NOVA UP AE
INSTALLATION, DRIFT- OCH SKÖTSELSANVISNING

DECLARATION OF CONFORMITY
(IT)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto al quale
questa dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti direttive ed alle
seguenti norme:
(GB)
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, declare
under our exclusive responsibility that the product to which this declaration refers complies with the following directives and standards:
(FR)
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Nous, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, déclarons sous notre responsabilité exclusive, que le produit auquel cette
déclaration se réfère, est conforme aux directives suivantes ainsi qu’aux
normes suivantes:
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(SE)
EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M. Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italien, försäkrar under eget ansvar att produkten som denna försäkran avser är i
överensstämmelse med följande direktiv och följande standarder:
(RO) DECLARATIE DE CONFORMITATE CE
Noi, DAB Pumps S.p.A. – Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italia,
GHFODUăPSHSURSULHUăVSXQGHUHFăSURGXVXOODFDUHVHUHIHUăDFHDVWă
GHFODUDĠLHHVWHLQFRQIRUPLWDWHFXXUPăWRDUHOHGLUHFWLYHúLQRUPH
(SK)
ES VYHLÁSENIE O ZHODE
My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italia, vyhlaVXMHPHQDVYRMXYêKUDGQ~]RGSRYHGQRVĢåHYêURERNQDNWRUêVD
Y]ĢDKXMHWRWRY\KOiVHQLHMHY]KRGHVQDVOHGXM~FLPLVPHUQLFDPLD
normami:

(DE)
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Die Firma DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italien – erklärt eigenverantwortlich, dass das Produkt, auf die sich diese
Erklärung bezieht, den folgenden Richtlinien entspricht:

(LT)
ES ATITIKTIES DEKLARACIJA
0HVƳPRQơ'$%3XPSV6S$9LD03ROR0HVWULQR 3' ,WDOLMD
SULVLLPGDPLYLVLãNąDWVDNRP\EĊSDUHLãNLDPHNDGãLRMHGHNODUDFLMRMH
QXURG\WDVJDPLQ\VDWLWLQNDWROLDXSDWHLNWǐGLUHNW\YǐLUVWDQGDUWǐUHLNDODYLmus:

(ES)
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Nosotros, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto al que
HVWDGHFODUDFLyQVHUH¿HUHFXPSOHODVVLJXLHQWHVGLUHFWLYDV\QRUPDV

*5 ǻǾȁȍȈǾȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈǼȀ
ǾİĲĮȚȡİȓĮ'$%38036ǹǼȠįȩȢ0DUFR3ROR0HVWULQR3'±
ǿȉǹȁǿǹįȘȜȫȞİȚȣʌİȪșȣȞĮʌȦȢĲȠʌȡȠȧȩȞʌȠȣĮĳȠȡȐĮȣĲȒȘįȒȜȦıȘ
ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚȝİĲȚȢʌĮȡĮțȐĲȦȠįȘȖȓİȢțĮȚțĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ

(NL)
CE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Wij, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 - Mestrino (PD) - Italy, verklaren
onder eigen verantwoordelijkheid dat het product waarop deze verklaring
betrekking heeft conform de volgende richtlijnen en normen is:

58 ɁȺəȼɅȿɇɂȿɈɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɂɂɋȿ
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DECLARATION OF CONFORMITY
(TR) AB UYGUNLUK BEYANI
%L]'$%3XPSV6S$9LD03ROR0HVWULQR 3' ,WDO\PQKDVÕU
VRUXPOXOX÷XPX]DOWÕQGDRODUDNLúEXEH\DQÕQDWÕIWDEXOXQGX÷XUQQ
DúD÷ÕGDNLGLUHNWLIYHVWDQGDUWODUDX\JXQROGX÷XQXEH\DQHGHUL]
n

