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TOEPASSING

Deze pomp is ideaal als kelderpomp. In een schacht aangebracht, verleent ze veiligheid in
geval van overstromingen. Ze wordt echter ook overal gebruikt waar water naar een andere
plaats moet worden overgebracht, bv. in huishouding, in de landbouw, in de tuinbouw, in de
sanitaire industrie en vele toepassingen meer.
Het apparaat is niet bestemd voor industrieel gebruik.
WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing
goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig
alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.
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BESCHRIJVING (FIG A)
motorbehuizing
water ingang
water uitgang
elektrisch snoer en stekker
vlotter schakelaar
draaghandvat
Vlotter kabelklem

INHOUD VAN DE VERPAKKING
Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze
periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.
WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen
mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

Dompelpomp met 10m elektrisch snoer (RNF) en geaarde stekker.
Koppelstuk voor wateruitgang.
handleiding
Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of
beschadigd zijn.
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ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan
elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte
begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het
elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).
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IN ACHT TE NEMEN VOOR DE INBEDRIJFSTELLING!

▪

De elektrische aansluiting gebeurt via een reglementair aangesloten geaard stopcontact,
met een netspanning van 230 Volt/50 Hz. Zekering van minstens 6 Ampère.
Voorzichtig !
Aan zwembassins en tuinvijvers en in hun veiligheidsbereik is het gebruik van de pomp enkel
toelaatbaar mits zij beveiligd is door een verliesstroomschakelaar met een uitschakelende
nominale stroom tot 30 mA (overeenkomstig VDE 0100 deel 702, 738).
De pomp mag niet in werking zijn of gezet worden als zich personen in het zwembassin of in
de tuinvijver bevinden. Raadpleeg Uw elektricien!
Attentie!
(voor uw veiligheid) Laat alvorens uw nieuwe dompelpomp in gebruik te nemen een
vakkundige controleren of
▪ De aarding
▪ De geaarde nulleider
▪ De verliesstroomschakelaar beantwoorden aan de voorschriften van de
elektriciteitsmaatschappij en correct functioneren.
▪ De elektrische stekkerverbindingen moeten tegen vocht beschermd worden.
▪ Bij overstromingsgevaar moeten de stekkerverbindingen naar een tegen overstroming
beschermde zone overgebracht worden.
▪ Het transport van agressieve vloeistoffen en op corrosie berustende (als
smeergelwerkende) stoffen moet in ieder geval vermeden worden.
▪ De dompelpomp moet tegen vorst beschermd worden.
▪ De pomp mag niet drooglopen.
▪ Maatregelen treffen opdat de pomp niet in de handen van kinderen kan geraken.
Duurzaamheid
De door u aangeschafte dompelpomp is geschikt voor het transport van water met een
temperatuur van maximum 35°C.
Deze pomp mag niet voor andere vloeistoffen gebruikt worden en met name nooit voor
motorbrandstof, schoonmaakmiddelen en andere chemische producten!
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DE INSTALLATIE

Het installeren van de dompelpomp kan op de volgende manieren gebeuren:
▪ Stationair met een vaste buisleiding
▪ of
▪ Stationair met een flexibele slang.
Attentie!
Bij de installatie opletten dat de pomp nooit vrij hangend aan de drukleiding of aan de
stroomkabel gemonteerd mag worden. De dompelpomp moet aan de draaggreep, die
daarvoor voorzien is, worden opgehangen of moet op de bodem van de schacht liggen. Ten
einde een perfecte werking van de pomp te verzekeren, moet de bodem van de schacht altijd
vrij zijn van slijk of van andere verontreinigingen.
Bij een te laag waterpeil kan het slijk aanwezig in de schacht snel uitdrogen en de pomp
verhinderen aan te slaan. Daarom is het noodzakelijk om de dompelmotorpomp regelmatig te
controleren (aanlooptest uitvoeren).
De vlotterschakelaar is dusdanig ingesteld dat een onmiddellijke inbedrijfstelling mogelijk is.
Opmerking!
De pompschacht moet minstens 40 x 40 x 50 cm groot zijn, zodat de vlotterschakelaar zich vrij
kan bewegen.
De netaansluiting
De door u aangeschafte dompelpomp is al met een geaarde stekker uitgerust. De pomp moet
worden aangesloten op een geaarde stopcontactdoos met 220/230 Volt/ 50 Hz.
Controleer of het stopcontact voldoende beveiligd is (minstens 6 A) en of het volledig in orde
is. Steek de pompstekker in het stopcontact en de pomp is nu startklaar.
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Opmerking
Moest de stroomkabel of de stekker door uitwendige oorzaken beschadigd worden, mag de
kabel of stekker uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met het juiste materiaal hersteld
worden.
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INBEDRIJFSTELLING

