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SVENSKA

1. SÄKERHETSÅTGÄRDER

Läs först igenom bruksanvisningen noggrant innan du startar pumpen.

Av säkerhetsskäl får pumpen inte användas av personer som inte har läst igenom instruktionerna. Barn under 16 år 
får inte använda pumpen, och inte heller vistas i närheten av pumpen när den är i drift. 

Lyft aldrig i elkabeln eller flottörbrytaren för att transportera eller flytta pumpen. Använd alltid pum-
phandtaget.

Se till att ingen kommer i kontakt med vattnet när pumpen är ansluten till elnätet.

Skydda stickkontakten mot fukt. Det ska gå att komma åt stickkontakten när pumpen är i drift.

Dra aldrig i elkabeln för att lossa stickkontakten från eluttaget.

Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du gör några ingrepp på pumpen.

2. ANVÄNDNING

TALLAS ACI 125, TALLAS ACI 200: Dränkbar pump med inbyggd fl ottör speciellt konstruerad för mindre dräne-
ringsbrunnar (minst 20x20 cm). Lämplig för pumpning av rent vatten, som innehåller fasta partiklar med diameter 
på max. 5 mm.

Temperaturen på vätskan som ska pumpas får inte överstiga 35 °C.

Pumpen får inte användas för att pumpa saltvatten, kloakvatten (modeller ACI), lättantändliga, 
frätande eller explosiva vätskor (t.ex. olja, bensin, lösningsmedel), fett, oljor eller livsmedelspro-
dukter.

Om elkabeln är skadad måste den bytas ut. Detta ska ombesörjas av tillverkaren eller en aukto-
riserad serviceverkstad för att undvika risk för skador.

Innan pumpen startas ska följande kontrolleras:
•  Kontrollera att elsystemets spänning och frekvens överensstämmer med värdena på pumpens mär-

kplåt.
•  Kontrollera att pumpen och pumpens elkabel inte är skadade.
•  Elanslutningen ska göras på en torr plats där det inte fi nns risk för översvämning.
•  Av säkerhetsskäl ska du kontrollera att pumpen matas via en jordfelsbrytare som löser ut vid 30 mA no-

minell felström. Kontrollera även att jordsystemet fungerar.
•  Elkabeln får inte vara längre än 10 meter. Ev. förlängningskablar måste uppfylla kraven i standard DIN VDE 

0620.

OBS!  Säkerhetsföreskrifterna beträ�ande elsystem varierar mellan olika länder. Kontrollera att elsystemet överens-
stämmer med de föreskrifter som gäller i ditt land.
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3. START AV PUMP
Sätt i elkabelns stickkontakt i eluttaget.

TALLAS ACI 125 – TALLAS ACI 200
Automatisk funktion (A):
Den inbyggda fl ottörbrytaren startar och stoppar pumpen när funktionsväljaren (2) står i position “A” (fi g. A). 
Manuell funktion (M):
För att starta pumpen ska handtaget (3) dras upp och funktionsväljaren (2) sättas i position “M” (fi g. A). I detta läge 
kommer pumpen att suga ner till 2-3 mm nivå.

För att kontrollera att fl ottören fungerar korrekt och att den är ren sätter du funktionsväljaren i position “O” och 
öppnar höljet (1) (fi g. A-B).

4. ANVISNINGAR BETRÄFFANDE ANVÄNDNING

För att pumpen ska fungera korrekt måste nedanstående punkter följas:
•  Pumpen får inte köras torr.
•  Låt inte pumpen vara igång om tryckröret är igensatt.
•  Pumpen får endast startas när den är helt nedsänkt i vatten. Om vattnet tar slut måste pumpen omedelbart 

stängas av genom att stickkontakten tas ut ur eluttaget.
•  Iaktta största försiktighet när du startar pumpen manuellt.
• Pumpen ska placeras på ett stabilt underlag i brunnen eller på den lägsta punkten på installationsplatsen.
•  Rekommenderade brunnsmått är:
 -  20x20 cm för modellerna TALLAS ACI 125- TALLAS ACI 200.
•  Pumpen får inte under några omständigheter utsättas för frost. Vid risk för minusgrader, ta upp pumpen ur vät-

skan som pumpas, töm den och placera den på en plats där den är skyddad mot frost.
•  För att undvika att sugrören sätts igen bör du regelbundet kontrollera att det inte har samlats smuts i brunnen 

(löv, sand, osv.).