CE ΔϘΑΎρϣϟΎΑϳέλΗϟ ϲΑέϋ)
- 14 ϡϗέέ M.Polo ωέΎη - DAB Pumps S.p.A. ΔϛέηϟϥΣϧ
– Mestrino (PD)
ΔϣυϧϼϟϕΑΎρϣϳέλΗϟΫϫϪϳϟ·ϲΣϭϳϱΫϟΞΗϧϣϟϥ΄ΑΔλΎΧϟΎϧΗϳϟϭ΅γϣΕΣΗΡέλϧΎϳϟΎρϳ·
˷
ΔϳϟΎΗϟϥϳϧϭϘϟϭ

2006/95/CE (Low Voltage Directive)
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous substances
in electrical and electronic equipment)
EN 60335-1 : 10 ( Household and Similar Electrical Appliances – Safety)
EN 60335-2-41 : 10 (Particular Requirements for Pumps)
EN 62233 : 08 (Electromagnetic Fields of Household Appliances
Regards Human Exposure)

Mestrino (PD) 01/01/2013

Francesco Sinico
Technical Director

IT - Ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura: 13
*%/DVWWZR¿JXUHVRIWKH\HDULQZKLFKWKHPDUNZDVDSSOLHG13
FR - Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage: 13
DE - Die letzten beiden Zahlen des Jahrs der Kennzeichnung: 13
ES - Últimas dos cifras del año puestas en aposición en el marcado: 13
NL - Laatste twee cijfers van het jaar voor het aanbrengen van de markering: 13
SE - De två sista siffrorna i det årtal då märkningen har anbringats: 13
528OWLPHOHGRXăFLIUHDOHDQXOXLGHDSOLFDUHDPDUFDMXOXL 13
6.3RVOHGQpGYHþtVOLFHXUþXM~FHURNYR]QDþHQt 13
/78åGơWRå\PHQVPHWǐGXSDVNXWLQLDLVNDLWPHQ\V13
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750DUNDNRQXOGX÷X\ÕOÕQVRQLNLVD\ÕVÕ13
n
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BESKRIVNING AV SYMBOLER
Det används följande symboler i texten:
Situation med allmän fara. Försummelse av de olycksförebyggande regler som åtföljer symbolen kan orsaka
person- och sakskador.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs denna bruksanvisning noggrant före installationen.
Installationen och funktionen måste vara i enlighet med
säkerhetsförordningarna i apparatens installationsland.
Samtliga moment måste utföras regelrätt.
Försummelse av säkerhetsföreskrifterna gör att garantin
bortfaller och kan orsaka skador på personer och apparater.
Specialiserad personal
Det rekommenderas att installationen utförs av kompeWHQWRFKNYDOL¿FHUDGSHUVRQDOVRPXSSI\OOHUGHWHNQLVND
krav som indikeras av gällande föreskrifter.
0HGNYDOL¿FHUDGSHUVRQDOPHQDVGHSHUVRQHUVRPlU
kapabla att lokalisera och undvika möjliga faror.
Dessa personer har tack vare sin bakgrund, erfarenhet
och utbildning och sin kännedom om gällande normer,
oly-cksförebyggande regler och driftvillkor auktoriserats
av skyddsombudet att utföra nödvändiga arbeten.
'H¿QLWLRQDYWHNQLVNSHUVRQDOHQOLJW,(&

Apparaten får inte användas av barn eller personer med
nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller utan erfarenhet
och kunskap. Det måste i sådana fall ske under översyn
av en person som ansvarar för deras säkerhet och som
kan visa hur apparaten används på korrekt sätt. Håll
barn under uppsikt för att säkerställa att de inte leker
med apparaten.
Säkerhet
Användning av apparaten är endast tillåten om elsystemet uppfyller säkerhetskraven enligt gällande föreskrifter
i apparatens installationsland (Italien: CEI 64-2).
Nätkabeln får inte användas för att transportera eller
À\WWDSXPSHQ

Dra aldrig i nätkabeln för att dra ut stickkontakten ur
eluttaget.

