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DYKPUMPE 750W 
POWEW67906 

1 TILSIGTET BRUG 
Denne pumpe anvendes fortrinsvist som kælderpumpe. Når den monteres ind i en 
pumpebrønd beskytter den mod oversvømmelser. Den kan også anvendes på steder, hvor 
vand skal pumpes væk, f.eks. i huset, i landbruget, i havebruget, i sanitetsbranchen og mange 
flere andre steder. Ikke egnet til erhvervsmæssig brug. 

ADVARSEL! Læs af hensyn til sikkerheden denne vejledning omhyggeligt, 
før maskinen tages i brug. Giv kun el-værktøjet videre til andre sammen 
med denne vejledning. 

2 BESKRIVELSE (FIG A) 
1. Motorhus 
2. Vandindtag 
3. Vandudtag 
4. Strømkabel og -stik 
5. Svæmmerafbryder 
6. Bærehåndtag 
7. Kabelklemme 

3 MEDFØLGENDE INDHOLD 
▪ Fjern al emballage. 
▪ Fjern resterende emballage og forsendelsesmateriale (om nødvendigt). 
▪ Kontroller, at hele pakkens indhold er der. 
▪ Kontroller værktøjet, strømledningen, strømstikket og alt tilbehør for beskadigelser under 

transporten. 
▪ Opbevar emballagen så lang tid som muligt indtil garantiperiodens ophør. Kasser det i dit 

lokale affaldssystem bagefter. 

ADVARSEL Emballage er ikke legetøj!  Børn må ikke lege med plastikposer!  
Risiko for kvælning! 

Dykpumpe med 10m el-kabel (RNF) med jordforbundet stik 
Udgangstilslutning 
Manual 

Kontakt venligst forhandleren, når der mangler dele, eller de er 
beskadigede. 

4 SYMBOLER 
I denne brugervejledning og/eller på maskinen anvendes der følgende piktogrammer: 

 

Symboliserer risiko for 
personskader eller skader på 
værktøjet. 

 

Læs vejledningen før brug 
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5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 
OBS! Samtlige anvisninger bør læses. Fejl pga. manglende overholdelse af anvisningerne 
nedenfor kan forårsage elektriske stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. Begrebet „El-
værktøj” i det følgende refererer til netdrevne el-værktøjer (med netkabel). 

6 BEMÆRK INDEN IDRIFTTAGNINGEN! 
▪ Den elektriske tilslutning skal foretages til en netstik med en netspænding på 230 V - 50 

Hz. Sikring mindst 6 ampere. 
OBS! A 
Ved svømmebassiner og havebassiner og i deres sikkerhedsområde er det kun tilladt at 
anvende pumpen med en reststrømsafbryder med en udløsende mærkestrøm indtil 30 mA (iht. 
VDE 0100 del 702, 738). 
Pumpen må ikke arbejde, mens der befinder sig personer i svømmebassinet eller i 
havebassinet. Spørg Deres elektriker! 
OBS! 
(Af hensyn til Deres sikkerhed) Inden De tager Deres nye dykpumpe i brug, skal De lade en 
fagmand kontrollere, om : 
▪ Jordforbindelsen 
▪ Nulleder 
▪ FejIstrømsafbryderen opfylder sikkerhedsforskrifterne fra energi-forsyningsselskabet og 

fungerer fejlfrit. 
▪ De elektriske stikforbindelser skal beskyttes mod regn og fugt. 
▪ Ved risiko for oversvømmelse skal stikforbindelserne placeres i et område, der er 

oversvømmelsessikkert. 
▪ De skal under alle omstændigheder undgå at pumpe aggressive væsker samt slibende 

stoffer. 
▪ Dykpumpen skal beskyttes mod frost. 
▪ Pumpen skal beskyttes mod at køre tør. 
▪ Der skal udføres egnede foranstaltninger så det undgås, at børns har adgang til pumpen. 
Holdbarhed 
Den dykpumpe, De nu har købt, er beregnet til at pumpe vand med en maksimal temperatur 
på 35C. Denne pumpe må ikke anvendes til andre væsker, især ikke til motorbrændstoffer, 
rengøringsmidler eller andre kemiske produkter! 

