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3 års garanti
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Filtersvamp

UV-C enhed

Aqua Rock

Pumpe



Denne brugsanvisning skal gennemlæses inden Combi Clear 3000 tages i brug.

Combi Clear pumpen er et kompakt filter til  mindre havedamme på max. ca. 3000 liter.
Funktion: Vandet fra dammen suges ind igennem pumpen og passere de forskellige 

filtermaterialer, for til slut at passere UV-C lampen, og derefter anvendes vandet til fontæne, 
vandfald eller begge dele, ved hjælp af medfølgende dyser og fordeler stykke.
 

Combi Clear fungerer på tre forskellige måder for at holde din havedam klar og ren.

1. Den blå filtersvamp fjerner store partikler fra vandet.
2. I posen med aquarock dannes hurtigt en koloni af gavnlige bakterier.

3. Den kraftige UV-Cenhed på 9 W dræber svævealger i havedammen. 

Bemærk:
- Pumpen må ikke anvendes i saltvand eller andre korrosive væsker.
- Pumpen må ikke køre tør
- Anvend ikke pumpen til andre formål end det den er beregnet til. Må ikke bruges til 
f.eks. svømmebassiner eller ligende.

Tekniska data:

Strømstyrke    230-240 V 50 hz
Strømforbrug    55 W
Sikringsklasse    IP 68
Max flow pumpe    2460 lit/tim
Max løftehøjde    2,5 meter
Max placeringsdybde   1,0 meter
Kabel længde    10 meter H05RN-F
Max partikelstørrelse   4 mm
UV-C Lampe Philips PLS   9 W
Vægt     5,4 kg
Størrelse L*B*H    35*35*15 cm
Min. vanddybde    20 cm
Anbefalet max bassinstørelse  3000 liter
Klarvandsgaranti uden fisk max   3000 liter
Klarvandsgaranti med fisk max  2000 liter
Klarvandsgaranti med Koi karper  Gives ikke

Installation:

1. Pumpen må ikke være tilsluttet el-nettet under installation. 
Combi Clear pumpen placeres i dammen så den kommer ca 10. cm fra bunden. Pumpens 
form gør at den står stabilt og ikke behøver forankring. VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT FINT 
SAND IKKE SUGES IND I PUMPEN OG SKADER DENS ROTOR.
2. Vil du anvende fontænefunktionen skrues  3-vejsventilen ned i pumpens udløb. 
Teleskoprøret med det grove gevind skrues ned i 3-vejsventilen. I den medfølgende omløber 
ligges gummipakningerne og det andet teleskoprør skubbes ind i det første, og skrues fast. 
Den ønskede fontænedyse monteres øverst på teleskoprøret.
3. Pumpen skal installeres i stikkontakt med HFI relæ (30mv) Kontroller at UV-C lampen 
lyser, ved at se om det lyser blåt fra pumpen. 

Elektriske installationer:
Advarsel: Er du det mindste usikker på pumpen elektriske installation skal en autoriseret 
elektriker kontaktes!

Inden pumpen tændes kontrollers at de elektriske dele ikke er beskadiget, at pumpens 
typeskilt stemmer overens med den elektriske spænding. Kontakten pumpen tilsluttes skal 
være mindst 2 m fra bassin kanten. 
Pumpens og UV-C enhedens kabel må ikke under nogen omstændigheder forkortes eller 
modificeres. Dette kan ødelægge pumpen og pumpens garanti bortfalder. Hvis pumpens 
kabler er skadet kan dette ikke reparers og hele apparatet må kasseres.

Arbejd ikke med pumpen eller UV-C uden stikket er taget ud af kontakten.
HFI-relæ må være installeret når pumpen eller UV-C enheden er i drift. Kontakten skal have 
jordforbindelse. Vær opmærksom på at vand ikke kan føres til kontakten via ledningen.
Pumpen må kun bæres i håndtagene på pumpeshuset, aldrig i ledningen.
Om vinteren skal pumpen opbevares frostfrit.

Vedligehold:

Når pumpes flow mindskes f.eks. hvis fontænen bliver lavere må pumpen rengøres. Tag 
både pumpens og UV-C enhedes stik ud af kontakten. Tag pumpen op i håndtagene. Åben 
pumpen ved at trykke ved håndtaget. Så kan filtersvampen tages ud. Skyl filtersvampen godt 
igennem, og sæt den tilbage. Aqua rocken må kun rengøres i bassinvand.
Behøver pumpen rengøring løsnes den ved at trykke de 2 bøjler tilbage, som sidder på 
pumpens bagside. Pumpen tages ud og rotorlåget drejes mod uret en kvart omgang. Rotoren 
kan så tages ud. Skyl den i rent vand og sæt den tilbage.
Hvis vandet bliver grønt, selvom UV-C enheden lyser, kan det være quartsglasset trænger 
til en rengøring. Åben pumpen og fjern beskyttelses skærmen over UV-C enheden. Løft UV-
C enheden og og træk quartsglasset forsigt af UV-C enheden. Rengør quartsglasset i rent 
vand. Hvis der er klakaflejringer på quartsglasset skal dette fjernes med lidt kalkløsnende 
middel. Inden quartsglasset monteres igen, bør gummipakninger smøres i lidt vaseline.
BEMÆRK: UV-C lampan skal udskiftes 1 gang årligt. Selvom lampen lyser taber den effekten 
efter ca 7000 timer. Brug kun Philips PLS pærer, dette garanterer den bedste effekt.

Garanti:
Denne enhed lever op til EU standard. Aqua Nautica APS garanterer enhedens funktion i 
en periode på tre år. Garantien omfatter pumpens motor og UV-C enhedens elektriske dele. 
Garantien omfatter ikke: Rotor, UV-C-pæren og quartsglas. Ved indgreb i pumpens elektriske 
dele, eller afkortning af kabel, bortfalder garantien. Ved garanti reparation skal købskvittering 
kunne fremvises. Aqua Nautica Aps bestemmer om pumpen skal byttes ud eller repareres. 
Aqua Nautica Aps kan ikke stilles til ansvar for følgeskader, f.eks. fiskedød etc. 


