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· 9 Siirtaminen

Pl 30, 92501 Rantsila 044-3110166 
Nimi Puhelin 

Laskutusosoite 

Kaava-alue/Kyla 
1
1 ilan nimi RN:o 

Korttelin nro 
I 
Rak.paikan/Tontin nro IRak.paikan/tontin pin ta-ala m2 Rakennuksen kerrosala m2 

Kiinteiston osoite, ellei laskutusosoite I Kiinteiston omistaja/liittyja 

� Liittamista lJKayttoa LJ Kun kayttosopimus. liittyjan suostumus liitteena

7vesiiohtoa 
-, -iii.tevesi- n h_ulev�s_!- -. -Uudis-

n laaiennusta n olemassa olevaa rakennusta l >C I viemaria v1emana i I rakennusta 
Rakennuksen kayttotarkoitus Rakennustyyppi 

Sopimusehdoissa muutoin tarkoitettujen suunnitelmien lisaksi on Jaitoksen hyvaksyttavaksi annettava 
luettelo piirustus bensiinin-, · piirustus 

� asennettavista n rasvan°, hiekan- n saostus-
I vesi· ohtolaitteista ; erottimesta ! kaivosta 

Maksun perusteena: aleva ala m2 IYksikkohinta vesi 

euroa/m2 

Muu peruste 

nasema-
I piirros 1-1 mitoitus-

laskelmat n 
I 
Yksikkohinta viemari 

euroa/m2 
· · I
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euroa/ 

Kavttomaksun peruste on· vesimittarin lukema vuosittain euroa/kuutio . 
I 

' 

. 

�-- -

. ··-

-

-·---- ·-

kappaleena 

Tyon suoritukseen liittyvat asiat ja liittymahintaan sisaltyvat tyot ilmenevat sopimuksen liitteesta 2. 
Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy pidattaa oikeuden muutoksiin liitteessa 2 sisaltyviin hintoihin ja 
ehtoihin 

Asiakas sitoutuu ta.man sooimuksen allekirioituksella suorittamaan seuraavat liittvmismaksut (alv O %): 
Liittymismaksu euroa Era/Erat euroa Erapaiva/Erapaivat 

Vesi 

Viemari 

Hulevesiviemari 

Yhteensa ' 

Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan ta.man sopimuksen sopimusehtaja, laitoksen kulloinkin voimassa olevia 
ves_ihuollon yleisia toimitusehtoja ja laitoksen taksaa tai hinnastoa seka erill-lsten maksujen osalta 
palvelumaksuhinnastoa. Lisaksi an sovittu seuraavaa: 

Jatevesiviemarin liittamis- ja padotuskorkeus 
I 
Hulevesiviemarin liittii.mis- ja padotuskorkeus 

I ·1 

j Liittamiskorkeudet ja padotuskorkeudet on 
,__, esitetty liitteessa nro 

LJ Vesijohdon ja viemareiden liittamiskohdat
on esitetty liitteessa nro 

Padotuskorkeus on 0,50 m kiinteiston alimman 
lattiakaivon korkeuden ja kiinteistokohtaisen 
pienpumppaamon kannen korkeustason era. 

� 

Sopimus koskee muita kuin asuinkiinteistoia vain niilta osin kuin vesihuolto on asutukseen rinnastettavaa. 
Paivamaara Paivamaara 

Liittyja Laitos 

j Sop1mus. siirretty liittyjan vaihtuessa, tieoot siirrosta liitteena, 
-M __ : 

.... 
27.102005:-10:34:19i 

··1 Kaanna. 



,;JCTVM lC!lSKUSP!JHDISTAMO 059070000298, 00 17 ,lO, 2005 

Vesi- j a  viemiirilaitosyhdislys 3.7.2001, lark. 2004_\· 
Yleista 

SOPIMUSEHDOT 

1§ 

2 § 

3 § 

Asi.akk.aall�. ta�k�_itetaa�. tii.ss� sop imuksessa kiinteist6n 
om1.staJaa.k!1nte1sto� .. �alli)aa ta1 �uuta osapuolta, joka on 
ves1huoltola1toksen UalJ. la1tos) sop1Japuoli. 
Liittyjalla. tarkoiietaan tassa sopimuksessa asiakasta, joka on 
laitokseen liitettavan tai liitetyn kiinteiston omistaja tai omistajan 
vertainen haltija. Liittyja.llii. tarkoitetaan myiis luovutuksensaajaa, 
jolle sop imus on siirretty kiinteistiin omistajan tai omistajan 
vertaisen haltijan vaihtuessa. · 

Kiinteistiin haltijalla tai muulla osapuolella Qalj. kiintei.stiin halti
ja) tarkoitetaan asiakasta, joka 'hallitsee laitoksen verkostoon 
liitettya kiinteistoa .tai rakennusta liittyji:in kanssa tekemansa. 
maan- tai huoneenvuokrasopimuksen perusteella, esimerkiksi 
liittyjan teollisuus- tai asuinkiinteistiin paavuokralaisena. 