Om nätkabeln är skadad ska den bytas ut av tillverkaren
eller en auktoriserad serviceverkstad för att undvika
samtliga risker.
Försummelse av säkerhetsföreskrifterna kan skapa
farliga situationer för personer eller föremål och medför
att apparatens garanti bortfaller.
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ANSVAR
Tillverkaren ansvarar inte för elpumparnas funktion
eller eventuella skador orsakade av att de har manipulerats, ändrats och/eller använts på ett sätt som
inte anses som ett rekommenderat användningsområde eller på ett olämpligt sätt i förhållande till andra
bestämmelser i denna bruksanvisning.
Tillverkaren frånsäger sig vidare allt ansvar för
oriktigheter i denna bruksanvisning som beror på
tryckfel eller kopiering. Tillverkaren förbehåller sig
rätten att utföra nödvändiga eller lämpliga ändringar på apparaten utan att för den skull ändra dess
typiska egenskaper.
1. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Pumparna i serie NOVA UP är dränkbara pumpar som är konstruHUDGHRFKWLOOYHUNDGHI|USXPSQLQJDYJUXPOLJWYDWWHQXWDQ¿EUHU
De är företrädesvis avsedda för hushållsbruk och fast installation
med manuell eller automatisk funktion för torrläggning av översvämmade källare och garage, för pumpning i dräneringsbrunnar,
EUXQQDUI|UGDJYDWWHQHOOHULQ¿OWUDWLRQVYDWWHQIUnQWDNUlQQRURVY
Tack vare pumparnas kompakta och lätthanterliga utformning går
de även att använda som nödpumpar för transportabel användning som t.ex. för tappning av vatten från cisterner och vattendrag,
tömning av bassänger, fontäner, schakt eller gångtunnlar. Lämpar
sig även för trädgårds- och hobbybruk.
Dessa pumpar kan inte användas i pooler, dammar,
bassänger i närvaro av personer eller för pumpning
(benzina, gasolio, oli combustibili, solventi, ecc.) secondo le norme antinfortunistiche vigenti in materia.
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Korrekt pumpfunktion kan äventyras p.g.a. smutsigt
vatten eller extrema pH-värden (för höga eller för
låga).
2. VÄTSKOR SOM KAN PUMPAS
NOVA UP
Rent vatten:

Ɣ

Dagvatten:

Ɣ

Spillvatten:

Ɣ

Svartvatten:
Råvatten som innehåller fasta partiklar med långa
¿EUHU
Fontänvatten:

Ɣ

Flod- eller sjövatten:

Ɣ

3. TEKNISKA DATA OCH ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR
0DWQLQJVVSlQQLQJSe märkplåten över elektriska data.
7U|JDVlNULQJDUI|UHOOHGQLQJUngefärliga värden (Ampere)
Modell

Säkringar för elledning 220-240V
50Hz

NOVA UP 600 MAE

4

NOVA UP 300 MAE

2

6N\GGVJUDGI|UPRWRUIP68
6N\GGVNODVV F
)|UYDULQJVWHPSHUDWXU -10°C +40°C
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7HPSHUDWXURPUnGHI|UYlWVND 0 - 35 °C enligt SS-EN
60335-2-41 för hushållsbruk.
0D[QHGVlQNQLQJVGMXSLYlWVND7 m (med 10 m kabel)
0D[NRUQVWRUOHN 10 mm
Modell

P1
(W)

Ampere
(A)

V
(V)

Hz

H
max
(m)

0D[À|GH
(m3/tim)

NOVA UP
MAE 300

380

1,5

220-240

50

7

9,9

NOVA UP
MAE 600

770

3,5

220-240

50

9,5

13,8

Modell

Min. sugdjup

NOVA UP MAE 300

60 mm
PP XWDQ¿OWHU

NOVA UP MAE 600

70 mm
PP XWDQ¿OWHU

Max. kornstorlek

4.2 Transport
Undvik att utsätta produkterna för onödiga stötar och kollisioner.
4.3 Vikt
Klistermärket på emballaget anger elpumpens totala vikt.
5. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
$QYlQGQLQJDYSXPSHQLNlOODUHVFKDNWRG\OlUHQ
dast tillåten om elsystemet uppfyller säkerhetskraven i
gällande föreskrifter.
3XPSHQlUI|UVHGGPHGHWWWUDQVSRUWKDQGWDJ'HWWDNDQ
även användas för att sänka ned pumpen i brunnar eller djupa
schakt med hjälp av en vajer.

