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Deze kalibratiehandleiding verwijst naar de Hamwells Blue en is samengesteld voor de eindgebruiker. Lees deze instructiehandleiding goed door 

voor een correcte kalibratie van de Blue. Als u aanvullende technische informatie nodig heeft of het probleem blijft zich nog steeds voordoen 

neem dan contact met ons op: 

© 2022 Hamwells Nederland B.V.

Pelgrimsstraat 3, 3029 BH Rotterdam, Nederland

T +31 (0)85 - 303 64 96, E info@hamwells.com

I www.hamwells.com

Dit document is auteursrechtelijk beschermd en elke reproductie van het geheel of een deel van dit document is ten strengste verboden, 

behalve met de schriftelijke toestemming van Hamwells Nederland B.V. De inhoud van dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving 

worden gewijzigd. De afbeeldingen die in deze gebruiksaanwijzing zijn weergegeven ter illustratie. Technische wijzigingen, tekst- of drukfouten 

voorbehouden.

Kalibratie van de Blue is noodzakelijk in de volgende situaties:

1. De pomp slaat niet aan (de pomp heeft meerdere keren geprobeerd aan te slaan maar er wordt geen stromend water gemeten).

2. De pomp gaat niet meer uit.
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KALIBRATIE INSTRUCTIES

1. Zet de Blue van de stroom af . 

De electrische aansluiting verschilt per locatie! 

2. Vul het reservoir ongeveer 10 seconden met water  

zodat deze vol zit. 

3. Zet de stroom weer aan.  

U hoort het geluid van de pomp die het water wegpompt. Dit duurt 

ongeveer 15 seconden. De pomp-unit wordt gekalibreerd. Dit geluid 

hoort u niet meer nadat de Blue wordt uitgezet!

Als de Blue nog steeds niet goed werkt dan kan het noodzakelijk zijn dat er ontstopper in het reservoir moet worden gedaan. 

Volg daarna opnieuw de bovenstaande stappen voor het kalibreren van de Blue!

U kunt ook hier de kalibratievideo bekijken!

Stap 1

Stap 3

Stap 2

https://www.youtube.com/watch?v=kKzwVqGCfeY
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