
Gebruiksaanwijzing
Vijverfilterbox

Deze bedieningshandleiding hoort uitsluitend bij de product.  
Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de inbe-
drijfstelling en de bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan
derden overhandigt.

Archiveer bijgevolg deze bedieningshandleiding na het lezen.

1. Inleiding
Zeer geachte klant, wij danken u voor de aankoop van de product.

Met deze product heeft u een product gekocht dat volgens de huidige stand van

de techniek gebouwd werd. Dit product voldoet aan de vereisten van de geldi-

ge Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit werd bewezen, de dieno-

vereenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant gedeponeerd.

Om deze status te behouden en om een gevaarloos bedrijf te verzekeren moet

u, als gebruiker, deze bedrijfshandleiding in acht nemen! 

2. Veiligheidsaanwijzingen
- Bij schaden, die veroorzaakt worden door 

het niet naleven van deze bedieningshandleiding,
vervalt de aanspraak op garantie!

- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid 
voor volgschaden!

- Bij materiële of persoonlijke schaden, die 
veroorzaakt worden door een onvakkundige

bediening of het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen, 
aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. 
- In dergelijke gevallen vervalt elke aanspraak op garantie.

Omwille van veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het niet toegestaan om

de zonnelamp eigenhandig om te bouwen en/of te veranderen. Verzeker een

vakkundige inbedrijfstelling van de product.

In industriële inrichtingen moeten de voorschriften voor de ongevallenpreventie

van de industriële beroepsvereniging voor elektrische installaties en bedrijfs-

middelen nageleefd worden. 

3. Reglementair voorgeschreven gebruik
- De vijverfilterbox is ontworpen voor het gebruik buiten in tuinvijvers. 

- De vijverfilterbox onderscheidt zich in het bijzonder door zijn montagevrien-

delijkheid. Voor de opbouw is geen gereedschap noodzakelijk. 

-  De vijverfilterbox kan samen met de esotec vijverpompen op zonne-energie

„Napoli“ en „Siena“ gebruikt worden. 

4. Montage en ingebruikname
De filterbox bestaat uit volgende onderdelen: 

1 filteremmer met deksel, 3 filterelementen, 2 netzakken voor stenen of filterma-

teriaal (stenen etc. zijn niet in het leveringspakket inbegrepen). 

1. Verwijder het deksel van de filteremmer en neem alle onderdelen uit de fil-

ter. 

2. Rol het aansluitsnoer van uw pomp helemaal uit (pomp is niet in het lever-

ingspakket inbegrepen) en monteer de filter zoals in de afbeelding onde-

raan. 

3. Laat nu de vijverfilterbox in de tuinvijver zakken zodat de sprinkler nog uit

het water steekt. Zet daarvoor eventueel de filterbox op een steen of verleng

de stijgbuis in overeenstemming met extra opzetstukken. Deze zijn bij uw

dealer of op het internet via www.esotec.de verkrijgbaar.

4. Sluit nu uw vijverpomp in overeenstemming met de handleiding voor het

vijverpompsysteem aan en stel de installatie in werking. 

5. Verzorging en onderhoud
Bij een afnemend pompvermogen van de pomp moet de vijverfilterbox gerei-

nigd worden. Zet daarvoor eerst de pomp uit en neem de vijverbox uit het water. 

Reinig de pomp in overeenstemming met de handleiding voor de pomp. Was de

filtersponsen met lauw water uit en vervang eventueel gebruikt filtermateriaal.

Monteer de filterbox dan weer zoals onder punt 4 beschreven. 

6. Veiligheidsinstructies:
GEVAAR voor kinderen! Houd kinderen op een veilige afstand tot inslikbare,

kleine onderdelen en het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar!

WAARSCHUWING voor struikelgevaar! Leg het aansluitsnoer zodanig, dat

het geen struikelval wordt!

Verwijdering:
Geachte klant

Gelieve behulpzaam te zijn bij het vermijden van afval. Indien u

zich ooit eens van een van deze artikels wilt ontdoen, bedenk

dan dat veel van zijn componenten uit waardevolle grondstoffen

bestaan die gerecycleerd kunnen worden.

Verwijder het product daarom niet in de vuilnisbak, maar breng

het naar de voor u bevoegde verzamelinstantie voor elektrische

apparatuur.

Wij danken u voor uw hulp! 
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Kundenbetreuung:
Bei Problemen oder Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie uns einfach! 

Mo. bis Fr. 8 Uhr bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 16 Uhr.
Per Telefon: 09605-92206-0

Per e-mail bei Ersatzteilbestellungen: ersatzteil@esotec.de
Per e-mail bei Fragen zum Produkt: technik@esotec.de
Produkt: Hersteller Art.-Nr: 101715
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