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Wilo-Yonos PICO

Pioneering for You

da  Monterings- og driftsvejledning



                                                 

Fig. 1: 

1 9

4

5

2

3

6 7 1112

810

Fig. 2:   Fig. 3a: 

Fig. 3b: 

PE N L



Fig. 3c: 

Fig. 3d: 

Fig. 3e: 

Fig. 3f: 

Fig. 4: 



4 WILO SE 02/2022

da

1 Generelt
Om denne
vejledning

Monterings- og driftsvejledningen er en fast del af pro-
duktet. Læs denne vejledning før alle aktiviteter, og 
opbevar den altid tilgængeligt.
Tilsigtet brug og korrekt håndtering af produktet forud-
sætter, at vejledningen overholdes nøje. Følg alle oplys-
ninger og mærkninger på produktet.
Den originale monterings- og driftsvejledning er på tysk. 
Alle andre sprog i denne vejledning er oversættelser af 
den originale monterings- og driftsvejledning.

2 Sikkerhed
Dette kapitel indeholder grundlæggende anvisninger, 
som skal overholdes ved installation, drift og vedligehol-
delse. Overhold desuden anvisningerne og sikkerheds-
forskrifterne i de øvrige kapitler.
Manglende overholdelse af denne monterings- og
driftsvejledning resulterer i farer for personer, miljøet 
samt produktet. Dette medfører bortfald af ethvert 
skadeserstatningskrav.
Manglende overholdelse kan medføre følgende farlige 
situationer:
• Fare for personer som følge af elektriske, mekaniske 

og bakteriologiske påvirkninger samt elektromagne-
tiske felter

• Fare for miljøet som følge af lækage af farlige stoffer
• Tingsskader
• Svigt af vigtige produktfunktioner.

Mærkning af
sikkerheds-

forskrifter

I denne monterings- og driftsvejledning anvendes og 
vises sikkerhedsforskrifter for tings- og personskader på 
forskellig vis:
• Sikkerhedsforskrifter vedrørende personskader 

begynder med et signalord og har et tilhørende foran-
stillet symbol.

• Sikkerhedsforskrifter vedrørende tingsskader begynder 
med et signalord og vises uden symbol.



Monterings- og driftsvejledning Wilo-Yonos PICO 5

da

Signalord FARE!
Manglende overholdelse medfører død eller meget 
alvorlige kvæstelser!
ADVARSEL!
Manglende overholdelse kan føre til (meget alvorlige) 
kvæstelser!
FORSIGTIG!
Manglende overholdelse kan føre til tingsskader, risiko 
for totalskade.
BEMÆRK
Et nyttigt tip vedrørende håndtering af produktet.

Symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler:      

Personale-
kvalifikationer

Personalet skal:
• være instrueret i de lokalt gældende arbejdsmiljøfor-

skrifter.
• have læst og forstået monterings- og driftsvejlednin-

gen.
Personalet skal have følgende kvalifikationer:
• Elarbejde skal udføres af en elinstallatør 

(iht. EN 50110-1).
• Installation/afmontering skal udføres af en fagmand, 

som er uddannet i håndteringen af de nødvendige 
værktøjer og de påkrævede fastgørelsesmaterialer.

 Fare på grund af elektrisk spænding

 Generelt faresymbol

 Advarsel om varme overflader/medier

 Advarsel om magnetiske felter

 Bemærkninger
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• Betjening skal udføres af personer, som har modtaget 
undervisning i hele anlæggets funktionsmåde.

Definition af »Elinstallatør«
En elinstallatør er en person med egnet faglig uddannelse, 
viden og erfaring, som er i stand til at se og undgå farerne 
i forbindelse med elektricitet.

Elektriske arbejder • Elektriske arbejder skal udføres af en elinstallatør.
• Nationalt gældende retningslinjer, standarder og for-

skrifter samt det lokale energiforsyningsselskabs 
bestemmelser vedrørende tilslutning til det lokale 
strømnet skal overholdes.

• Afbryd produktet fra strømnettet før enhver form for 
arbejde, og sørg for at sikre mod genindkobling.

• Tilslutningen sikres med et fejlstrømsrelæ (RCD).
• Produktet skal have jordforbindelse.
• Et defekt kabel skal omgående udskiftes af fagud-

dannede elektrikere.
• Åbn aldrig reguleringsmodulet, og fjern aldrig betje-

ningselementer.