. Sopijapu olet sitoutuvat noudatlamaan tamiin sopimuksen 
sopimusehtoja, laitokseri kulloinkin voimassa olevia vesihuollon 
yleisia toimitusehtoja ja laitoksen taksaa tai hinnastoa seka 
erillisten maksujen osalta palvelumaksuhinnastoa. 
Kiinteistiillii, jota ·voimassaoleva liittymissopimus koskee, tulee 
olla voimassa myiis kiiyttiisopimus. L:i!ty•jan ja laitolmcn •,·iilinon 
leii;•Hiisepimus !eheiiiin samanailteiBeaU ltuin lii!ly missepiffius. 
Laitos voi tehda kayttiisopimuksen myos kiinteistiin haltijan 
kanssa, jos llittyjii antaa siihen kirjallisen ·suostumuksensa ja jos 
laitoksella ei □le liittyjalta eraantyneita maksuja koskevia saata
via. Lisaksi kiinteistiia koskevan liittymismaksun tulee olla mak-
settu. · · 

Silloin kun muuta myohemmin · tehtya kayttiisopimusta ei ale
voimassa, sovelletaan liittyjan ja laitoksen valista kayttii-
sopimusta. · 

Asiakas vastaa vesihuoltolaitokselle edella 2§:ssa tarkoitettl!-' 
jen maksujen suorittamisesta. . 
Liittyja yastaa kiinteiston liittymis-, perus- ja kayt{iimaksusta. 
Silloin kun laitos on tehnyt kayttiisopimuksen kiinteistiin halti
jan-.kanssa, vastuu maksuista jakaantuu niin, ellei toisin erik
s ee.n sov i ta,  etta l i i ttyja- v astaa l aitokselle kiinteiston 
liitty,'mismaksusta.ja laitoksen kanssa kayttiisopimuksen tehnyt' 
kiinteistiin haltija kaytt6- ja.perusmaksusta; Uittyja.vastaamyiis.,. 

· mahdollisesta lisaliittymismaksusta laitoksen taksan tai hinnaston · 
mukaisesti. 

Tonttivesijohdon ja tonttiviemari�_�unnossapidosta ja uudelleen  
rakentam1sesta maanrakennusto1neen huolehtii kustannuksel
laan liittyja tontinlkiinteiston alueella. Muulla alueella kuin 
liittyjan tontin/kiinteiston alueella olevan tonttivesijohdon ja  
tonttiviemarin osuuden kunnossapidosta ja uudelleen rakenta
misesta maanrakennusti:iineen huolehtii laitos ja laskuttaa tasta
liittyjaa. . . 
Laitos laskuttaaliittyja.a tekemistaan hankinnoista, asennuksista 
ja toista laitoksen taksan tai hinnaston mukaisesti. 
Liittyja sitoutuu tonttijohtojen rakentamisessa ja tonttivesijohdon 
maanrakennustiiissa, hankinnassa ja asennuksessa· noudatta
maan laitoksen antamia ohjeita. 
Muulla alueella kuin liittyjan tontinlkiinteistiin alueella tarkoite
taan tassa sopimuksessa katualueita, liikennealueita, toreja, 
tiealueita, puis!oja ja muita liittyjalle kuulumattomia alueita. 

11 § Liittyja ilmoittaa kirjallisesti laitokselle kiinteisti:in luovutuksesta. 
Liittyja sitoutuu sisallyttamaan luovutuskirjaan ehdon, jonka 
nojalla liittyjan sopimus siirretaan luovutuksensaajalle ja jonka 
nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen 
ehtoja. 
Luovutuksensaaja tulee sopijapuoleksi, kun laitos on hyvaksy
nyt sopimuksen siirron. Laitos ilmoittaa luovutuksensaajalle siir
ron hyvaksymisesta. Siirron hyvaksyminen edellyttii.a, etta 
liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot taytetty 
tai uusi liittyja on ottanut edella mainitut velvoitteet nimenomai
sesti vastattavakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja 
katsotaan uudeksi liittyji:iksi, jonka kanssa tehdaan uusi liittymis-
ja kayttiisopimus ja jolta veloitetaan liittymismpksu. 
Kiinteiston luovutuksella larkoiteta·an tassa kohdassa toimenpi
detta, j□f'lka seurauksena . kiinteiston omistaja tai omistajan
vertainen haltija vaihtuu. · 

