
 12V Semi-Tractie Accu  Pomp  

Verbind de pompregelaar in overeenstemming met dit diagram. 

LET OP: Plaats de zekering pas als alle aansluitingen gemaakt zijn. 

 

De zekering die gebruikt wordt is een rode 10 ampére zekering 
 



 
Waarschuwing voor gebruik  

Pas de stroominstellingen zorgvuldig aan. Herhaalde doodlopende detectie(DE) 

geeft aan dat de Cal-waarde moet worden verhoogd (minder gevoelig). 

Dit is een WATERPOMP-controller: deze werkt niet met lucht in het systeem. 

Als lucht in het systeem een valse doodlopende detectie veroorzaakt, verhoog 

dan de Cal-waarde totdat de lucht is verwijderd. 

Stel de Cal-waarde niet te hoog in. Als deze hoger wordt ingesteld dan nodig, 

wordt zowel de pomp als de controller extra belast in een doodlopende 

situatie. Dit kan zowel de pomp als uw controller beschadigen. 

Specificaties Waarde 

Voedingsspanning 

Maximale stroom 

Typische aandrijfstroom 

Voltmeter Nauwkeurigheid 

Behuizingsmateriaal 

Waterbestendigheid 

Dimensies 

Werktemperatuur 

11 - 15 V gelijkstroom 

15A 

8A 

+ - 100mV 

ABS 

IP65 

115 x 65 x 40 (mm) 

0 tot 40 graden C 
* Uw batterij loopt het risico op permanente schade als u de controller gedurende lange perioden 

blijft gebruiken wanneer de batterijspanning onder de + 10,5V is gedaald. 

 

DISCLAIMER 

DE FABRIKANT BEHOUDT HET RECHT OM WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN ELK PRODUCT OM DE 

BETROUWBAARHEID, FUNCTIE OF ONTWERP TE VERBETEREN. DE FABRIKANT AANVAARDT GEEN ENKELE 

AANSPRAKELIJKHEID VOORTVLOEIEND UIT DE TOEPASSING OF HET GEBRUIK VAN ENIG PRODUCT OF CIRCUIT DAT 

HIERIN WORDT BESCHREVEN. 

Ga voor meer informatie en video's over het gebruik van Spring-controllers naar: www.springltd.co/videos 
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Druk op pijl omhoog tot het display 30 toont. 

+ 

, 

Instellen - Automatische kalibratie  
 

Verbind je slang en steel + borstel met de pomp. 

Schakel de controller in door op de aan / uit-knop te drukken. 

 

Houd de knop omhoog en enter ingedrukt om te kalibreren. (cal word weergegeven) 

Om auto cal te selecteren, blijft u op de knop omlaag drukken totdat aut wordt 

weergeven. Druk op de enter-knop om te starten. 

Na enkele ogenblikken wordt de berekende CAL-waarde (bijv.C50) weergegeven en is 

de controller klaar voor gebruik. Druk op enter om de  

kalibratie af te sluiten. 

 

 

 

 



 
De CAL-waarde kan handmatig worden aangepast door dezelfde stappen te volgen en 

de CAL-waarde aan te passen door op de knop omhoog of omlaag te drukken in 

plaats van aut te gebruiken. 

Om de uitschakeling bij lage batterijspanning * in of uit te schakelen (die uw pomp 

stopt wanneer de batterijspanning lager is dan 10,5 V), houdt u de knoppen omlaag 

en enter ingedrukt 

. 

 

OPMERKING: ‘AAN’ houdt uw batterij beschermd.     Werking 

Druk omhoog of omlaag om een geschikte waterstroom in te stellen. 

 

Gebruik de pijltjes om AAN of UIT te selecteren en enter om op te slaan. 

+ 

, 

Druk op enter om de huidige batterijspanning weer te geven. 

Druk nogmaals op enter om terug te keren naar het huidige scherm. 

Druk op de aan / uit-knop om de controller uit te schakelen. 

, 



 

Melding Beschrijving 

 

Er is een fout opgetreden tijdens het gebruik van AutoCal. Dit gebeurt als de 

motor niet is aangesloten of als de enter-knop is ingedrukt om het te 

annuleren.   

De drukschakelaar is geactiveerd of de motor is losgekoppeld.   

Er is een doodlopend-eind gedetecteerd. Als dit niet het geval is, probeer dan 
de kalibratiewaarde te verhogen. 
 

Dit bericht begint te knipperen als de batterij bijna leeg is (<11,0 V). Als de 
batterij minder dan 10,5 V is, wordt de pomp uitgeschakeld om de batterij te 
beschermen. 

Er is een overstroom gedetecteerd, de controller heeft de pomp 

uitgeschakeld om zichzelf te beschermen. Verlaag het getal en controleer de 

slang op verstoppingen. 

 