Brugerens
ansvar

• Alt arbejde skal udføres af kvalificeret fagpersonale.
• Sørg for at etablere berøringsbeskyttelse på opstil-

lingsstedet mod varme komponenter og elektriske 
farer.

• Udskift defekte pakninger og tilslutningsledninger.
Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover 
og desuden af personer med nedsatte fysiske, sensori-
ske og psykiske evner eller mangel på erfaring og viden, 
såfremt disse personer er under opsyn eller er instrueret 
i, hvordan apparatet skal anvendes sikkert, og de forstår 
de farer, der måtte være forbundet med brugen af appa-
ratet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og 
vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
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3 Produktbeskrivelse og funktion
Oversigt Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)

1 Pumpehus med gevindtilslutninger
2 Vådløbermotor
3 Udløbslabyrint (4x på omkredsen)
4 Typeskilt
5 Husskruer
6 Reguleringsmodul
7 LED-visning
8 Betjeningsknap
9 Wilo-Connector, elektrisk nettilslutning

10 Funktionstaste
11 Funktions-LED
12 Fejlmeldings-LED

Funktion Højeffektiv cirkulationspumpe til varmtvandsopvarm-
ningssystem med integreret differenstrykstyring. Regu-
leringstype og løftehøjde (differenstryk) kan indstilles. 
Differenstrykket reguleres via pumpehastigheden.

Typekode
Eksempel: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130
Yonos PICO Højeffektiv cirkulationspumpe
25 Gevindtilslutning DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = minimal løftehøjde i m (kan indstilles op til 0,5 m)

6 = maksimal løftehøjde i m ved Q = 0 m³/h
130 Indbygningsmål: 130 mm eller 180 mm
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Tekniske data

LED-visning
• Visning af den nominelle værdi H for løftehøjden 

(differenstrykket) im.

• Visning af den valgte konstanthastighed 
(c1 = I, c2 = II, c3 = III).

• Visning af det aktuelle effektforbrug i W, skiftevis 
med den aktuelle gennemstrømning i m³/h.

• Visning af advarsels- og fejlmeldinger.

3.1 Menuelementer
Betjeningsknap Drejes

• Vælg anvendelse/reguleringstype.
• Indstil den nominelle værdi H for løftehøjden 

(differenstrykket).
• Vælg konstanthastighed.

Tilslutningsspænding 1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Kapslingsklasse IP Se typeskilt (4)
Energieffektivitetsindeks EEI Se typeskilt (4)
Mediets temperatur ved maks. 
omgivelsestemperatur på +40 °C

-10 °C til +95 °C

Mediets temperatur ved maks. 
omgivelsestemperatur på +25 °C

-10 °C til +110 °C

Tilladt omgivelsestemperatur -10 °C til +40 °C
Maks. driftstryk 10 bar (1000 kPa)
Min. indsugningstryk 
ved +95 °C/+110 °C

0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)

m³/h

m³/h

m³/h m³/h

m³/h m³/h
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Funktionstaste Trykkes
• Start udluftningsfunktionen.
• Aktivér genstart af pumpen manuelt.

3.2 Anvendelser/reguleringstyper og funktioner
Radiatorvarme Anbefaling ved tostrengs-varmesystemer med radiato-

rer til reducering af strømningsstøj ved termostatventi-
ler.
Variabelt differenstryk (Δp-v):
Pumpen reducerer løftehøjden til det halve ved faldende 
gennemstrømningsvolumen i rørnettet.
Energibesparelse gennem tilpasning af løftehøjden efter 
gennemstrømningsbehov og lavere gennemstrøm-
ningshastighed.

Gulvvarme Anbefaling ved gulvvarme. 
Eller ved rørledninger med stor dimensionering og alle 
anvendelser uden variabel rørnetkarakteristik (f. eks. 
ladepumper) samt etstrengs-varmesystemer med radia-
torer.
Konstant differenstryk (Δp-c):
Styringen holder den indstillede løftehøjde konstant 
uafhængigt af den pumpede gennemstrømningsvolu-
men.

H max

H

H min

Hs

Q

Hs1/2

 BEMÆRK
Fabriksindstilling:  Δp-v, ½ Hmax

H max

H

H min

Hs

Q
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Konstanthastighed Anbefaling i forbindelse med anlæg med uforanderlig 
anlægsmodstand, der kræver konstant gennemstrøm-
ningsvolumen.
Konstanthastighed (I, II, III):
Pumpen kører ureguleret på tre forindstillede faste 
hastighedstrin.