12 § Kun kiinteistii luov�tet��n, t1i.ma sopimus ja siihen perustu"a 
llittymismaksu siirretaan luovutuksensaajalle. 
Kun liittyman avaaminen ja sita koskevan liittymismaksun mak
saminen ovat molemmat tapahtuneet,.1-.42004-taicsen jalkeen, 

•. l iittymismaksu: on• .palautuskelpoineni:.• Liittymismaksu ,palaute--- . · 

6 § Silloinkun asiakkaalla0on oikeus·irtisaR□a"sopim11s tai·keskeyt0 .: · · 

ta.a. palvelun: toimittami11en,• · asiakkaaw:tulee 0,-ilmoittaa·.tasta·'·
.laitokselle::kirjallisesti::viimeistaan: kaks Fviikkoa0ennen haluttua: 
sopimuksen piiattymisajankohtaa tai keskeytyksen·ajankohtaa. 

· taan; :kun'laitoksen · palvelujen kayttii lakkaa · kiinteistiilla pysy
vasti rakennusten poistuessa,. kaytosta· ja liittymis--ja . kayttii
sopimus irtisanotaan:.liittymismaksu palautetaan·sensuuruise-
na kuin·se. on maksettu eika sille lasketa indeksikorotuksia- tai, · .··
korkoja.,. Palautuksen, yhteydessa:asiakkaalta, veloitetaan• erik-

. seen .liittyrnan purkamisesta aiheutuvatmahdollisesti arvonlisa- ·
veron alaiset palvelut . 1 

Kiinteiston"liittamistlLkoskevat0ehdok· 0 
Liittymissopimiksen · irtisanomiseen•·sovelletaan, vesihuolto� · .

7§ Klinteist6':liitetaaff.laitoksern1□sij □ hie□ n · je:i1tei..jatevesiviemariin· .·"· - · 
ja.'iai Rulovosh1ie!flariiFl senmukaan kuin sopimuksessa tarkem-
min sanotaan .. 

laitoksen yleisia.toimitusehtoja ja vesihuoltolain sai:inniiksia ver
kostoon·liittamista•koskevan,sopimuksen0 irtlsanomisesta; Sita;:····
mita edella sanotaan liittymismaksusta, sovelletaan. my6s-
lisaliittymismaksuun: .L:isii.liittymismaksu: on· kuitenkin, palau-
tuskelpoinen- sillon; kun sen perust_e- on syntynyt'ja·.se on-mak0 ,· 

settu iA.2004 tai sen-jalkeen · · . , 

9§ 

Tonttivesijohdonllittamiskohtcr; tonttiviemareioen /iittamiskohdat · 
ja -korkeudet; tonttiviemareiden sijainti laitteineen, vesijohdon 
painetaso l iittamiskohdassa seka kiinteistiille maaritellyt jate- ja 
huJevesiviemareiden padotuskorkeudet ilmenevat tahan sopi
mukseen liitetyista piirustuksista/hakemuksesta/lausunnosta. 
Ennen kiinteistiin vesi- ja viemarilaitleistojen (kvv-laitteistojen). 
asentamista on niita koskevat suunnitelmat esitettava laitosta 
koskevalta osalta laitoksen tarkastettavaksi. Suunnitelmiin tu lee 
kuulua tiissa sopimuksessa luetellut piirustukset. 
Mahdollisesta rakentamisaikaisesta veden toimittamisesta ja 
viemariveden johtamisesta seka naidsn laskutuksssta sovitaan 
srikseen. 

