
MANUAL DE INSTRUÇÕES

ref. G81435

DADOS TÉCNICOS:
Potência: 1200W
Tensão: 230V / 50Hz
Altura máxima de bombeamento: 46m
Eficiência máxima: 3800L / h
Temperatura máxima da água: 35° C
Profundidade máxima de sucção: 7m
Dimensões: 460 x 230 x 270mm
Comprimento do cabo de alimentação: 1,2m
Peso: 6,75 kg

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
As bombas de jardim são dispositivos projetados para bombear água limpa a uma temperatura não superior a 355ºC.
Podem ser usadas   em sistemas de irrigação domésticos, para fornecimento de água em fontes, etc.
A bomba de jardim não deve ser usada para bombear água na rede de abastecimento de água. O tempo de funcionamento contínuo admissível não 
deve exceder 30 minutos, após o que o bombeamento deve ser interrompido por um mínimo de 15 minutos.
Sob nenhuma circunstância é permitido bombear líquidos que não sejam água - como óleos, gasolinas, solventes, ácidos, substâncias orgânicas, 
gorduras, esgotos, fezes e água contaminada com tais substâncias.
A água bombeada não deve conter impurezas mecânicas ou outras partículas abrasivas.
Cuidado! Qualquer falha no fluxo de água através da bomba pode resultar na sua destruição.
A bomba destina-se a ser utilizada apenas em residências. Não deve ser usado para uso profissional e comercial.
A operação correta, confiável e segura da ferramenta depende do funcionamento adequado, e é por isso que:
Antes de começar a trabalhar com o dispositivo, leia todo o manual e guarde-o.
O fornecedor não se responsabiliza por danos resultantes da não conformidade com os regulamentos de segurança e recomendações deste manual.
SEGURANÇA ELÉTRICA
1. As fichas da ferramenta elétrica devem coincidir com a tomada. Nunca modifique a ficha de qualquer forma. Não use adaptadores com ferramentas 
elétricas que tenham ligação terra. Fichas não modificadas e tomadas correspondentes reduzirão o risco de choque elétrico.
2. Evite o contato do corpo com superfícies que tenham ligação terra, como tubos. radiadores, fogões e geladeiras. Existe um risco aumentado de 
choque elétrico se o seu corpo estiver aterrado.
3. Não exponha ferramentas elétricas a condições de chuva ou humidade. A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque 
elétrico.
4. Não forçe o cabo. Nunca use o cabo para transporte, nem puxe para desconectar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo longe do calor, óleo, 
bordas afiadas ou partes móveis. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
5. Ao operar uma ferramenta elétrica ao ar livre, use um cabo de extensão adequado para uso externo. O uso de um cabo adequado reduz o risco de 
choque elétrico.
SEGURANÇA PESSOAL
1. Fique atento, observe o que está fazendo e use o bom senso ao operar uma ferramenta elétrica. Não use uma ferramenta elétrica quando estiver 
cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção ao operar ferramentas elétricas pode resultar em 
ferimentos graves.
2. Use equipamento de proteção pessoal. Use sempre proteção para os olhos. Equipamentos de proteção, como máscara de poeira, sapatos de 
segurança antiderrapantes, capacete ou proteção auricular, devem ser usados   nas condições apropriadas, e reduzirão os riscos de ferimentos 
pessoais.
3. Evite ligação não intencional. Certifique-se de que o interruptor está na posição de desligado (off) antes de ligar a fonte de alimentação. Transportar 
ferramentas elétricas com o dedo no interruptor, convida a acidentes.