Udluftning
Udluftningsfunktionen aktiveres med funktionstasten 
og udlufter pumpen automatisk. 
Derved udluftes varmesystemet ikke.

Manuel genstart
En manuel genstart aktiveres med funktionstasten og 
ophæver blokering af pumpen efter behov (f. eks. efter 
længere stilstand i sommertiden).

4 Anvendelsesformål
Højeffektive cirkulationspumper i serien Wilo-Yonos 
PICO er udelukkende beregnet til cirkulation af medier i 
varmtvandsvarmeanlæg og lignende systemer med kon-
stant skiftende flow. 
Tilladte medier:
• Opvarmningsvand iht. VDI 2035 (CH: SWKI BT 102-01).
• Vand-glykolblandinger* med maksimalt 50 % glykol-

andel.
* Glykol har en højere viskositet end vand. Ved tilsæt-
ning af glykol skal pumpens flowdata korrigeres i over-
ensstemmelse med blandingsforholdet.

max

H

min

II

III

I

Q

I II III
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Korrekt anvendelse er desuden ensbetydende med, at 
såvel denne vejledning som angivelser og markeringer 
på pumpen skal overholdes.

Fejlanvendelse Enhver anvendelse, der går ud over dette, gælder som 
fejlanvendelse og medfører bortfald af ethvert krav om 
skadeserstatning.

5 Transport og opbevaring
Leveringsomfang • Højeffektiv cirkulationspumpe med 2 pakninger

• Wilo-Connector
• Monterings- og driftsvejledning

Transport-
inspektion

Kontrollér for transportskader og komplet leveringsom-
fang straks efter levering, og reklamér i givet fald straks.

Transport- og
opbevarings-

betingelser

Skal beskyttes mod fugt, frost og mekanisk belastning. 
Tilladt temperaturområde: -10 °C til +50 °C

 BEMÆRK
Hæld udelukkende brugsklare blandinger i 
anlægget. Anvend ikke pumpen til blanding af 
mediet i anlægget. 

 ADVARSEL!
Risiko for personskader eller tingsskader ved fejlan-
vendelse!  
• Anvend aldrig andre pumpemedier.
• Lad aldrig uvedkommende personer udføre arbejdet.
• Må aldrig bruges ud over de angivne anvendelsesbe-

grænsninger.
• Foretag aldrig ombygninger på egen hånd.
• Anvend udelukkende autoriseret tilbehør.
• Må aldrig anvendes med fasestyring.
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6 Installation og elektrisk tilslutning

6.1 Installation
Installation må udelukkende fortages af kvalificerede 
fagfolk.
 

Forberedelse • Vælg et monteringssted, der er så lettilgængeligt som 
muligt.

• Overhold pumpens tilladte monterings-
position (Fig. 2), drej eventuelt motorhovedet (2+6). 

 ADVARSEL!
Fare for at brænde sig som følge af meget varme 
overflader! 
Pumpehus (1) og vådløbermotor (2) kan blive varme og 
kan ved kontakt medføre forbrænding.
• Det er kun reguleringsmodulet (6), der må berøres 

under drift.
• Lad pumpen køle af før ethvert arbejde.

 ADVARSEL!
Fare for at brænde sig som følge af meget varme 
overflader! 
Varme pumpemedier kan medføre skoldning. Følgende 
skal overholdes før installation eller afmontering af 
pumpen, eller før husskruerne (5) løsnes:
• Lad varmesystemet køle fuldstændigt af.
• Luk afspærringsventiler eller tøm varmesystemet.

FORSIGTIG!
En forkert monteringsposition kan beskadige pumpen.
• Vælg monteringssted i overensstemmelse med den 

tilladte monteringsposition (Fig. 2).
• Motoren skal altid monteres vandret.
• Den elektriske tilslutning må aldrig vende opad.
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• Installér afspærringsventiler foran og bagved pumpen 
for at lette pumpeudskiftning.

• Placér den øverste afspærringsventil i siden.
• Når den installeres i fremløbet i åbne anlæg, skal sik-

kerhedsfremløbet bøje af foran pumpen (EN 12828).
• Afslut alle svejse- og loddearbejder.
• Skyl rørledningssystemet.

