
Dette er en fontæne vejledning med henblik på korrekt adskillelse og samling af ledning. 

Der skal bruges. 

1 stk pumpe

1 stk tang eller lign. Til klipning af ledning

1 stk lighter / varmepistol / hårtørrer. Vi anbefaler en varmepistol.

3 stk Krympeflex

Silikone til tætning af hul.

Her ses pumpen med ledning. 

Inden start, kontroller at pumpen virker. 



	 	 	 Kontroller at pumpen virker inden start. 
(BEMÆRK Pumpen må ikke være tilsluttet strøm ved start.) 

Klip ledningen cirka 10-15cm fra stikket. 



Ledningen klippet. 

Før ledningen igennem hullet. 



Når ledningen er ført igennem, sørg for at du har 10cm ledning  
i toppen af skålen til pumpen. 
 

Når ledningen er ført hele vejen igennem, er der i bunden støbt 
en rende hvor ledningen føres så den ikke knuses. 



Tag din tang, klip det sorte plast af ledningen og skil den blå  
og den brune fra hinanden som vist på billedet. 

Sørg for at dette gøres på både stikkets ledning  
og pumpens ledning. 

 



Find krympeflexen frem. 
 

 

Før et stykke krympeflex over hver af de to små ledninger som vist på  
billedet, sørg for at der er nok så det kan overlappe samlingen som 
vis om lidt. 

Tag det store sorte stykke krympeflex og før 
henover pumpe ledningen, du skal bruge det 
senere.



Tag stikkets ledning og pumpens ledning. Læg de to mindre blå ledningers 
kobber over kors, og drej dem sammen, som vist herunder. 

Tag det blå stykke krympeflex og før over den blå ledning som du  
lige har samlet. 

 
 



 

Gør det samme med den røde ledning. 



Det skal se således ud. 

Find nu din varmekilde (vi anbefaler en varmepistol.) 
	  



Varm nu den røde og den blå krympeflex til de krymper og slutter 
tæt.  (Det er vigtigt at de slutter tæt!) 

Før nu det større sorte stykke krympeflex henover hele “hullet” og  
sørg for der er overlap på begge sider af den sorte ledning. 

Varm  
 



Det skal se således ud. 

 

 
Varm det store sorte stykke krympeflex med din varmekilde og sørg for  
at det er helt tæt, så vand eller fugt ikke finder vej ind. 

 
Du er nu færdig, sæt pumpen i en stikkontakt, og kontroller at pumpen virker. 

Er du i tvivl om noget eller usikker at arbejde med ledninger, anbefaler vi på det 
kraftigste at det laves af en som har forstand på denne slags, eller en autoriseret 
elektriker.  

 