4. Mantenha o equilíbrio adequado em todos os momentos. Isso permite um melhor controle da ferramenta elétrica em situações inesperadas.
5. Vista-se adequadamente. Não use roupas soltas ou jóias. Mantenha seu cabelo, roupas e luvas afastados de peças móveis. Roupas soltas, jóias ou 
cabelos longos podem ficar presos nas partes móveis.
6. Se forem fornecidos dispositivos para a conexão de instalações de extração de poeira, certifique-se de que eles estejam ligados e sejam usados 
  adequadamente. O uso de coleta de pó pode reduzir os riscos relacionados à poeira.
7. Utilize apenas equipamentos de segurança aprovados por uma agência de normas apropriada. Equipamentos de segurança não aprovados podem 
não fornecer proteção adequada. A proteção dos olhos deve ser aprovada pela ANSI.
INSTRUÇÕES GERAIS DE OPERAÇÃO
Antes de iniciar o trabalho, verifique se o corpo da caixa e o cabo elétrico não estão danificados. Também deve verificar a condição das conexões de 
água e mangueiras. Se algum tipo de dano for encontrado, não prossiga com a operação.
Cuidado! Todas as actividades relacionadas com a substituição de acessórios, ajustes, etc. devem ser realizadas com a tensão de alimentação 
desligada, portanto, antes de proceder retire a ficha da tomada da rede elétrica.
SUPORTE DE BOMBA
A bomba deve ficar horizontalmente e numa superfície estável, plana e nivelada. Recomenda-se fixar a base da bomba ao solo com parafusos e 
porcas.
O produto deve ser operado de forma que fique fora do alcance das crianças.
A temperatura ambiente dentro ou perto da bomba deve ser superior à temperatura de congelamento (<0° C), senão a água na bomba congela; maior 
volume de gelo faz com que a bomba seja destruída.
Durante o armazenamento no inverno, a bomba deve estar seca e deve ser armazenada a temperaturas acima de zero.
Se forem usados   cabos de extensão ou se for necessário instalar cabos para alimentar a bomba de jardim, esses cabos não devem ter seções 
transversais menores do que os cabos da bomba. Use somente cabos de extensão com um contato de proteção aprovado para uso externo.
Certifique-se de que a conexão do plugue esteja em um local protegido contra inundações. Caso contrário, existe risco de morte devido a choque 
elétrico! Se necessário, devem ser usadas as tampas de conexão apropriadas.
Proteja a ficha antes de se molhar! Nunca segure a ficha com as mãos molhadas! Existe um risco de choque elétrico!
OUTRAS REGRAS DE SEGURANÇA
O produto não pode ser usado por crianças e adolescentes. O acima também se aplica a pessoas que não leram este manual de instruções. As 
pessoas com aptidão física ou mental limitada podem usar este produto somente se estiverem sob a supervisão de uma pessoa responsável e quando 
devidamente instruídas.
O produto não é adequado para o bombeamento de meios corrosivos / abrasivos, inflamáveis   ou explosivos (por exemplo, gasolina, óleo de 
aquecimento, nitro-diluentes), gorduras, óleos, água salgada e efluentes de instalações sanitárias.
A tomada da rede à qual a bomba de jardim está conectada deve estar acessível.
O cabo de alimentação conectado à tomada deve estar apontando para baixo, para que a água que escorre não entre no soquete.
O produto não possui proteção contra o trabalho a seco.
O produto não pode ser usado na proximidade de líquidos ou gases explosivos - existe o risco de explosão!
Não bloqueie o lado de saída da bomba de jardim quando a bomba estiver funcionando.