10 mm

Pumpen som inte är försedd med någon stödbas klarar inte rörens vikt. Rören måste därför stödjas på
annat sätt.
4. HANTERING
4.1 Förvaring
Alla pumpar måste förvaras på en plats som är övertäckt, torr och
med så konstant luftfuktighet som möjligt, samt fri från vibrationer
och damm.
Pumparna levereras i sina originalemballage, där de ska förvaras
fram till installationstillfället.
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NO

OK

OK

Pumpen får aldrig torrköras.
Tillverkaren ansvarar inte för pumpens funktion om den manipuleras eller ändras.
'HW¿QQVHWWDYOXIWQLQJVKnOSnSXPSKXVHWI|UDWWXQGYLNDND
vitation vid pumstarten. Det är därför normalt att det rinner ut
lite vatten genom detta under pumpens funktion.

Fig. 1

Pumparna får aldrig transporteras, lyftas eller startas
hängandes i nätkabeln.
 Eventuella skador på nätkabeln kräver byte av och ej reparation av kabeln. Det är nödvändigt att vända sig till specialiseUDGRFKNYDOL¿FHUDGSHUVRQDOVRPXSSI\OOHUNUDYHQLJlOODQGH
föreskrifter.
'HWlUlYHQYLNWLJWDWWYlQGDVLJWLOONYDOL¿FHUDGSHUVRQDOI|U
alla eventuella elreparationer, som vid bristfälligt utförda arbeten kan orsaka skador och olyckor.
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Fig. 2
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7lWQLQJVDQRUGQLQJHQLQQHKnOOHUVP|UMPHGHOVRPLQWHlUJLI
tigt men som kan förändra vattnets karakteristik (då vattnet är
rent) om pumpen skulle läcka.
6. INSTALLATION
Om det är mycket smutsigt på brunnens botten där pumpen
ska användas bör pumpen placeras på ett stöd för att undvika
igensättning av insugningsgallret.

Det rekommenderas att använda rör som har 30 mm innerdiameter för att undvika att pumpens kapacitet försämras och
eventuell igensättning.
 Sänk ned pumpen helt och hållet i vattnet.
Brunnen där pumpen ska installeras måste ha de min.
mått som anges i följande tabell:

Basmått (mm)

Höjd (mm)

NOVA UP MAE 300

Modell

400x400

560

NOVA UP MAE 600

400x400

600

%UXQQHQPnVWHDOOWLGGLPHQVLRQHUDVLI|UKnOODQGHWLOOPlQJG
inloppsvatten och pumpens kapacitet, så att motorn inte måste
starta ett överdrivet antal gånger.

Pumpen ska installeras vertikalt!

6.1 Noll insug
Det går på vissa modeller att minska min. sugnivå (kapitel 3) geQRPDWWWDERUW¿OWUHWVRPL¿JXUHQ

Fig. 3
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OK

NO

Fig. 4

Funktionen med noll insug är endast tillåten på moGHOOHUXWDQQnJRQIlVWVNUXYSn¿OWUHW

Fig. 5

7. ELANSLUTNING
Respektera alltid säkerhetsföreskrifterna!
Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med
värdet på märkplåten och ATT DET ÄR MÖJLIGT ATT
UTFÖRA EN GOD JORDANSLUTNING.
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Längden på elpumpens nätkabel bestämmer
max. nedsänkningsdjup vid användningen av
elpumpen.
8. START
Pumpen är utrustad med en elektronisk nivåsensor som kan ställas in på automatiskt (a) eller manuellt (b) funktionssätt.

