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ONDERDELEN:

 

 
INGEBRUIKNAME:

De pomp heeft speciale vacuümpomp olie nodig om te functioneren. Voor het 
eerste gebruik moet de juiste hoeveelheid in het reservoir worden gegoten.

LAAT DE POMP NOOIT DRAAIEN ZONDER OLIE
Zonder olie zal onherstelbare schade worden toegebracht.

Om de olie in de machine te kunnen gieten draait u de groene vuldop op de 
pomp los. Giet de bijgeleverde olie uit het flesje in de opening terwijl u het level 
in de gaten houdt door het kijkglas.
Als de olie halverwege het kijkglas is gekomen zit er genoeg in.

Gebruik uitsluitend speciale vacuümpomp olie*

Sluit de vuldop stevig af en veeg eventueel gemorste olie weg.
De pomp is nu gereed voor gebruik.

*Zie achterzijde van deze handleiding voor de juiste olie

Inlaat slangtule

Aan/uitknop

Olie vuldop

Kijkglas

Olie aftapplug



WERKING:

1. Sluit de stekker aan op een stopcontact met randaarde
2. Zorg dat de pomp met de rubber voetjes op een stevige ondergrond staat
3. Bevestig een goed passende luchtslang (bij voorkeur met een slange-

klem) op de slangtule
4. Bevestig het andere einde van de slang op het object waar het vacuüm 

gewenst is
5. Schakel de pomp in met de aan/uitschakelaar

ONDERHOUD:

De olie in uw vacuümpomp is letterlijk wat de boel draaiende houdt. Na ver-
loop van tijd heeft deze olie water (uit de lucht) en andere vervuiling verza-
meld. Dit heeft de volgende zaken tot gevolg:

• Er kan geen vocht meer uit de lucht worden gefilterd omdat de olie verza-
digd raakt. Dit is schadelijk voor de pomp.

• Vervuilde olie vormt een stroperige substantie (sludge), de pomp wordt 
minder efficiënt.

• Vervuilde en verzadigde olie smeert minder goed en zal overmatige slij-
tage veroorzaken. 

De olie zal dus van tijd tot tijd vervangen moeten worden. Dit is uiteraard sterk 
afhankelijk van de mate waarin de pomp wordt gebruikt. Periodes van lange 
stilstand zijn overigens geen garantie voor minder vervuiling.

De olie vervangen doet u als volgt:

• Laat de pomp even draaien zodat hij op temperatuur is 
• Zet een bakje onder de aftapplug en draai deze los. Kijk uit voor de 

warme pomp en de warme olie
• Als de olie eruit is gelopen draait u de vuldop los: laat het bakje onder de 

aftapplug staan, er komt nog een restje uit
• Laat de machine gedurende 5 à 10 seconden (maximaal) draaien met de 

verwijderde vuldop
• Houd tenslotte de pomp even schuin om hem helemaal leeg te laten 

lopen
• Monteer de aftapplug en vul de olie weer bij tot het juiste level

Als de olie extreem vervuild is kunt u het beste de pomp een paar minuten 
laten draaien met verse olie en deze meteen weer vervangen volgens boven-
staande procedure.



VACUÜMOLIE:

De bijgeleverde olie voldoet aan de juiste specifi caties en is 
voldoende om de machine op te starten voor het eerste gebruik.

Wanneer u de olie in de pomp wilt verversen adviseren wij de 
speciale VOS instrumenten hoogwaardige vacuümolie. 
Deze kunt u bestellen onder artikelnummer VOS-20002.
De verpakking van 1 liter is voldoende voor 2 keer verversen.

SPECIFICATIES:

• Luchtverplaatsing:  5,5 CFM (kubieke voet/minuut)
• maximale vacuüm:   15 micron
• Motorvermogen:   ½ PK
• Olie capaciteit:   550 ml
• Netto gewicht:   9,5 kg
• Afmetingen:   325x136x239mm 
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