Drejning af
motorhoved

Drej motorhoved (2+6) før installation og tilslutning af 
pumpen.
• Tag evt. isoleringskapperne af.

• Hold motorhoved (2+6) fast, og skru de husskruer (5) 
ud.

• Drej forsigtigt motorhoved (2+6).
• Overhold pumpens tilladte monterings-

position (Fig. 2) og retningspil på pumpehuset (1). 
• Skru de 4 husskruer (5) fast (4-7,5 Nm).

FORSIGTIG!
Lækvand kan beskadige reguleringsmodulet.
• Placér øverste afspærringsventil således, at lækvand 

ikke kan dryppe på reguleringsmodulet (6).

 ADVARSEL! 
Livsfare på grund af magnetfelt!
Livsfare for personer med medicinske implantater som 
følge af de permanentmagneter, der er indbygget i  
pumpen.
• Tag aldrig rotoren ud.

1

5

2

6

FORSIGTIG!
Skader på den indvendige pakning medfører utæthed.
• Drej forsigtigt motorhoved (2+6) uden at trække 

den ud af pumpehuset (1).
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Installering af
pumpe

Ved installation skal følgende overholdes:

• Vær opmærksom på retningspilen på pumpehuset (1).
• Installér mekanisk spændingsfrit og med 

vandret liggende vådløbermotor (2).
• Sæt pakningerne i på gevindtilslutningerne.
• Skru rørgevindene på.
• Sikr pumpen mod at dreje med en gaffelnøgle, og skru 

den godt fast med rørledningerne.
• Sæt evt. isoleringskapperne på igen.

6.2 Elektrisk tilslutning 
Den elektriske tilslutning må udelukkende foretages af 
kvalificerede elektrikere.

1

2

3

FORSIGTIG!
Manglende varmebortledning og kondensvand kan 
beskadige reguleringsmodulet og vådløbermotoren.
• Isolér ikke vådløbermotoren (2).
• Åbn alle udløbslabyrinter (3).

 FARE!
Livsfare som følge af elektrisk spænding! 
Ved berøring af spændingsførende dele er der umiddel-
bar livsfare.
• Afbryd produktet fra spændingsforsyningen før 

enhver form for arbejde, og sørg for at sikre mod 
genindkobling.

• Åbn aldrig reguleringsmodulet (6), og fjern aldrig 
betjeningselementer.
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Forberedelse • Strømtype og spænding skal svare til angivelserne på 
typeskiltet (4).

• Maksimal forsikring: 10 A, træg.
• Pumpen må udelukkende bruges med sinusformet 

vekselspænding.
• Tag hensyn til koblingsfrekvensen: 

- Til/frakoblinger via netspænding ≤ 100/24 h. 
- ≤ 20/h. ved en koblingsfrekvens på 1 min mellem 

til-/frakoblinger via netspænding.

• Etabler elektrisk tilslutning via en fast tilslutningsled-
ning med en stikanordning eller en afbryder med alle 
poler og med mindst 3 mm kontaktåbningsvidde 
(VDE 0700/del 1).

• Anvend en tilslutningsledning med tilstrækkelig 
udvendig diameter (f.eks. H05VV-F3G1,5) til beskyt-
telse mod lækvand og til trækaflastning på kabelfor-
skruningen.

• Anvend en varmebestandig tilslutningsledning ved 
medietemperaturer over 90 °C.

FORSIGTIG!
Taktstyret netspænding kan føre til elektronikskader.
• Brug aldrig pumpen med fasestyring.
• Deaktivér taktning af spændingen ved til-/frakobling 

af pumpen via ekstern styring (f.eks. fasestyring).
• Ved anvendelser, hvor det ikke er klart, om pumpen 

anvendes med taktstyret spænding, skal man bede 
styrings-/anlægsproducenten bekræfte, at pumpen 
anvender sinusformet vekselspænding.

• Kontrollér i hvert enkelt tilfælde til-/frakobling af 
pumpen via triacs/halvlederrelæ.

 BEMÆRK
Pumpens indgangsstrømstød er < 5A. Hvis pumpen 
tændes og slukkes via et relæ, skal det sikres, at 
relæet er i stand til at yde et indgangsstrømstød på 
mindst 5A. Indhent eventuelt oplysninger fra 
kedel-/styringsproducenten i den forbindelse. 
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• Kontrollér, at tilslutningsledningen ikke berører hver-
ken rørledninger eller pumpe.