Fig. 6

Fasta pumpstationer bör utrustas med en jordfelsbry-

tare med min. utlösningsström på 30 mA.
Enfasmotorerna är utrustade med inbyggda ampero-

metriska värmeskydd och kan anslutas direkt till elnätet
OBS! Om motorn är överbelastad stängs den automatiskt av. När motorn har svalnat startar den automatiskt
igen, utan att något manuellt ingrepp behöver utföras.
Se till att nätkabeln inte skadas eller kapas av. Om detta skulle inträffa ska du vända dig till specialiserad och
NYDOL¿FHUDG SHUVRQDO I|U UHSDUDWLRQ RFK E\WH DY QlWNDbeln.
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a) Automatisk MAE

b) Manuell MAE

ON

ON Max

ON Min
OFF

Fig. 8

Fig. 7

Flytta markören (med 10 mm steg) till ett av de tillgängliga
OlJHQDSn6.$/$1)g5$8720$7,6.67$57 ¿J I|U
att välja vid vilken vattennivå pumpen ska starta.
Modell

86

On min (cm)

ON max (cm)

OFF (cm)

NOVA UP MAE 300

10,5

25,5

6

NOVA UP MAE 600

14

29

 XWDQ¿OWHU

)O\WWDPDUN|UHQWLOOGHWPDQXHOODOlJHW ¿J I|UDWWVWDUWDVWlQ
ga av pumpen genom att stickkontakten sätts i/dras ut ur elutta
get.
9. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
)52675,6.1lUSXPSHQLQWHDQYlQGVYLGHQWHPSHUDWXU
under 0 °C är det nödvändigt att försäkra sig om att det inte
¿QQVQnJRWYDWWHQNYDULSXPSHQVRPVNDSDUVSULFNRULSODVW
komponenterna när vattnet fryser.
2PSXPSHQDQYlQGVPHGlPQHQVRPKDUHQWHQGHQVDWWJH
avlagringar, ska pumpen sköljas efter användning med en kraftig vattenstråle för att undvika att avlagringar och förhårdnader
bildas som kan reducera pumpens prestanda.
.RQWUROOHUDDWWÀRWW|UEU\WDUHQLQWHU|UYLGEUXQQHQVYlJJDUXQ
der funktionen.
.RQWUROOHUDDWW1LYn$9LQWHOLJJHUI|UQlUDLQVXJQLQJVJDOOUHW
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0LQQLYnXQGHU¿OWUHWlUPP
10. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Elpumpen kräver inget underhåll vid normal användning. NedPRQWHULQJInUHQGDVWXWI|UDVDYVSHFLDOLVHUDGRFKNYDOL¿FHUDGSHU
sonal som uppfyller de tekniska krav som indikeras av gällande
föreskrifter. Pumpen ska alltid frånkopplas från eltillförseln vid alla
reparationer och underhåll.
.RQWUROOHUDDOOWLGDWWLQVXJQLQJV¿OWUHWlUPRQWHUDWQlUSXPSHQVWDU
tas om för att inte orsaka fara eller risk för kontakt med delar i
rörelse.
Om elpumpen används med ämnen som har en tendens att ge
avlagringar, ska pumpen sköljas efter användning med en kraftig
vattenstråle.
10.1 Rengöring av insugningsgaller

Fig. 9
Fig. 10

)UnQNRSSODSXPSHQIUnQHOWLOOI|UVHOQ
7|PSXPSHQ
6NUXYDORVVIlVWVNUXYHQSn¿OWUHW ¿J SnGHPRGHOOHUVRP
är försedda med denna skruv.
$/RVVDLQVXJQLQJVJDOOUHWJHQRPDWWI|UDLQHQVNUXYPHMVHO
mellan pumpens mantel och insugningsgallret och vrida på
GHQ ¿J 
7DERUWLQVXJQLQJVJDOOUHW ¿J 
5HQJ|URFKnWHUPRQWHUDLQVXJQLQJVJDOOUHW

Fig. 11
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10.2 Rengöring av rotor