7 INSTALLATION 
Dykpumpen installeres enten: 
▪ stationært med en fast rørledning 
 eller 
▪ stationært med en fleksibel slangeledning 
Vær opmærksom på! 
Ved installeringen skal De være opmærksom på, at pumpen aldrig må monteres frit 
hængende på trykledningen eller på strømkablet. Dykpumpen skal hænges op i det dertil 
indrettede bæregreb eller ligge på bunden af pumpebrønden. For at kunne sikre pumpens 
fejlfrie funktion, skal bunden af brønden altid være fri for slam og anden forurening. 
Er vandspejlet for lavt kan den slam, der befinder sig i brønden, hurtigt tørre ind og hindre 
pumpen i at starte. Derfor er det nødvendigt at kontrollere dykpumpen (udfør startforsøg) 
regelmæssigt. Svømmeafbryderen er indstillet på en sådan måde, at det er muligt straks at 
tage dykpumpen i brug. 
Henvisning! 
Pumpebrønden bør opfylde minimumsmålene på 40 x 40 x 50 cm, for at svømmeafbryderen 
kan bevæge sig frit. 
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Nettilslutningen 
Den dykpumpe, De har købt, er allerede forsynet med et stødsikret netstik. Pumpen er 
beregnet til at blive sluttet til et netstik med 230 V 50 Hz. Sørg for at kontrollere, at stikdåsen 
er tilstrækkelig sikret (mind. 6 A) og helt intakt. Sæt pumpestikket i stikdåsen og pumpen er 
klar til brug. 
Henvisning! 
Hvis netledningen eller stikket skulle blive beskadiget på grund af ydre påvirkning, er det ikke 
tilladt at reparere kablet! Kablet skal skiftes ud med et nyt. 

8 IBRUGTAGNINGEN 
Efter at De har læst installations- og driftsvejledningerne grundigt igennem, kan De tage Deres 
nye pumpe i brug, såfremt De samtidig overholder følgende punkter: 
▪ Kontrollér, at pumpen ligger på bunden af brønden. 
▪ Kontrollér, at trykledningen er placeret forskriftsmæssigt korrekt. 
▪ Kontrollér, at den elektriske tilslutning er på 230 V 50 Hz. 
▪ Kontrollér, at den elektriske stikdåse er i en forskriftsmæssig korrekt tilstand. 
▪ Kontrollér, at der aldrig kan komme fugt eller vand ind i nettilslutningen. 
▪ Undgå at pumpen kører tør. 

8.1 Udluftning af pumpen før brug 
▪ Sørg altid for, at pumpen er korrekt udluftet, inden den tages i brug. Vip om nødvendigt 

pumpen frem og tilbage adskillige gange, indtil der ikke længere forekommer luftbobler, og 
vent mindst 15 sekunder, før pumpen startes. 

8.2 Indstilling af TIL/FRA -kontaktpunktet 
Svømmerafbryderens TIL- og FRA kontaktpunkt kan indstilles ved at ændre 
svømmerafbryderen i svømmerafbryderindstillingen. Følgende punkter skal kontrolleres inden 
ibrugtagning: 
▪ Svømmerafbryderen skal placeres således, at kontaktpunkthøjden:TIL og 

kontaktpunkthøj-den: FRA er lette at nå med minimal kraftanvendelse. Kontrollér dette, 
idet De stiller pumpen i en beholder fyldt med vand og forsigtigt hæver og sænker 
svømmerafbryderen med hånden. Derved kan De se, om pumpen hhv. kobler til og fra. 

▪ Sørg for, at afstanden mellem svømmerafbryderhovedet og svømmerafbryderindstillingen 
ikke er for lille. Ved for lille afstand garanteres der ikke for fejlfri funktion. 

▪ Ved indstilling af svømmerafbryderen skal De sørge for, at svømmerafbryderen ikke 
berører gulvet, når pumpen kobles fra. Vigtigt! Fare for tørkøring. 

Dette apparat må ikke anvendes af børn eller personer, som er fysisk, mentalt eller 
udviklingsmæssigt hæmmet, eller af personer som ikke har den fornødne erfaring eller 
viden, med undtagelse af de tilfælde, hvor disse personer modtager instrukser fra en 
person, som er ansvarlig for deres sikkerhed - en vejleder - eller ved at læse de 
foregående instruktioner vedrørende brug af dette apparat grundigt 

9 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 

Bemærk! Tag strømstikket ud at stikkontakten før der udføres nogen form 
for arbejde på maskinen. 

