
Gebruiksaanwijzing 
Ontwerp fontein Watersteen 35-LED
Ontwerp Fountain Rock Stone 40-LED

Deze handleiding behoort uitsluitend tot dit product.  Het bevat 
belangrijke informatie over de inbedrijfstelling en de behandeling. Let 
hierop, ook als u dit product aan derden doorgeeft. 
Neem ook de instructies voor de pomp in acht. Deze bevatten 
belangrijke veiligheidsinstructies voor de bediening en installatie! 
Archiveer daarom deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. 

1. Inleiding
Beste klant, bedankt voor de aankoop van dit product.
U heeft een product gekocht dat volgens de huidige stand van de techniek 
is gebouwd. 

Het voldoet aan de eisen van de toepasselijke Europese en 
nationale richtlijnen. De conformiteit is bewezen, de bijbeho-
rende verklaringen en documenten worden bij de fabrikant 

gedeponeerd. 
Om deze toestand te handhaven en een veilig gebruik te garanderen, 
moet u als gebruiker deze bedieningshandleiding in acht nemen!

2. Veiligheidsinstructies
  Schade die wordt veroorzaakt door het niet 

  opvolgen van deze handleiding maakt de 
  garantie ongeldig! 

 Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade!
 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor 

 schade aan eigendommen of persoonlijk letsel 
 als gevolg van onjuist gebruik of het niet in 

acht nemen van de veiligheidsinstructies.
In dergelijke gevallen zijn alle garantieclaims ongeldig.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen (CE) is een ongeoorloofde 
ombouw en/of wijziging van het product niet toegestaan. Zorg ervoor dat 
het product op de juiste manier in gebruik wordt genomen. Neem deze 
gebruiksaanwijzing in acht. 
In commerciële installaties moeten de ongevallenpreventievoorschriften 
van het Verband der gewerblichen Berufsgenossenschaft für elektrische 
Anlagen und Betriebsmittel (vereniging van de Duitse beroepsvereniging 
voor elektrische systemen en apparatuur) worden nageleefd. Dit product 
is alleen ontworpen voor privégebruik.

3. Beoogd gebruik
-  De decoratieve fonteinen kunnen zowel binnen als buiten worden 

gebruikt. 

-  Bij gebruik buitenshuis moeten de aanwijzingen in de handleiding van 
de decoratieve fonteinpomp beslist in acht worden genomen!

-  De LED-verlichting is al voorgeïnstalleerd in de fontein. Alleen de 
waterslang en de toevoerleiding naar de pomp moeten worden 
geïnstalleerd. 

-  Om de levering veilig te onderbreken, moet de pomp van de stroomtoe-
voer worden losgekoppeld. 

!

F 4. Montage van de ontwerpfontein
1.  Pak alle onderdelen zorgvuldig uit
2.  Sluit de waterslang en de LED-kabel aan op de waterpomp. 
3. Voor de aansluiting van de waterpomp op het elektriciteitsnet wordt 

verwezen naar de handleiding van de decoratieve fonteinpomp. Deze 
zijn ook in deze set opgenomen. 

Opmerking: Bij het bedienen van de fontein kunnen er waterspetters naar 
buiten komen. Plaats de fontein niet op een watergevoelig oppervlak om 
waterschade te voorkomen. 

5. Winterslaap:
De fontein moet op een vorstvrije plaats overwinteren. De pomp moet 
vooraf worden gereinigd. (Zie de instructies voor de sierfonteinpomp). 

6. Veiligheidsinstructies:
GEVAAR voor kinderen! Houd kinderen uit de buurt van inslikbare kleine 
onderdelen en verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar!

WAARSCHUWING: Gevaar voor struikeling! Leg de aansluitkabel zo dat 
deze geen struikelgevaar oplevert!

Verwijderingsinformatie voor elektrische apparaten:
Beste klant, als u zich van dit artikel wilt ontdoen, 
zich te ontdoen van het volgens de huidige regelgeving. 
Informatie kan worden verkregen bij de lokale overheid. 

Fabrikant, service voor reserveonderdelen, advies:
esotec GmbH - Weberschlag 9 - D-92729 Weiherhammer
Tel. nr.: 09605-92206-0  Fax nr.: 09605-92206-10
e-mail:info@esotec.de  Internet: www.esotec.de
WEEE reg. nr.: DE 59284711 

Fabrikant Bestelnr.: 100700 Design Fountain Water Stone 35-LED
Fabrikant Punt nr.: 100701 Ontwerp fontein Rock Stone 40-LED

Auteursrecht, onder voorbehoud!