10.3 Rengöring av sonder

)UnQNRSSODSXPSHQIUnQHOWLOOI|UVHOQ
6NUXYDORVVIlVWVNUXYHQSn¿OWUHW ¿J SnGHPRGHOOHUVRP
är försedda med denna skruv.
/RVVDLQVXJQLQJVJDOOUHWJHQRPDWWI|UDLQHQVNUXYPHMVHO
mellan pumpens mantel och insugningsgallret och vrida på
GHQ ¿J 
7DERUWQHGHUGHOHQ ¿J 
7DERUWRFKUHQJ|UPHPEUDQHW
5HQJ|USXPSHQPHGUHQWYDWWHQI|UDWWWDERUWHYRUHQKHWHU
mellan motorn och pumpens mantel.
5HQJ|UURWRUQ
.RQWUROOHUDDWWURWRUQNDQURWHUDREHKLQGUDW
0RQWHUDGHODUQDLRPYlQGRUGQLQJPRWGHPRQWHULQJHQ

6OnIUnQSXPSHQVHOWLOOI|UVHO
5HQJ|UVRQGHUQDPHGHQUHQYDWWHQVWUnOH ¿J 

Fig. 13

11. ÄNDRINGAR OCH RESERVDELAR
Alla ej auktoriserade ändringar befriar tillverkaren från allt
ansvar. Alla reservdelar som används vid reparationer
måste vara original och alla tillbehör måste godkännas
av tillverkaren, så att de kan garantera maximal säkerhet
för de maskiner och anläggningar där de ska monteras.
Om apparatens nätkabel skadas får endast specialiserad
personal utföra reparationen för att undvika samtliga risker.
Fig. 12
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12. FELSÖKNING OCH ÅTGÄRDER
PROB
PR
OBLE
LEM
M

1

2

3

Motorn startar
inte och ger
inte ifrån sig
något ljud.

KONTRO
KONT
ROLL
LLER
ER
(möj
(m
öjli
liga
ga o
ors
rsak
aker
er))
A. Kontrollera att
motorn är spänningssatt.
B. Kontrollera
skyddssäkringarna.
C. Strömbrytaren
aktiveras inte av
sensorn

PROB
PR
OBLE
LEM
M
ÅTGÄ
ÅT
GÄRD
RDER
ER

B. Byt ut dem om de
är brända.
C. -Kontrollera att
sonderna inte är
igensatta av smuts.
- Öka brunnens
djup.

Pumpen pumpar inte.

A. Insugningsgallret
eller rören är
igensatta.
B. Rotorn är utsliten
eller igensatt.
C. Krävd uppfordringshöjd är högre än pumpens
prestanda.

A. Åtgärda igensättningarna.
B. Byt ut rotorn eller
åtgärda igensättningarna.

Pumpen stannar inte.

A. Strömbrytaren
deaktiveras inte av
sensorerna.

A. Kontrollera att
sonderna inte är
igensatta av smuts

4

5

Kapaciteten är
otillräcklig.

Pumpen stannar en kort
stund efter
start.

KONT
KO
NTRO
ROLL
LLER
ER
(möjli
(möj
liga
ga o
ors
rsak
aker
er))

ÅTGÄ
ÅT
GÄRD
RDER
ER

A. Kontrollera att
insugningsgallret
inte är delvis
igensatt.
B. Kontrollera att
rotorn eller utloppsröret inte är
delvis igensatta
eller har beläggningar.
C. Kontrollera att avstängningsventilen (om denna
¿QQV LQWHlU
delvis igensatt.

A. Åtgärda igensättningarna.
B. Åtgärda igensättningarna.
C. Rengör avstängningsventilen
noggrant.

A. Det amperometriska värmeskyddet stänger
av pumpen.

$9HUL¿FDUHFKHLO
lKontrollera att
vätskan som ska
pumpas inte är
I|UWU|JÀ\WDQGH
då det kan göra
att motorn överhettas.
Kontrollera att vattentemperaturen
inte är för hög.
Kontrollera att
sonderna inte är
igensatta av smuts.
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