Montering af
Wilo-Connector

• Adskil tilslutningsledningen fra spændingsforsyningen.
• Vær opmærksom på klemmebelægningen (PE, N, L).
• Tilslut og montér Wilo-Connector (Fig. 3a til 3e).

Tilslutning af pumpe • Forbind pumpen til jord.
• Tilslut Wilo-Connector (9) til reguleringsmodulet (6), 

til den går i hak (Fig. 3f).

Afmontering af
Wilo-Connector

• Adskil tilslutningsledningen fra spændingsforsynin-
gen.

• Afmontér Wilo-Connectoren med en passende 
skruetrækker (Fig. 4).

7 Ibrugtagning
Ibrugtagning må udelukkende udføres af kvalificerede 
fagfolk.

7.1 Udluftning
• Påfyld, og udluft anlægget korrekt.
Såfremt pumpen ikke udlufter automatisk:
• Aktivér udluftningsfunktionen med funktionstasten, 

tryk kort 1x, LED'en lyser grønt.
Udluftningsfunktionen starter efter 5 sekunder og 

varer 10 minutter.
LED-visningen viser søjler, der løber nedefra og op.
• Afbryd ved at trykke nogle sekunder på funktions-

tasten.

1x

 BEMÆRK
Efter udluftningen viser LED-visningen pumpens 
tidligere indstillede værdier. 
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7.2 Indstilling af reguleringstype og løftehøjde
Størrelsen på de viste hus-symboler og oplysninger 
anvendes kun som vejledning til indstilling af løftehøj-
den. Det anbefales at foretage en mere nøjagtig bereg-
ning til indstillingen. Med indstillingen vises samtidig 
løftehøjdens værdier i trin på 0,1 m.

Radiatorvarme
Variabelt differenstryk (Δp-v):
• Vælg indstillingsområde for anvendelsen.
• Indstil den nominelle værdi H for løftehøjden (varia-

belt differenstryk).
LED-visningen viser den nominelle værdi H for 

løftehøjden i m.

Gulvvarme
Konstant differenstryk (Δp-c):
• Vælg indstillingsområde for anvendelsen.
• Indstil den nominelle værdi H for løftehøjden 

(konstant differenstryk).
LED-visningen viser den nominelle værdi H for 

løftehøjden i m.

H+

H-

Pumpe Antal radiatorer

Yonos PICO…/1-4 m 8 12 15
Yonos PICO…/1-6 m 12 15 20
Yonos PICO…/1-8 m 15 20 30

H+

H-

Pumpe Antal kvadratmeter opvarmet areal i m²

Yonos PICO…/1-4 m - 80 120
Yonos PICO…/1-6 m 80 150 220
Yonos PICO…/1-8 m > 220
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Konstanthastighed
Konstanthastighed I, II, III:
• Vælg indstillingsområde for konstanthastigheden.
• Indstil hastighedstrin I II eller III.
LED-visning viser den indstillede hastighed c1, c2 

eller c3 svarende til reguleringspumpekurven.

Afslut indstillingen • Undlad at dreje betjeningsknappen i 2 sekunder.
• LED-visningen blinker 5 gange og skifter til det aktu-

elle effektforbrug i W, skiftevis med den aktuelle gen-
nemstrømning i m³/h.

8 Driftsstandsning
Standsning af

pumpe
I tilfælde af beskadigelser på tilslutningsledningen eller 
andre elektriske komponenter skal pumpen omgående 
standses.
• Adskil pumpen fra spændingsforsyningen.
• Kontakt Wilo-kundeservice eller en fagmand.

9 Vedligeholdelse
Rengøring • Snavs skal regelmæssigt forsigtigt fjernes fra pumpen 

med en tør støveklud.
• Anvend aldrig væsker eller aggressive rengøringsmid-

ler.

H+H-

 BEMÆRK
Hvis spændingsforsyningen afbrydes, er alle ind-
stillinger og visninger fortsat gemt. 
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10 Fejl, årsager og afhjælpning
Fejlafhjælpning må kun udføres af kvalificerede faglærte 
personer, arbejde på den elektriske tilslutning må kun 
udføres af kvalificerede elektrikere.