Nadat u deze installatie- en gebruiksaanwijzing aandachtig heeft gelezen, kunt u met
inachtneming van de hierna volgende punten de nieuwe pomp in bedrijf stellen:
▪ Controleer of de pomp op de schachtbodem rust.
▪ Ga na of de drukleiding reglementair aangebracht werd.
▪ Controleer of de elektrische aansluiting 230Volt/50 Hz bedraagt.
▪ Controleer of het elektrisch stopcontact aan de reglementaire voorschriften voldoet.
▪ Ga na of er geen vocht of water aan de netaansluiting kan komen.
▪ Zorg ervoor dat de pomp nooit droogloopt.
7.1
Ontluchten pomp voor ingebruikname
▪ Zorg er steeds voor dat de pomp voor ingebruikname goed ontlucht is, eventueel de pomp
enkele malen heen en weer kantelen tot er geen luchtbellen meer verschijnen, minstens
15 seconden wachten vooraleer de pomp te starten.
7.2
Afstellen van het In/Uit-schakelpunt
Het IN resp. UIT-schakelpunt van de vlotterschakelaar kan afgesteld worden door de
vlotterschakelaar in zijn afscherming te veranderen. Gelieve de volgende punten te
controleren vóór U de pomp in gebruik neemt:
▪ De vlotterschakelaar moet zo aangebracht zijn dat de schakelpunthoogte IN en de
schakelpunthoogte UIT gemakkelijk en met weinig kracht kan bereikt worden. Controleer
dit door de pomp in een met water gevuld vat te plaatsen en de vlotterschakelaar met de
hand voorzichtig op te heffen en daarna weer te laten zakken. Daarbij kunt U zien of de
pomp zich in- en uitschakelt.
▪ Let er wel op dat de afstand tussen de kop van de vlotterschakelaar en kabelklem niet te
klein is. Als de afstand te klein is, is de perfecte functie niet gewaarborgd.
▪ Let bij het afstellen van de vlotterschakelaar erop dat de vlotterschakelaar niet de grond
raakt vóór de pomp uitgeschakeld wordt. Opgelet! Gevaar van drooglopen.
Dit toestel is niet geschikt om gebruikt te worden door kinderen en door personen
waarvan de lichamelijke, de zintuiglijke of de psychische capaciteiten verminderd zijn
of door personen onthouden van ervaring of kennis, behalve als deze personen
genieten door middel van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid, een
toezicht of door voorafgaande voorschriften betreffende het gebruik van het toestel
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REINIGING EN ONDERHOUD
Opgelet ! Trek de netstekker uit de contactdoos alvorens werkzaamheden
aan het apparaat te verrichten.
Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniawater, etc.
Deze oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.