1 Oa § T ttivesijohdon ja tonttiviemarin rakentamjsen, kunnossapid , 
uu snrakentamissn ja maanrakennustyiit suorittaa tan-
nuksella iittyja. 
Tonttivesijo 
liittyja tai lait n hankinnan 
ja asentamisen, ttivesijohdon 
ainesn, koon ja sijoit laitos. 
laitos laskuttaa 
ja tiiista laitoks i hin 
liittyja sit u tonttijohtojen rakentamisessa ja to ·vesijohdon 
maa ennustiiissa, hankinnassa ja assnnuksessa))Ql,ldatta-

an laitoksen antamia ohjeita. ""-...,. 
tai vaihtoehtoisestl i Ob § {laitos yliviivaa tai poistaa tarpeettoman 

vaihtoehdon): 
10b.§.Tonttivesijohdon ja .. tonttiviemarin rakentamisen ja maan

rakennusty6t suorittaa kustannuksellaan liittyja. Muulla alueella 
kuin liittyjan tontin/kiinteistiin alueella maanrakennustiiista huo
lehtii kuitenkin laitos ja laskuttaa. liittyjaa laitoksen taksan tai 
hinnaston mukaisesti. 
Tonttivesijohdon hankkii ja asentaa liittyjan kustannuksella· 
liittyja tai laitos. Jos liittyja suorittaa tonttivesijohdon hankin
nan ja asentamisen; laitos maaraa ja. hyvaksyy tonttivesi-
johdon aineen, koon ja sijoituksen. liitostyiin tekee-aina, laitos: 

Palvelujen kiiyttoii ja toimlttamista koskevat ehdot 

· 13 § laitos. toimittaa asiakkaalle to1lg1w,•ot:ta jaltai •✓astaanottaa
asiakkaan asumajatsvetta tai laadultaan vastaavia muita kay-
16s!a poistettuja vesia je,�ei hi,Jle ja 13e,ust1,JsEen l\1,Ji<,1e!Ho•,·esii:i 
ta.ta sopimusta ja laitoksen voimassa olevia vesihuollon yleisia 
toirnitusehtoja noudattaen. 

14 § Jollei toisin sovita, asiakas · toimittaa laskutusta varten vesi
mitta rin l ukematiedot laitoksen kirjallisesta pyynniista 
1 • kertaa vuodessa. 

15 § 

16 § 

Jos· asiakas vaihtuu, sopirnuksen tehnyt asiakas on vastuussa 
laitokselle kiinteist6n vedenkulutuksesta ja viernarivesien johta
misesta aiheutuvista maksuista vesimittarin lukemiseen saak
ka, joka on suoritet\ava viirneistaan kahden viikon kuluessa 
vaihtumis- tai eroamisilmoituksen saapumisesta lukien. Muilla 
osin noudatetaan mita eraantyneen saatavan perinnii.sta on 
saadetty. 
Kun laitos tekee kiinteistiin haltijan kanssa kayttiisopimuksen, 
sita noudatetaan laitoksen ja liittyjan valisen kayttiisopirnuksen 
sijasta niin kauan kuin se on voimassa. Kun kiinteist6n haltijan 
ja laitoksen valisen kayttiisopimuksen voimassaolo paattyy, 
noudatetaan lilttyjan ja laitoksen va.lista .. sopimusta ilman eri 
toimenpiteita paattymispaiviista alkaen. 

Saatuaan kiinteist6n haltijalta ilmottukssn kayttiisopimuksen ir
tisanomisesta laitos ilmoittaa tiista liittyjalle. Samalla laitos muis-· 
tuttaa liittyjaa siita, etta kiinteiston haltijan kayttiisopimuksen 
paiityttya noudatetaan liittyjan ja laitoksen valista kaytto
sopimusta. 

1T § Asiakas. on saanut sopimusta tehtaessa yhden kappaleen 
voimassaolevia- vesihuollon· yleisia toimitusehtoja seka laitok
sen taksan/hinnaston/maksuja.koskevan asiaklrjan. 

18:§i Tama sopimustulee-voimaan, kun-sopijapuolet ovat sen allekir-· 
joittaneet. 

19�§1 Tata. sopimusta on tehty kaksi samasanaista, kappaletta; yksi-
kumrnallekrn sopijapuolelle, 
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Hinnasto 2021 

Jateveden siirto ja kasittelymaksu 2,03 €/m3 

Perusmaksu 10,60/kerta 

Pienpumppaamon vuosittainen pesuhuolto 45,00 €/kerta 

Yhteystiedot: 

Paivystys 

Toimitusjohtaja Pertti Haikio 

pertti.haikio@siikalatva.fi

Laitosmies Juha Karenlampi 

Laskutus Ulla  Pylkäs

ulla.pylkas@rantsilantilitoimisto.fi

p. 044 07 666 22

p. 044 311 01 66

p. 040 52 64 618

p. 044 58 77 832



Hyvat asiakkaat! 14.11.2009 

Toivomme, etta tutustuisitte seuraaviin huolto-ohjeisiin, jotka koskevat Siikalatvan 
Keskuspuhdistamo Oy:n rakentaman kiinteiston jateveden pienpumppaamon 
vuosittaista pesuhuoltoa. 
Pumppaamon vuosittainen pesuhuolto kuuluu kiinteiston omistajalle. Pumppaamo 
vaatii vahintaan kerran vuodessa tapahtuvan pesuhuollon. Olemme laatineet teille 
huolto-ohjeen pesua varten, jonka avulla pesuhuolto voidaan suorittaa. Yhtio myos 
palvelee pesuhuollon 30 €/kerta. 

