflon® tape). 

- Når der bruges slange, skru da en passende slangeadapter på trykforbindelsen. 

- Skub slangen fast på slangeadapteren og spænd den fast med en 

slangeklemme. 

Installation 

Udstyret skal have mindst 50 x 50 cm plads for at flydekontakten kan bevæge sig frit 

og fungere ordentligt. Udstyret kan sænkes ned i vand (max. nedsænkningsdybde er 

angivet i de tekniske specifikationer). Installer udstyret sådan at suge åbningerne ikke 

blokeres af fremmedlegemer (placer om nødvendigt udstyret på en fast, plan 

overflade). Sørg for at udstyret er stabilt. 

 

Risiko for skade på udstyret! 

Løft ikke pumpen i kablet eller trykslangen, da disse ikke er lavet til at modstå 

trækspændingen fra pumpens vægt. 

 

- Nedsænk pumpen i en skrå vinkel ned i væsken, der skal pumpes, sådan at der 

ikke dannes luftlommer på undersiden af pumpen. Dette vil gøre det umuligt 

for pumpen at suge. Når pumpen er nedsænket, kan den rettes op. 

- Lad pumpen stå på bunden af væskens beholder. Brug et stærkt reb bundet 

fast til håndtaget til at sænke pumpen ned med. 

- Fastgør rebet godt efter nedsænkningen. 

 

Pumpen kan også bruges ophængt i et reb. 
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Bemærk: 

Når pumpen bruges med reb: 

Brug ikke pumpen uden trykslange. 

         Undgå at pumpen drejer rundt om sin længdeakse. 

 

 

Ibrugtagning: 

Efter at pumpen er tilkoblet strømforsyningen, kan pumpen tages i brug. 

 

 
 

 

 

 Risiko for skade på udstyret! 

 Flydekontakten skal kunne bevæge sig sådan at pumpen ikke kører tør. 
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Rengøring / vedligeholdelse: 
Plan for rengøring og vedligeholdelse: 
 

Hvad skal der gøres? Hvordan? 

Før brug:  

Tjek pumpehus og kabler for skader Visuel inspektion 

Tjek flydekontakt for skader Løft og ryst kontakten for at tjekke om 

metalkuglerne bevæger sig frit. 

Efter brug:  

Rengør udstyret Se nedenstående 

 

Udvendig rengøring af udstyret: 

Skyl med rent vand. Fjern genstridigt snavs med en børste og opvaskemiddel. 

Nedsænk pumpen i en beholder med rent vand og lad den køre et kort øjeblik for at 

skylle pumpen igennem. 

 

Rengøring af suge området: 

Rengør de indvendige dele af beholderen, som kan nås. Fjern fibre, som har viklet sig 

rundt om rotorakslen ved at åbne trykforbindelsen. Fjern genstridigt snavs med en 

børste og opvaskemiddel. 

 

Bemærk: 

Før pumpen tages i brug igen, læg den da ”i blød” sådan at snavs ikke blokerer 

udstyret. 

 

Opbevaring: 
Er der risiko for frost, afmonter udstyret og tilbehør, rengør og opbevar dem 

frostsikkert. 

 

Risiko for skade på udstyret! 

Frost ødelægger udstyr og tilbehør, da disse altid indeholder vand. 
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Bortskaffelse: 
Udstyr med dette symbol må ikke bortskaffes med almindeligt 

husholdningsaffald. Elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes separat. 

Kontakt lokale myndigheder for muligheder for korrekt bortskaffelse. 

Ved at bortskaffe udstyret korrekt, undgår man at skadelige materialer 

kommer ud i miljøet. 

 

Bortskaffelse af emballage: 

Emballagen består af pap og plastic-typer som kan genanvendes – aflever dem til 

genanvendelse. 

 
Fejlfinding: 

 
Risiko for personskade og død! 

Forkert udførte reparationer kan påvirke den sikre drift af udstyret. Sådanne 

reparationer vil bringe bruger og omgivelser i fare. 
 

Mindre fejl er ofte nok til, at udstyret ikke fungerer. I de fleste tilfælde vil brugeren 

være i stand til let at udbedre disse fejl. Start altid med at se i nedenstående tabel før 

leverandøren kontaktes.   

 

Problem Årsag Løsning 

Pumpen kører ikke Ingen strøm? Tjek kabler, stik, 

stikkontakt og sikring. 

Motor overopheder pga.: 

 

- For høj 

væsketemperatur 

- Blokering af 

fremmedlegemer 

Fjern årsagen til 

overophedningen 

Strømrelæ slået fra Slå det til igen – kontakt 

elektriker, hvis det slår fra 

igen. 

Motor defekt Kontakt autoriseret 

værksted 

Suge åbninger blokeret Fjern blokering 
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Pumpe kører men 

pumper ikke 

Pumpe trækker luft ind Hold pumpen i en skrå 

vinkel når den nedsænkes 

 

Tænd og sluk pumpen 

flere gange for at udlede 

luften 

Pumpe blokeret af 

fremmedlegeme 

Rengør pumpen 

For lav ydelse Løftehøjde for stor? Overhold max. løftehøjde 

(se tekniske 

specifikationer) 

Trykslangens diameter er 

for lille 

Brug en trykslange med 

større diameter 

Trykslange blokeret Fjern blokeringen 

Suge åbninger blokeret Rengør suge åbningen 

Trykslange bøjet Ret den ud 

Utæthed i tryklinien Forsegl og spænd 

gevindsamlinger 

Pumpen larmer Pumpe trækker luft ind? Tjek om der er 

tilstrækkelig væske til 

stede 

Hold pumpen i en skrå 

vinkel når den nedsænkes 

 

Hvis fejlen ikke umiddelbart kan udbedres, kontakt da forhandler. Bemærk at 

reparationer udført af ikke-fagmand vil få garantien til at bortfalde og kan betyde 

ekstra omkostninger. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt. 