Se houver motivos para supor que não é possível continuar a usar a bomba com segurança, desligue a bomba, e desligue a ficha da tomada.
Deve ser assumido que a operação segura não é possível quando:
- bomba de jardim ou cabos de conexão mostram danos visíveis
- bomba de jardim não funciona
- bomba de jardim foi transportada ou armazenada em condições desfavoráveis  
- o produto foi submetido a cargas consideráveis   durante o transporte
Desligue sempre a ficha da tomada se o produto não for usado ou se a bomba precisar ser limpa ou feita a manutenção.
transporte a bomba sempre pela pega e não pelo cabo de alimentação ou mangueira.
USO DE CABOS DE EXTENSÃO ELÉTRICOS
É permitido usar apenas cabos de extensão à prova de água.
Devido ao perigo de choque elétrico, antes de conectar o cabo de alimentaçãp da bomba, deve determinar uma zona seca com um raio mínimo de 1m. 
Os cabos de extensão e bomba devem ser protegidos na zona seca.

COMPONENTES
1. Cobertura do motor
2. Pega
3. Interruptor
4. Tampa
5. Cabo de alimentação
6. Tampa da válvula

OPERAÇÃO
Depois de selar as linhas de sucção e descarga e inundar (sangrar) a bomba para ligá-la, conecte o fio elétrico à rede e pressione o botão para a 
posição "ON".
Para desligar a bomba, empurre o interruptor da bomba para a posição "OFF", depois retire a ficha da tomada de corrente.
NOTA! A bomba está equipada com uma função de proteção contra salpicos, e não deve seu usada durante a chuva. A bomba não pode funcionar a 
seco! A bomba destina-se a ser utilizada em água limpa, pode ser usada para irrigação do jardim, abastecimento de água em casa, jardim ou em terras 
agrícolas.
Esta bomba de água não pode ser exposta por longos períodos a impurezas, areia, pedras, substâncias pegajosas, etc., misturadas com o liquido 
transportado.
Não é permitido usar esta bomba de água para transportar água potável.
Perigo: se esta bomba de água for usada em uma piscina, lago artificial ou piscinas similares, a bomba deve ser fornecida através de um dispositivo de 
corrente residual (RCD) com uma corrente de operação residual nominal não superior a 30mA.
A bomba deve ser colocada em uma base estável para evitar que ela caia.
Se for necessário aumentar o comprimento do cabo original, um cabo com a mesma seção do cabo original deve ser usado.
UTILIZAÇÃO
A bomba não tem sistema de escorva automático, o que significa que a mangueira de sucção deve ser equipada antes de tudo com:
1. Válvula de retenção com filtro; isso garante que, após desconectar a bomba, a mangueira e a bomba não funcionem a seco. Esta parte da 
mangueira está suspensa na água para ser bombeada.
2. Mangueira com porca de acoplamento; esta extremidade da mangueira está presa à frente da bomba.
3. Ambos os acessórios devem ser aparafusados   com segurança na mangueira usando o clipe de mangueira fornecido. Antes de fixar a mangueira ao 
pumo, é melhor enchê-la com água primeiro. Depois disso, pode aparafusar a torneira de três vias ou o conector de 1" na saída da bomba; isso fica na 
parte superior da bomba.
Só depois deve afrouxar o parafuso sobre a carcaça da bomba e encher a bomba com água através da abertura; em seguida, fecha-lo.
Se a carcaça da bomba e a mangueira estiverem agora cheias de água, você pode ligar a bomba. A bomba começa imediatamente a bombear água.
Se a bomba for subsequentemente desligada novamente, a água permanece no alojamento da bomba e na mangueira, o que significa que, quando a 
bomba é ligada, ela bombeia a água imediatamente.
MANGUEIRA DE PRESSÃO
A mangueira de pressão é usada para transportar a água da bomba para o ponto de consumo de água (por exemplo, torneira, etc.) para minimizar a 
perda de atrito causada pela pressão da água, recomendamos usar uma mangueira de pressão de 1".
MANUTENÇÃO
O aparelho só precisa de uma limpeza externa regular.
Antes de limpar o aparelho, desligue sempre a ficha da tomada e aguarde até a unidade parar. Não limpe as partes pintadas com esmeril ou solventes 
e use apenas um pano humedecido.
Se houver problemas com a bomba, ela deve ser reparada por pessoal profissional ou num centro de serviço.
LIMPEZA E CUIDADO
O cuidado adequado e regular não apenas garantirá o uso seguro, mas também prolongará a vida útil deste aparelho.
Aviso! Desligue o aparelho e desconecte-o da fonte de alimentação antes de executar trabalhos de limpeza e manutenção para evitar risco de choque 
elétrico.
a) Limpe a poeira com um pano ou escova macia e seca.
b) Para limpar outros detritos, use um pano ligeiramente húmido e detergente neutro.
Nota! Não use detergentes ou desinfetantes químicos, alcalinos, abrasivos ou outros agressivos para limpar este aparelho, pois podem ser prejudiciais 
à sua superfície.
REPARAÇÕES
Este aparelho não contém peças reparáveis   pelo usuário. Não tente reparar o aparelho sozinho.

NOTA!
PROTECÇÃO DO AMBIENTE NATURAL
O símbolo de latão cruzado significa que, antes de descartar a ferramenta, você deve se familiarizar com as regulamentações
locais relativas ao descarte de equipamentos elétricos e eletrónicos. O dispositivo não pode ser descartado em lixo doméstico,
deve ser devolvido a um ponto de coleta designado.
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