
Gebruiksaanwijzing 
Ontwerpfontein „Smart Fountain“

Deze handleiding behoort uitsluitend tot dit product.  Het bevat belangri-
jke 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 natio-
nale richtlijnen. De conformiteit is bewezen, de bijbehorende ver-
klaringen 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 elektri-
sche systemen en apparatuur) worden nageleefd. Dit product is alleen ontwor-
pen 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!
-  Om de levering veilig te onderbreken, moet de pomp van de stroomtoevoer 

worden losgekoppeld. 
-  De put kan ook worden bediend door een geschikt zonnepompsysteem. 

Verwijder vervolgens het pompsysteem voor het stroomnet en installeer het 
zonnepompsysteem.

4. Montage van de ontwerpfontein
1.  Pak alle onderdelen zorgvuldig uit
2.  Sluit de waterslang aan op de waterpomp (1) 
3.  Steek de stekker van de pomp in het stopcontact van de transformator (2). 
Let op: Lees de gebruiksaanwijzing van de pomp zorgvuldig door voordat u de 
stekker in het stopcontact steekt. 
4.  Vul de put met leidingwater. 
Opmerking: Het debiet van de pomp kan mechanisch worden aangepast met 
de regelaar op de pomp. Deze bevindt zich meestal bij de inlaat van de pomp. 
Wij raden aan om te beginnen met de regelaar volledig te openen en vervol-
gens naar beneden te verstellen als dat nodig is.
Opmerking: Tijdens het gebruik van de put kunnen waterspatten naar buiten 
ontsnappen. Plaats de fontein niet op een watergevoelige ondergrond om 
waterschade te voorkomen. 
5.  Steek nu de nettransformator in een stopcontact dat overeenkomt met de 

instructies van het pompsysteem!

5. Opmerkingen over de werking
• Vul de fontein met voldoende water om ervoor te zorgen dat de pomp volle-

dig ondergedompeld is.
• Gebruik altijd schoon drinkwater en vul het regelmatig bij.
• Haal altijd de stekker van de voedingstransformator uit het stopcontact voor-

dat u begint met reinigingswerkzaamheden aan de fontein. Neem ook de 
gebruiksaanwijzing van de pomp in acht! 

• Laat de fonteinpomp nooit drooglopen, want dat veroorzaakt schade en 
maakt de garantie ongeldig. 

!

NL 6. Het oplossen van problemen
Als de waterpomp niet werkt, controleer dan het volgende:
• Controleer of de stroom goed is aangesloten of dat er voldoende water in 

het reservoir is.
• Controleer de pomp en de slangen op vrije doorgang.
Controleer de pomp:
1. Pomp levert geen water
• Verwijder het deksel met de stromingsregelaar van de pomp en haal voor-

zichtig het binnenste deksel eraf om de pompwaaier bloot te leggen. Draai de 
rotor zachtjes om te controleren of hij niet kapot is of vastzit.

2. Als de pomp draait met een langzame watercirculatie, controleer dan 
het volgende:
• Is de debietregelaar opgedraaid?
• Is de pomp volledig ondergedompeld in water?
3. Als er tijdens de werking van de pomp een abnormaal geluid wordt 
gehoord, trek dan de stekker van de voedingstransformator uit het stop-
contact en controleer de rotorconstructie van de pomp als volgt
• Verwijder het pompdeksel en de rotorplaat aan de voorzijde.
• Pak de waaier vast en verwijder de rotorconstructie voorzichtig uit de pomp.
• Spoel de motorconstructie en de behuizing met schoon water om eventueel 

zand of vuil te verwijderen.
• Als er breuk of oppervlakteschade wordt aangetroffen op de rotorconstructie, 

neem dan contact op met uw leverancier als er vervanging nodig is.
Raadpleeg ook de handleiding van de pomp voor het oplossen van problemen. 
We hopen dat u nog vele jaren van uw fontein zult genieten. Na verloop van 
tijd zal de verf geleidelijk aan van kleur veranderen, dit is onderdeel van het 
natuurlijke verweringsproces.

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

8. 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.: 100716 Ontwerpfontein „Smart Fountain“

Auteursrecht, onder voorbehoud!