10.1 Advarsler
• Advarsler vises via LED-visningen. 
• Fejlmeldings-LED'en lyser ikke.
• Pumpen kører videre med begrænset pumpeydelse.
• Den signalerede fejlbehæftede driftstilstand må ikke 

optræde i en længerevarende tidsperiode. Årsagen 
skal findes og afhjælpes.

Fejl Årsager Afhjælpning
Pumpen kører 
ikke ved 
tilsluttet 
strømtilførsel

Elektrisk sikring 
defekt

Kontrollér sikringerne

Pumpen har ingen 
spænding

Afhjælp spændingsafbrydelsen

Pumpen støjer Kavitation som 
følge af 
utilstrækkeligt 
fremløbstryk

Forøg systemtrykket inden for det 
tilladte område
Kontrollér løftehøjdeindstillingen, 
og indstil evt. en lavere højde

Bygningen bliver 
ikke varm

Varmefladernes 
varmeydelse for 
lille

Forøg den nominelle værdi
Stil reguleringstype på Δp-c

LED Fejl Årsager Afhjælpning
E07 Generatordrift Pumpehydraulik gennem-

strømmes, men pumpen 
har ingen netspænding

Kontrollér 
netspændingen

E11 Tørløb Luft i pumpen Kontrollér 
vandmængde/
vandtryk

E21 Overbelastning Træg motorpumpe anven-
des uden for specifika-
tionen (f.eks. høj modul-
temperatur). Omdrej-
ningstallet er lavere end i 
normal drift.

Kontrollér 
omgivelsesbetin-
gelser
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10.2 Fejlmeldinger
• Fejlmeldinger vises via LED-visningen.
• Fejlmeldings-LED'en lyser rødt.
• Pumpen frakobler (afhængigt af fejlkoden), forsøger 

cykliske genstarter.

Manuel genstart • Pumpen forsøger automatisk en genstart, hvis der 
registreres en blokering.

Hvis ikke pumpen starter igen automatisk (E10):
• Aktivér manuel genstart med funktionstasten, tryk 

kort 2x, LED'en lyser grønt.
Genstart går i gang efter 5 sekunder og varer 

10 minutter.
LED-visningen viser de yderste segmenter i urets ret-

ning.

LED Fejl Årsager Afhjælpning
E04 Underspænding For lav spændingsforsy-

ning på netsiden
Kontrollér 
netspændingen

E05 Overspænding For høj spændingsforsy-
ning på netsiden

Kontrollér 
netspændingen

E10 Blokering Rotoren blokeret Aktivér manuel 
genstart, eller 
kontakt 
kundeservice

E23 Kortslutning For høj motorstrøm Kontakt 
kundeservice

E25 Kontakter/vikling Vikling defekt Kontakt 
kundeservice

E30 Modulovertempe-
ratur

Modul for varmt indeni Kontrollér 
anvendelsesbe-
tingelserne 

E36 Modul defekt Elektronik defekt Kontakt 
kundeservice

2x
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• Afbryd ved at trykke nogle sekunder på funktions-
tasten.

Kontakt en fagmand eller Wilo-kundeservice, hvis 
fejlen ikke afhjælpes.

11 Bortskaffelse
Information om indsamling af brugte el- og 
elektronikprodukter
Med korrekt bortskaffelse og sagkyndig genanvendelse 
af dette produkt undgås miljøskader og sundhedsfarer 
for den enkelte.

For at behandle, genanvende og bortskaffe de pågæl-
dende udtjente produkter korrekt skal man overholde 
følgende punkter:
• Aflever altid disse produkter til en indsamler, der er 

godkendt og beregnet til formålet.
• Følg lokalt gældende forskrifter!
Indhent oplysninger om korrekt bortskaffelse hos den 
lokale kommune, på den nærmeste genbrugsplads eller 
hos den forhandler, hvor produktet blev købt. Flere 
oplysninger om genanvendelse findes på 
www.wilo-recycling.com.

 BEMÆRK
Efter genstarten viser LED-visningen pumpens 
tidligere indstillede værdier. 

 BEMÆRK
Forbud mod sammenblanding med hushold-
ningsaffald!
Inden for EU kan dette symbol forekomme på 
produktet, på emballagen eller i de ledsagende 
dokumenter. Det betyder, at det ikke er tilladt 
at bortskaffe de pågældende el- og elektronik-
produkter sammen med almindeligt hushold-
ningsaffald.
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