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Brugsanvisning for vandkunst med LED-lys.

Læs venligst denne brugsanvisning igennem inden produktet tages i 

brug.

Da vi kontinuerligt udvikler og forbedrer vore produkter, kan tilbehør mm 
adskille sig fra billederne på emballage. 
Vi anbefaler, at du ser på vor hjemmeside efter de senest opdaterede 
brugsanvisninger.

   Vandkunsten er beregnet til udendørs brug og kan helt enkelt   
   placeres i et blomsterbed, på græsplænen eller på terrassen. Den 
har en indbygget vandbeholder, LED-belysning og en lille driftssikker pum-
pe, der er beregnet til kontinuerlig drift. Da vandkunsten leveres komplet, 
er den let at installere.

Vandkunsten består af følgende dele:
 Vandkunst monteret med vandslange og LED-lys
 Vandstenspumpe
 Udendørs transformator
 2 stk. dekorationsfugle

Tekniske data
Artikelnr.   60623
Strømforbrug pumpe  7 watt
Kabellængde pumpe-trafo 10 meter
Max løftehøjde  95 cm
Kapacitet   400 l/t
Strømforbrug lampe  0,75 watt
Mål cm   36,5 x 36,5 x 43

Sikkerhedsforskrifter

 Anvendelse af pumpen i og sammen med vandkunsten er kun   
tilladt når de elektriske installationer er i overensstemmelse medgælden-
de regler og forordninger. Hvis man er usikker, bør man søge råd hos en 
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autoriseret installatør. 
Før anvendelse skal man kontrollere, at kabler og stik er uden synlige ska-
der.
El-udtaget skal være beskyttet mod fugt.
Pumpen må ikke anvendes af børn eller personer, der ikke forstår dens 
anvendelse.
Ved skader på kabel eller motorhus må pumpen ikke bruges mere, men 
skal kasseres. Da kablet er indstøbt i motorhuset, kan pumpen ikke repare-
res.
Pumpen må kun anvendes i vandtemperaturer op til 35° C.

Installation
Vandkunsten leveres komplet med slange og LED-belysning færdig 

 monteret. Dette gør installationen meget let. Hele installationen 
foregår gennem hullet på vandkunstens bagside. Pumpen kobles sammen 
med slangen indeni vandkunsten og pumpekablet tilsluttes derefter til 
transformatoren. LED belysningen tilsluttes via kablet indeni vandkunsten 
til kontakten på pumpen. Pumpen placeres indeni vandkunsten og der 
fyldes vand på.
Sæt dekorationsfuglene i de respektive huller på toppen.
Transformatoren er godkendt til udendørs brug, men bør placeres beskyt-
tet mod regn mm.
Nu er vandkunsten klar til brug.

Vedligehold og rengøring
Hvis du bemærker, at vandtrykket bliver mindre, skal indsugningsgit  

 teret rengøres.
 En regelmæssig rengøring af rotor og pumpehus kræves for at   
 undgå at smuds og kalkaflejringer blokkerer rotoren. Motoren er 
indstøbt og sikret mod overophedning, så den behøver ingen vedligehol-
delse. 
Hvis pumpen stopper, bør man først kontrollere de elektriske tilslutninger. 
Hvis disse er OK, er det mest sandsynligt, at pumpen skal rengøres. Træk 
altid transformatorens stik ud, inden noget arbejde påbegyndes på pum-
pen.
Træk indsugningsfilteret af pumpen og fjern derefter rotorlåget, så kan du 
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komme til rotoren. Rens alle delene omhyggeligt i lunkent vand og en blød 
børste, evt. en gammel tandbørste.
Hvis der er kalkaflejringer på rotoren, fjernes de let med et bad i et afkalk-
ningsmiddel eller fortyndet citronsyre (1:10) i ca en time. Børst derefter de 
løse kalkpartikler af og skyl under rindende vand inden delene igen mon-
teres.
Hvis pumpen kører i hårdt (kalkholdigt) vand kan det være nødvendigt 
med regelmæssige afkalkninger af rotor og rotorbrønd.

Garanti
  Pumpen dækkes af en to-årig garanti for produktions- og materiale  

 fejl, gældende fra købsdatoen. Kvittering med dato gælder som 
garantibevis og en kopi af denne skal medsendes i tilfælde af reklamation. 
Indenfor garantiperioden reparerer eller udbytter vi de fejlbehæftede dele 
(vort valg) med originale reservedele uden beregning. Garantien dækker 
ikke normal slitage eller skader, der er opstået ved fejlagtig behandling 
og/eller ignorering af brugsanvisningens instruktioner. Rotor og lampe 
er forbrugsartikler og er ikke dækket af garantien. Pondteam påtager sig 
heller ikke ansvar for evt. følgeskader på grund af f.eks. sprøjtende vand 
eller lignende.
Det er ikke tillade at afkorte kabler, og dette vil medføre bortfald af enhver 
garanti.

Vinteropbevaring

Inden den første frost kommer, skal vandkundten tømmes og taget  
ind for vinteropbevaring i et frostfrit rum. Pumpen fjernes og rengøres, en 
på gerne opbevares i vand, da dette hindrer indtørring af gummipakninger.

Affaldshåndtering
    En defekt pumpe bør ikke smides i den normale husholdnings-
    affald, men skal indleveres på en af kommunens pladser for el-
    ektrisk affald, f.eks. en miljøstation.
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Bruksanvisning för Vattenkonst med LED-ljus.
Var vänlig och läs igenom bruksanvisningen, innan produkten börjar 
användas.