Överbelastningsskydd
Pumpen är utrustad med en termosäkring. Om motorn blir överhettad stänger termosäkringen av pumpen automa-
tiskt. Det tar ca. 15-20 min. för pumpen att svalna och därefter startar den igen automatiskt. Om termosäkringen 
löser ut måste du ta reda på orsaken till detta och åtgärda felet. Konsultera felsökningstabellen.

5. FELSÖKNING

Innan felsökningen påbörjas måste du koppla bort pumpens elanslutning (dra ut stickkontakten 
ur eluttaget). Vid skador på elkabeln eller någon av pumpens elektriska komponenter ska repa-
rationer och byten av delar ombesörjas av tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad eller 

av en person med likvärdig behörighet. Detta för att undvika risk för skador.

SVENSKA
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GARANTI
Samtliga material- eller tillverkningsfel på apparaten åtgärdas genom reparation eller byte av del under garantitiden 
som är 2 år.   Garantin omfattar samtliga tillverknings- och materialfel under förutsättning att apparaten har använts 
korrekt enligt anvisningarna.

Garantin bortfaller i följande fall:
• Vid reparationsförsök på apparaten.
• Vid tekniska ändringar av apparaten.
• Vid användning av icke originalreservdelar.
• Vid mixtring.
• Vid felanvändning (t.ex. användning inom industrin).

Garantin omfattar inte:
• Slitagematerial.

Garantin gäller om inköpsdatumet anges av fakturan, fraktsedeln eller köpkvittot.  Dessutom ska garantibe-
viset vara stämplat av återförsäljaren. Fyll i och skicka in garantibeviset enligt anvisningar.

 
Problem Kontroller (eventuella orsaker) Åtgärd 

Motorn startar inte 
och ger inget ljud ifrån 
sig. 

A) Kontrollera att motorn är ansluten till 
elnätet. 

B) Pumpen aktiveras inte av flottören. 

 
 
 
B) - Kontrollera att flottören 

rör sig fritt. 
    - Öka vätskedjupet i 

brunnen. 
Pumpen pumpar inget 
vatten. 

A) Insugningsgallret eller rörledningarna är 
igensatta. 

B) Pumphjulet är utslitet eller blockerat. 
 
C) Den önskade tryckhöjden överstiger 

pumpens kapacitet. 
D) Vattennivån understiger min. sugnivå. 

A) Ta bort hindren. 
 
B) Byt ut pumphjulet eller 

åtgärda blockeringen. 

Pumpen stannar inte. A) Pumpen deaktiveras inte av flottören. A) Kontrollera att flottören rör 
sig fritt. 

Pumpkapaciteten är 
otillräcklig. 

A) Kontrollera att insugningsgallret inte är 
delvis igensatt. 

B) Kontrollera att pumphjulet eller tryckröret 
inte är delvis igensatta eller har fått 
beläggningar. 

A) Ta bort eventuella hinder. 
 
B) Ta bort eventuella hinder. 

Pumpen stannar 
(troligen har 
termosäkringen löst 
ut). 

- Kontrollera att vätskan som ska pumpas inte 
är för tjock, eftersom detta leder till 
överhettning av motorn. 

- Kontrollera att vattentemperaturen inte är för 
hög. 

- Kontrollera att pumphjulet inte är blockerat 
av något föremål. 

- Strömförsörjningen överensstämmer inte 
med värdena på märkplåten. 

Dra ut stickkontakten ur 
eluttaget och åtgärda orsaken 
till överhettningen. Vänta tills 
pumpen har svalnat och sätt 
då tillbaka stickkontakten i 
eluttaget. 

SVENSKA
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