Pesuhuolto-ohjeet: 

1. Vahintaan kerran vuodessa tehtava pumppaamon tyhjennys ja pesu:

- siirra pumpun kayntikytkin I asentoon eli kasikaytolle
n. 5 min ajaksi, jolloin pumppaamo tyhjentyy jatevedesta.

- katkaise paakytkimesta virta ja aloita pumppaamon pesu, kayntivippa on tarkeaa
puhdistaa siihen kertyvasta rasvakerroksesta, pesuvetena olisi suositeltavaa kayttaa
lamminta vetta.

- siirra kayntikytkin takaisin II asentoon eli
automaatille.

2. Tuntilaskijan kirjaus, voidaan nain seurata kayntikertojen maaraa.
Pumppu kayntiaika on. 5-30 h / vuodessa.
Kayntiaika on keskimaarin n. 0,5-1,0 h kuukaudessa.

3. Pumppauksessa tapahtuvan hairion sattuessa, punainen valo palaa ohjauskeskuksen
paalla:

- Jos kaynnistysvippa on estynyt toimimasta niin pumppu voidaan kaynnistaa ns.
kasikaytolla K-AJO, normaalisti kun pumppausta ohjaa kaynnistysvippa niin
kytkin on asennossa A-AJ O. Katso kuvat.

- Jos lamporele (moottorinsuojaus) laukeaa, lamporele(moottorin suojaus)
kuitataan kaantamalla keinukytkin asentoon I, jos lamporele laukeaa uudestaan
niin tarkistakaa pumppaamon sulakkeet kiinteiston sisalta. (3 kpl 10 A)

Pumpun toimittajan kotisivuilta saa myos lisatietoa osoitteesta: 
www.liningjj_ 

Yhteystiedot: 
Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n : 

Paivystysnumero 044 - 07 666 22 
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Onnittelumme! 

Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu 
ja ammattimiesten suorittamat sahk6- ja putkiasennukset on 
suoritettu. Pumppaamo on nyt kayttovalmis. 

Pumppaamon ohjauskeskus on sijoitettu pumppaamon 
laheisyyteen kaytto- ja huoltotoiden helpottamiseksi 

Tassa kuitenkin muutamia seikkoja, kuinka pumppaamoa tulisi 
kayttaa, huoltaa ja kuinka toimia mahdollisissa vikatilanteissa. 

1 Pumppaamon toimintaperiaate 

Pumpun toimintaa ohjaa pumpun kaynnistys-pintakytkin. 
Vedenpinnan noustessa kaynnistystasolle pintakytkimen "paino" 
pakottaa kohon kallistumaan ja pumppu kaynnistyy. Pumppu 
pysahtyy, kun vedenpinta on laskenut pysaytystasolle. Toinen 
pumppaamon sisalla oleva pintakytkin on ylarajahalytysta varten. 
Se kytkeytyy, jos vedenpinta pumppaamossa nousee yli kriittisen 
rajan ja sytyttaa punaisen halytysvalon sahkokeskuksen pa.a.Ila. 
Pintakytkimet ovat ripustettu kaapelissa olevista kiinnikkeista 
pumppaamossa oleviin kannakkeisiin siten, etta ne uivat nesteen 
pinnalla ja seuraavat pinnan korkeutta. 

On tarkeaa, ettei pintakytkin voi jaada minkaan tason alle tai 

pa.a.lie eika takertua muihin rakenteisiin esimerkiksi putkistoon, 
pumppuun yms. Pumppausvali on pienimmillaan, kun johtopaino 
on noin 1 O cm etaisyydella kellukkeen juuresta. 