Då vi kontinuerligt förbättrar och utvecklar våra produkter, kan tillbehör 
m.m. skilja sig från bilderna på förpackningarna.
Vi rekommenderar att Ni tittar på vår hemsida för att se de senaste uppda-
terade bruksanvisningarna.

Vattenkonsten är avsedd för utomhusbruk och placeras enkelt i en 
blomsterrabatt, på gräsmattan eller på terrassen. Den har inbyg-
gd vattenbehållare, LED-belysning och en liten driftsäker pump, 

avsedd för kontinuerlig drift. Då Vattenkonsten levereras komplett är den 
enkel att installera.

Vattenkonsten består av följande delar:
Vattenkonst monterad med vattenslang och LED-ljus.
Vattenstenspump
Utomhustransformator  

 2 st dekorationsfåglar

Teknisk data
Artikelnr.     60623
Strömförbrukning pump   7watt
Kabellängd pump-trafo  10 meter
Max. Lyfthöjd     95 cm
Kapacitet     400 l/t
Strömförbrukning lamp  0,75 watt
Mått cm    36,5 x 36,5 x 43 cm

Säkerhetsföreskrifter:
Användande av pumpen i och tillsammans med vattenkonsten är 
endast tillåtet när de elektriska installationerna stämmer helt med 

gällande förordningar. Om man är osäker bör man fråga om råd hos en 
auktoriserad elektriker.
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Före användning ska man kontrollera att kabeln och kontakten är fria från 
synliga skador.
Eluttaget ska vara skyddat mot fukt.
Pumpen får inte användas av barn eller personer som inte förstår handha-
vandet.
Vid skador på kabeln eller motorhuset får pumpen inte användas mer, 
utan ska kastas. Detta då kabeln är ingjuten i motorhuset, kan pumpen 
inte repareras.
Pumpen är endast avsedd för vattentemperaturer upp till 35 grader.

Installation
Vattenkonsten levereras komplett, med slang och LED-belysning 
färdigmonterad. Detta gör installationen väldigt enkel. Via öpp-

ningen på Vattenkonstens baksida görs all installation. Pumpen kopplas 
samman med slangen inuti Vattenkonsten och pumpkabeln ansluts sedan 
till transformatorn. LED-Belysningen ansluts via kabeln inuti Vattenkonsten 
till kontakten på pumpen. Pumpen placeras inuti Vattenkonsten och vatten 
fylls på. Sätt dekorationsfåglarna i respektive fack på topplattan. Slutligen 
ansluts transformatorns elkontakt till ett eluttag. Transformatorn är god-
känd för utomhusbruk, men bör placeras skyddat mot regn m.m.
Nu är själva Vattenkonsten klar att tas i drift.

Underhåll och rengöring
Om du märker att vattentrycket blir mindre, bör insugsgallret 
rengöras.
Regelbunden rengöring av rotor och pumphus krävs, så att smuts 

och kalkavlagringar tas bort innan de blockerar rotorn. Motorn är hel-
gjuten och säkrad mot överhettning, så denna behöver inget underhåll.
Om pumpen stannar, bör man först kontrollera den elektriska anslutnin-
gen. Om denna är okej, är det troligtvis så att pumpen behöver rengöras.
Dra alltid ut transformatorns kontakt från eluttaget, innan något arbete 
utförs på
pumpen.
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Dra av insugsgallret från pumpen och ta bort rotorlocket och du kan ta 
ut rotorn. Rengör noggrant alla delarna under rinnande, ljummet vatten, 
med en mjuk borste (t.ex. en gammal tandborste).
Om det finns kalkavlagringar på rotorn, tas dessa bort genom ett bad i av
kalkningsmedel, eller utspädd ättiksyra(1:10) i ca en timme. Borsta däref-
ter bort löst kalk och skölj delarna noga i vatten innan de monteras igen. 
Om pumpen används i hårt (kalkrikt) vatten, kan det vara nödvändigt att 
rengöra rotor och rotorbrunnen regelbundet.

Garanti
Pumpen täcks av 2 års garanti mot produktions- och material fel, 
gällande från inköpsdatumet. Kvitto med datum, gäller som garan-

tibevis och en kopia av detta ska skickas med pumpen vid reklamationstill-
fället.
Inom garantiperioden reparerar eller byter vi ut de trasiga delarna (vårt 
val) med original reservdelar, kostnadsfritt. Garantin täcker inte normalt 
slitage eller skador som uppstått pga ovarsam hantering, felaktigt använ-
dande och/eller ignorering av bruksanvisningens instruktioner. Rotor, och 
lampa är förbrukningsartikel och omfattas inte av garantin. Pondteam tar 
inte heller på sig ansvar för eventuella följdskador pga t.ex. sprutande 
vatten eller liknande.
Det är inte tillåtet att korta kabeln, då detta medför att garantin bortfaller.

Vinterförvaring
Innan första frosten kommer ska Vattenkonsten tömmas och tas in 
för vinterförvaring på frostfri plats. Pumpen tas upp och rengöres. 

Förvaras gärna i vatten så inte gummilagren torkar.

Avfallshantering
En defekt pump får inte slängas bland ordinarie hushållssopor utan 
skall lämnas in på en av kommunen bestämd plats för elmaterial 

t.ex. på en miljöstation.
Pondteam är med i elkretsen för återvinning av elavfall och Repa för åter-
vinning av emballage.
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