Brug aldrig opløsningsmidler som benzin, alkohol, ammoniakvand osv. 
Disse opløsningsmidler kan skade plasticdelene. 
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9.1 Vedligeholdelseshenvisninger! 
Dykpumpen er et vedligeholdelsesfrit og afprøvet kvalitetsprodukt, som er underlagt en meget 
streng slutkontrol. 
For at opnå en lang levetid og en fejlfri drift anbefaler vi dog, at de regelmæssigt efterser og 
plejer pumpen. 
OBS! VIGTIGT! 

Træk netstikket ud inden der udføres vedligeholdelses arbejder. 

▪ Ved transportabel anvendelse bør pumpen rengøres med rent vand efter hver brug. 
▪ Ved stationær installation kan det anbefales at kontrollere svømmeafbryderens funktion 

for hver 3 måneder. 
▪ Trævler og andre fnugpartikler, som eventuelt har sat sig fast i pumpehuset, skal fjernes 

med en vandstråle. 
▪ For hver 3 måneder skal slammet fjernes fra brøndbunden og brøndvæggene gøres rene. 
▪ Fjern aflejringer fra svømmeafbryderen ved hjælp af rent vand. 

9.2 Rensning af skovlhjulet 
Er aflejringerne i pumpehuset for stærke, skal pumpens nedre del adskilles som følger: 
1. Løs indsugningskurven fra pumpehuset. 
2. Rens skovlhjulet med rent vand. 
OBS! Pumpen må ikke stilles eller støttes på skovlhjulet! 
3. Monteringen foretages I omvendt rækkefølge. 

10 TEKNISKE DATA 
type POWEW67906 

Nettilslutning 230V / 50Hz 

Effekt 750W 

Maks. strømning 13000 l/h 

Løftehøjde max. 8 m 

Neddykning max. 7 m 

Vandtemperatur max. 35° C 

Til rent/snavset vand: Snavset 

Kabinet (plastik(P) / Rustfrit stål (RS)) P 

Vandindtag (plastik(P) / Rustfrit stål (RS)) P 

Vægt 4.41kg 

11 SERVICEAFDELING 
▪ Beskadigede afbrydere skal skiftes ud af vores kundeserviceværksted.  
▪ Hvis tilslutningsledningen (eller netstikket) beskadiges, skal de skiftes ud med en særlig 

tilslutningsledning, som fås hos vores kundeservice (serviceafdeling). Udskiftningen af 
tilslutningsledningen må kun udføres af vores kundeservice (serviceafdeling - se sidste 
side) eller en kvalificeret person (el-installatør). 
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12 FEJLFINDING 
Fejl Årsager Afhjælpning 

Pumpen starter ikke ▪ Netspændingen ikke sat til 
▪ Svømmeafbryderen skifter 

ikke 

▪ Kontrollér netspændingen 
▪ Placér svømmeafbryderen i 

en højere stilling 

Pumpen pumper ikke ▪ Indløbssien er stoppet 
 

▪ Trykslangen har et knæk 

▪ Rens indløbssien med en 
vandstråle 

▪ Fjern knækket 

Pumpen kobler ikke fra ▪ Svømmeafbryderen kan ikke 
synke ned 

▪ Læg pumpen korrekt på 
brøndbunden 

Pumpemængden er 
utilstrækkelig 

▪ Indløbssien er stoppet 
▪ Pumpeeffekten er reduceret 

pga. tilførsel af stærk 
forurenet eller slibende vand 

▪ Rens indløbssien 
▪ Rens pumpen og udskift 

låsedele 

Pumpen kobler fra efter 
kort tid 

▪ Motorværnet frakobler 
pumpen pga. for stor 
vandforurening 

▪ Vandtemperaturen for høj 
motorværnet kobler fra 

▪ Træk netstikket ud og rens 
pumpen og brønden 
 

▪ Sørg for at den maksimale 
vandtemperatur ikke 
overstiger 35°C! 

13 OPBEVARING 
▪ Rengør hele maskinen og dens ekstraudstyr grundigt.  
▪ Opbevar maskinen uden for børns rækkevidde, i en stabil og sikker position, på et køligt 

og tørt sted, undgå for høje og for lave temperaturer. 
▪ Maskinen må ikke udsættes for direkte sollys. Opbevar den om muligt i mørke. 
▪ Maskinen må ikke opbevares i plastikposer, da dette vil opbygge fugtighed. 
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14 GARANTI 
▪ Produktet dækkes af garanti i henhold til gældende retlige bestemmelser i en periode på 

24 måneder fra den første købers købsdato. 
▪ Garantien dækker alle materiale- eller produktionsfejl. Den omfatter ikke: defekt som følge 

af dele, der udsættes for normal slitage, såsom lejer, børster, ledninger, stik eller tilbehør 
såsom bor, borebits, saveklinger, osv., beskadigelse eller defekt som følge af misbrug, 
ulykke eller ændring eller transportomkostninger.  