8.1
Onderhoudsvoorschriften
De dompelpomp hoeft geen bijzonder onderhoud en is een beproefd kwaliteitsartikel dat aan
strenge eindcontroles onderworpen is. Met het oog op een lange levensduur en een
permanent gebruik raden wij u nochtans aan, de pomp aan regelmatige controles en
onderhoud te onderwerpen.
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Opgelet! Belangrijk!
▪ Voor begin van om het even welke onderhoudswerkzaamheden steeds de stekker uit het
stopcontact trekken.
▪ Wordt de pomp wel eens vaker getransporteerd, is het raadzaam ze na ieder gebruik met
zuiver water te reinigen.
▪ Bij stationaire installatie is een driemaandelijkse controle van de werking van de
vlotterschakelaar aan te bevelen.
▪ Vezeltjes en vaste deeltjes die zich eventueel in het pomphuis vastgezet hebben, met een
waterstraal verwijderen.
▪ Alle 3 maanden de schachtbodem van slijk bevrijden en ook de schachtwanden reinigen.
▪ Afzetting op de vlotterschakelaar met zuiver water schoonmaken.
8.2
Schoonmaken van het schoepenwiel
Bij een bovenmatige afzetting in het pomphuis dient het onderste gedeelte van de pomp als
volgt te worden ontmanteld:
1. Neem de aanzuigkorf af van het pomphuis.
2. Maak het schoepenwiel met helder water schoon.
Let op! Laat de pomp niet rusten op het schoepenwiel!
3. Voor de assemblage gaat u in omgekeerde volgorde te werk.
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TECHNISCHE GEGEVENS

type
Netaansluiting
Opgenomen vermogen
Capaciteit max.
Opvoerhoogte max.
Dompeldiepte max.
Watertemperatuur max.
Bestemd voor zuiver/vuil water
behuizing (plastiek (P) / Roestvrijstaal (SS) )
Water ingang (plastiek (P) / Roestvrijstaal (SS) )
Gewicht
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POWEW67904
230V / 50Hz
400W
7500 l/h
5m
max.5 m
35° C
Vuil
P
P
3.9 kg

SERVICEDIENST
Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld
worden.
Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door
een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste
pagina) verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden
uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een
gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).
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STORINGEN VERHELPEN

Storingen
Pomp start niet

Oorzaken
-geen net spanning
-vlotterschakelaar schakelt niet

Pomp
transporteert niet
Pomp schakelt
niet uit
Debiet
ontoereikend

-inloopzeef verstopt
-drukslang geknikt
- vlotterschakelaar kan niet afzinken

Pomp schakelt
na korte looptijd
uit

12
▪
▪
▪
▪

13
▪

NL

-inloopzeef verstopt
-dalend pompvermogen, door sterke
vervuiling en corrosie water aan
toevoegen
-motorbeveiliging schakelt de ponp uit,
te sterke watervervuiling
-watertemperatuur te hoog,
motorbeveiliging schakelt uit

Verhelpen
-netspanning controleren
-vlotterschakelaar in hogere
positie brengen
-Inloopzeef met water reinigen
-De knik eruit halen
- pomp correct op schachtbodem
plaatsen
-inloopzeef reinigen
-pomp reinigen en versleten
stukken vernieuwen
-netstekker uittrekken pomp en
schacht schoonmaken
-Op max. watertemperatuur van
35°C achten!

OPSLAG
Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren.
Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en
op een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage
temperaturen.
Bescherm de machine tegen direct invallend licht. Bewaar ze, indien mogelijk, op een
donkere plaats.
Bewaar de machine niet in plastic of Nylon zakken om te vermijden dat er zich vocht
ophoopt.

GARANTIE

Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een
periode van 24 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
▪ Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders,
defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels,
stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of
defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de
transportkosten.
▪ Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die
voortvloeien uit onjuist gebruik.
▪ Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is
van onjuist gebruik van het toestel.
▪ Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus
gereedschappen.
▪ Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
▪ Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen werd.
▪ Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het
toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
▪ Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige
stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid),
ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is),
onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de
handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is
niet limitatief.
Copyright © 2019 VARO NV
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De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging
van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval
van een vervanging van het toestel.
Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor
eigendom van Varo NV.
We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop
niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd
onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een
aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op
het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

MILIEU
Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg
bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.
Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het
gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen
waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of
de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.
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CONFORMITEITSVERKLARING

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,
Product:
DOMPELPOMP 400W
Handelsmerk: POWERplus
Model:
POWEW67904
voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van
toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese
geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze
verklaring nietig.
Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van
ondertekening):
2011/65/EU
2014/35/EU
2014/30/EU
Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op
de datum van ondertekening):
EN60335-1 : 2012
EN60335-2-41: 2003
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 2015
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013
Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van
Rompuy N.V.
Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Hugo Cuypers
Regelgevings- en compliancemanager
20/02/19
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