2 Yleista 

Viemariin kuuluu vain likavesi. Pumppaamoon saa johtaa 
ainoastaan: 

• Astian- ja pyykinpesuvedet
• Peseytymisvedet
• WC:n huuhteluvedet

Viemariin eivat kuulu: 
• Ruokarasvat (kinkun ja munkinpaisto yms.) • Hammasharjat, muovipussit

• Ruoantahteet, perunan- ja hedelmankuoret
• Liuottimet, 61jyt, bensiini, emakset ja hapot
• Maalit, liimat, laakkeet
• Kahvinporot, hiekka, kissanhiekka, multa

• Pumpulipuikot, tupakantumpit, kondomit
• Paperipyyhkeet, terveyssiteet, pikkuhousunsuojat

sanomalehdet, vaipat,

PUMPPAAMOON El SAA JOHTAA RASVOJA EIKA HIEKKAA VMS. KARKEITA AINEITA. 

Edella mainituista viemariin kuulumattomista aineksista nimenomaan kiinteistokohtaiselle pumppaamolle ovat 
erittain haitallisia; liuottavat ja syovyttavat aineet, esineet ja materiaalit, jotka voivat juuttua pumppuun, 
kulumista aiheuttavat hiekka ja multa. Muut aiheuttavat ongelmia jateveden puhdistamolla tai 
viemariverkoston putkissa. 

Oy Lining Ab 
Petikontie 20 
01720 VANTAA 
FINLAND 

info@lining.fi 
tel. 0290 06160 
fax. 0290 061160 



sivu 3 

3 Huolto 

Pumppaamot ovat lahes huoltovapaita, mutta pumppaamon ja ohjauslaitteiden kunnon yllapitamiseksi 
suositellaan seuraavanlaisia toirnenpiteita: purnppusaili6n pesu, pintakytkirnien puhdistus ja ohjauslaitteiden 
toirninnan tarkastus kerran vuodessa. Purnpun huoltoa varten on erillinen huolto-ohje. 

PUMPPUA El SAA NOSTAA EIKA KANNATTAA SAHKOKAAPELISTA! 

Oikein kaytettyna seka tata kaytt6- ja huolto-ohjetta noudattarnalla hankkimanne jatevedenpurnppaamo on 
erittain pitkaikainen. Pumpun perushuolto on tarpeen noin 300 ty6tunnin jalkeen, rnika vastaa noin 1 0 vuoden 
normaalia kayttoa. 

A. Punainen halytysvalo palaa keskuksen paalla

1. Tarkista mista vika johtuu

2. Pumpun ylivirtavalo palaa

3. Paa.virta- tai laitesulake palanut

4. Pintarajavalo palaa

5. Pinnansaat6automatiikan vika

Oy lining Ab 
Petikontie 20 
01720 VANT AA 
FINLAND 

- avaa keskuksen kansi ja katso merkkivaloista mista vika johtuu

- vika johtuu siita etta pumpun ottama ylivirta on laukaissut
moottorinsuojakytkimen (yleensa hairi6 sahk6njakelussa, 1 vaihe
puuttuu). Tarkista pumppaamon sahk6nsy6t6n sulakkeet
kiinteist6sta. Tarkasta my6s, tuleeko kiinteist66n kaikille vaiheille
virtaa. Moottorinsuojakytkin palautetaan painamalla musta
ST ART painike pohjaan.

Jos moottorinsuoja laukeaa heti uudestaan niin vika ei ole 
korjaantunut. 

- Vaihda sulake (huomioi oikea arnpeerimaara!)

- Pumppaamossa oleva kaynnistys-pintakytkin ei ole kaynnistanyt
pumppua vaan pinta kaivossa on noussut ylarajalle. Ajan my6ta
se keraa ymparilleen rasvaa yrn. epapuhtauksia ja se pitaa
saa.nn611isesti puhdistaa.

Purnppaamon voi tyhjentaa siirtarnalla kayttokytkimen k-ajo 
asentoon (Huorn. kytkinta ei saa jattaa k-ajo asentoon silla 
pitempiaikainen kuivakaynti vahingoittaa pumpun) 

- tarkista pintakytkimet ja puhdista ne tarvittaessa

info@lining.fi 
tel. 0290 06160 
fax. 0290 061160 



sivu 4 

Pintaraja valo 

Vesipesu tulisi suorittaa kerran vuodessa tai tarpeen mukaan riittavan kaytt6varmuuden yllapitamiseksi. 
Pesua varten pumppu voidaan nostaa nostoketjusta maanpinnalle. 

MUISTA KATKAISTA SAHKONSVOTTO PAAKVTKIMESTA ENNEN PUMPUN NOST AMISTA. 

Kuva rasvoittuneesta puhdistettavasta pintakytkimesta. 

Oy Lining Ab 
Petikontie 20 
01720 VANT AA 
FINLAND 

info@lining.fi 
tel. 0290 06160 
fax. 0290 061160 




