
Algemene installatie instructies.     NL 
 
Lees de aanwijzingen goed, de fabrikant is niet aansprakelijk voor problemen als gevolg van 
het niet opvolgen van de voorschriften. 
 
Installeer waterslangen, sproeiers en de pompen. In gevallen waar de pomp kort aanstaat is 
een terugslagventiel gewenst: 
- bij de pomp die gebruikt wordt voor vorstbewaking 
- pomp voor druppelsysteem (kasregelaar) 
 
Plaats een terugslagventiel dicht bij pompen, let op de richting. 
Let op de polariteit van de pompen. 
 
Monteer de sproeiregelaar op een geschikte plaats; als zich hierop de lichtsensor bevindt, 
dan moet deze het directe zonlicht kunnen zien.  
 
Door de accu- en pompdraden kunnen aanzienlijke stromen lopen. Houd deze aansluitdraden 
zo kort mogelijk . 
Bij pompen tot 60W (5 A) draden van minimaal 0.75 mm2  

 tot 100W: min. 1.0 mm2 
 tot 150W: min. 1.5 mm2 

  tot 250W: min. 2.5 mm2 
Voor de acculeiding raden wij 4 mm2 aan tenzij de lengte kleiner is dan twee meter. 
 
Bescherm de electrische bedrading zoveel mogelijk. 
 
Bedenk dat een accu een zeer grote stroom kan leveren. Plaats een zekering dicht bij de 
accu. Bij werkzaamheden aan de bedrading, houdt u de volgorde aan: 
-     verwijder alle zekeringen 
- sluit de pompen aan 
- sluit de accu aan 
- plaats zekeringen voor de pompen 
- plaats de zekering voor de accu 
- plaats zekering op de sproeiregelaar 
- sluit zonnepaneel aan 
 
 
Als zich desondanks nog problemen voordoen, dan kunt u een e-mail met uw probleem 
omschrijving sturen naar support@spurt-sproeisystemen.nl. 
 
Garantie. 
 
Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie, gerekend vanaf de koopdatum. Binnen de 
garantieperiode zullen defecten gratis door  ons worden hersteld, hetzij door reparatie of  
door omruilen van het apparaat. 
 
Niet onder de garantie vallen: 
- beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik (breuk, te hoge spanning e.d.) 
- normale slijtage die de werking van het apparaat niet noemenswaard beinvloedt 
- alle andere schade, die direct of indirect het gevolg zijn van een niet goed functionerend 

apparaat 
 
De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende reparatiebedrijven. 
 
Een defect apparaat kan na overleg worden opgestuurd. 
 
Zie ook onze algemene leveringsvoorwaarden. 
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