▪ Garantien dækker alle materiale- eller produktionsfejl. Den dækker ikke: batterier, 
opladere, defekte dele som følge af normal slitage, såsom lejer, børster, ledninger, stik ... 
Tilbehør såsom bor, borebits, savklinger osv. er heller ikke omfattet af nærværende 
garanti. 

▪ Beskadigelse og/eller defekter som følge af misbrug er heller ikke omfattet af nærværende 
garanti. 

▪  Vi fraskriver os også alt ansvar for enhver personskade som følge af forkert brug af 
værktøjet. 

▪  Reparationer må kun udføres af et autoriseret kundeservicecenter til Powerplus-
værktøjer. 

▪ Du kan altid få mere information på tlf. 00 32 3 292 92 90. 
▪ Alle transportomkostninger skal altid afholdes af kunden, medmindre andet er aftalt 

skriftligt. 
▪ Ligeledes kan der ikke forlanges erstatning under nærværende garanti, hvis skaden på 

apparatet er opstået som følge af uagtsom vedligeholdelse eller overbelastning. 
▪ Garantien dækker ikke skader der opstår som følge af gennemtrængt væske, overdreven 

støveksponering, bevidst beskadigelse (forsætligt eller ved grov uagtsomhed), upassende 
anvendelse (brug til formål som apparatet ikke er egnet til), ukompetent brug (såsom ikke 
at respektere instrukserne i denne vejledning), inkompetent montering, lynnedslag, forkert 
netspænding. Denne liste er ikke fuldstændig. 

▪ Accept af krav under garantien kan ikke føre til forlængelse af garantiperioden eller 
påbegyndelsen af en ny garantiperiode, hvis apparatet udskiftes. 

▪ Apparater eller dele, som udskiftes under garantien, bliver Varo NV's ejendom. 
▪ Vi forbeholder os retten til at afvise alle krav, hvis købet ikke kan bekræftes, eller hvis det 

er tydeligt, at produktet ikke har været behørigt vedligeholdt. (rene udluftningsåbninger, 
regelmæssig service af kulbørster,…)  

▪ Købskvitteringen skal opbevares som bevis på købsdatoen.  
▪ Det samlede værktøj skal returneres til forhandleren i rimelig ren stand, i den originale 

blæseformede æske (hvis relevant for enheden) sammen med købsdokumentation. 

15 MILJØ 
Hvis maskinen skal skiftes ud efter lang tids brug, må den ikke bortskaffes som 
husholdningsaffald, men skal bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde. 
Affald produceret af de elektriske maskiner må ikke behandles som normalt 
husaffald. Sørg for at genbruge det, hvor der findes egnede anlæg til det. Kontakt 
den lokale instans eller forhandleren for at få rådgivning om indsamling og 
bortskaffelse. 
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16 KONFORMITETSERKLÆRING 

 

VARO – Vic. Van Rompuy N.V – Joseph Van Instraat 9 – BE2500 Lier – Belgien, erklærer 
hermed, at  

Apparatbeskrivelse: Dykpumpe 750W 
Varemærke:  POWERplus 
Varenummer:  POWEW67906 

er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i gældende 
europæiske direktiver, der er baseret på anvendelse af europæiske harmoniserede 
standarder. Enhver uautoriseret modifikation af apparatet ugyldiggør denne erklæring. 

EU-direktiver (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for undertegnelsen): 
2011/65/EU 
2014/35/EU 
2014/30/EU 

Harmoniserede europæiske standarder (herunder eventuelle tillæg frem til datoen for 
undertegnelsen): 

EN60335-1 : 2012 
EN60335-2-41: 2003  
EN55014-1 : 2017 
EN55014-2 : 2015 
EN IEC61000-3-2 : 2019 
EN61000-3-3 : 2013 

Indehaver af den tekniske dokumentation: Philippe Vankerkhove, VARO - Vic. Van Rompuy 
N.V. 

Undertegnede handler på vegne af selskabets administrerende direktør, 

 
Ludo Mertens 
Regulatory Affairs (afdelingen for juridiske anliggender) – Compliance Manager 
18/01/2022, Lier - Belgium 


