
 

TUINFONTEIN MET LED 

CAT. NR.: 21268 

GEBRUIKSAANWIJZING 

 

 
 

Lees alle instructies voor montage aandachtig door.  

 

Pak alle onderdelen uit het pakket om te controleren of er geen onderdelen 

ontbreken of beschadigd zijn. 

 

1. LIJST MET ONDERDELEN: 

1 pomp met 8 m 

snoer  

1 transformator 

met 2 m snoer 

1 

fontein-bovenstuk 

met pvc-buis 

1 fontein-voetstuk 

met LED-licht 

    

 



2. MONTAGEHANDLEIDING FONTEIN: 

- Haal het product uit de doos, zet het voetstuk van de fontein op de grond 

en plaats het bovenstuk op het voetstuk.  

- Bevestig de stekker van de LED-lampen aan de pomp en schroef ze goed 

vast zoals weergegeven in figuur 1. 

  Figuur 1 

- Trek de pvc-buis eruit om de deze op de pomp aan te sluiten zoals 

weergegeven in figuur 2. 

   Figuur 2 

- Plaats de pomp in de tank en druk hem voorzichtig omlaag. Zorg er daarbij 

voor dat de zuignappen stevig vast komen te zitten.  

- Vul de tank met schoon water en controleer het waterpeil vanuit de 

achteropening om er zeker van te zijn dat de pomp volledig is 

ondergedompeld. 

- Sluit de pomp op de transformator aan zoals weergegeven in figuur 3.  

  Figuur 3 



- Sluit de transformator aan op een goede voeding 

 

Opmerking: De getoonde diagrammen zijn alleen ter illustratie. 

3. WAARSCHUWING: 

1). Overschrijd nooit de op de pomp weergegeven spanning. Gebruik een 

geschikte stroombron zoals aangegeven op het pomplabel. 

2). Haal altijd de stekker van de pomp uit het stopcontact voordat u begint met 

onderhoud of werkzaamheden aan de pomp of fontein. 

3). De pomp moet volledig in water zijn ondergedompeld om goed te 

functioneren en om te voorkomen dat de pomp wordt oververhit. 

4). Schakel dit product niet uit en gebruik het product niet als enig onderdeel 

lijkt te zijn beschadigd of abnormaal werkt.  

 

4. AFVALVERWIJDERING 

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk 

afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.  

 

Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze 

worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet 

bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte 

elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is 

verkrijgbaar bij de gemeentelijke- of bevoegde instanties voor de     

afvalverwijdering. 

 

Eurotops Versand GmbH    

Elisabeth-Selbert-Straße 3 

40764 Langenfeld, Duitsland 

 

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen  

in Nederland tel.: 026 37 36 333 of info@eurotops.nl 

 

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het 

retouradres vermeld op uw factuur. 

 

De inhoud van deze gebruiksaanwijzing reflecteert de stand der techniek bij 

het ter perse gaan. Eventuele wijzigingen in technologie en uitvoering van de 

apparatuur voorbehouden. 
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