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Pos: 2 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/Grafik mon01-01_pondovac4 @ 21\mod_1285681555880_0.docx @ 124082 @  @ 1 
 

 
Pos: 3 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/Grafik mon02-01_pondovac4 @ 21\mod_1285681793742_0.docx @ 124109 @  @ 1 
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Pos: 242 /Alle Produkte/Länderkennzeichen/International neu/04===NL=== @ 39\mod_1381935684037_0.docx @ 218971 @  @ 1 
 
-  NL  - 

 
Pos: 243 /Alle Produkte/Einleitung/GA Original in deutsch @ 16\mod_1265714347697_241.docx @ 101455 @  @ 1 
 

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 
Pos: 244 /Alle Produkte/Dummy_module/===== Abstand 6 pt ===== @ 7\mod_1196627997106_0.docx @ 41653 @  @ 1 
 
 

Pos: 245 /Alle Produkte/Ueberschriften/Head 1/1. H1 Hinweise zu dieser Gebrauchsanleitung @ 10\mod_1248768026340_241.docx @ 66255 @  @ 1 
 

Instructies betreft deze gebruiksaanwijzing 
Pos: 246 /Alle Produkte/Einleitung/Hinweise zur Anleitung @ 22\mod_1297351575088_241.docx @ 130535 @  @ 1 
 

Welkom bij OASE Living Water. Met de aanschaf van het product Pondovac 4 heeft u een goede keuze gemaakt. 

Voordat u het apparaat in gebruik neemt dient u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen en zich met het appa-
raat vertrouwd te maken. Alle werkzaamheden aan en met dit apparaat mogen uitsluitend verricht worden als ze con-
form de onderhavige handleiding zijn. 

Houdt u zich voor een juist en veilig gebruik stipt aan de veiligheidsvoorschriften. 

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. Geef de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar wanneer het appa-
raat van eigenaar verwisselt. 
Pos: 247 /Alle Produkte/Dummy_module/===== Abstand 6 pt ===== @ 7\mod_1196627997106_0.docx @ 41653 @  @ 1 
 
 

Pos: 248 /Alle Produkte/Ueberschriften/Head 1/H1 Lieferumfang @ 6\mod_1196355702321_241.docx @ 41117 @  @ 1 
 

Leveringsomvang 
Pos: 249 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/Lieferumfang @ 10\mod_1250071392763_241.docx @ 69082 @  @ 1 
 

Af-
beelding (A
) 

Aantal Beschrijving

  GB  

1 1 1 Pondovac 4 slibzuiger 

2 1 1 5 m zuigslang 

3 1 1 2,5 m afvoerslang 

4 1 1 Inlaatverdeler 

5 1 1 Afsluitdop 

6 1 1 Verlengbuis doorzichtig 

7 4 – Verlengbuizen aluminium (Al) 

– 5 Verlengbuizen kunststof (PP) 

8 1 1 Vuilopvangzak 

9    Spuitmondset 

 a 1 1 Universele spuitmond 

 b 1 1 Wierspuitmond 

 c 1 1 Borstelspuitmond 

 d 1 1 Natzuigspuitmond 

10 1 – Vlakspuitmond 

 1 1 Gebruiksaanwijzing 
 
Pos: 250 /Alle Produkte/Dummy_module/===== Abstand 6 pt ===== @ 7\mod_1196627997106_0.docx @ 41653 @  @ 1 
 
 

Pos: 251 /Alle Produkte/Ueberschriften/Head 1/3. H1 Bestimmungsgemäße Verwendung @ 9\mod_1224861446432_241.docx @ 54765 @  @ 1 
 

Beoogd gebruik 
Pos: 252 /Alle Produkte/Bestimmungsgemäße Verwendung/Best. Verwendung Schlamm- und Nassauger @ 10\mod_1248935778041_241.docx @ 67163 @  @ 1 
 
 

Pondovac 4 ., hiernavolgend "apparaat" genoemd, mag uitsluitend worden gebruikt voor het afzuigen-van vijverslib, of 
als natte zuiger. Ook alle andere onderdelen uit de levering mogen slechts in deze samenhang worden gebruikt. De 
bijbehorende filter is alleen geschikt voor vloeistoffen. Het opzuigen van stof of vuil beschadigt de filter onherstelbaar. 
Pos: 253 /Alle Produkte/Bestimmungsgemäße Verwendung/Best. Verwendung -  Nur für den häuslichen Privatgebrauch und nicht gewerbl Einsatz @ 21\mod_1285863370614_241.docx @ 124975 @  @ 1 
 

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk privégebruik en mag niet commercieel worden gebruikt of wor-
den verhuurd. 
Pos: 254 /Alle Produkte/Bestimmungsgemäße Verwendung/Best. Verwendung Saugen gefährlicher Stoffe @ 10\mod_1248282057504_241.docx @ 64991 @  @ 1 
 

Het apparaat in geen geval gebruiken voor het opzuigen van 

 ontvlambare of giftige stoffen (bijv. benzine, asbest, asbeststof, toner voor kopieermachines), 

 vluchtige substanties, 

 zuren, 

 hete of gloeiende as, 

 stof, zand of dergelijke afvalstoffen. 
Pos: 255 /Alle Produkte/Dummy_module/>==== Seitenwechsel ====< @ 0\mod_1125648978015_0.docx @ 1633 @  @ 1 
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Pos: 256 /Alle Produkte/Ueberschriften/Head 1/4. H1 Sicherheitshinweise @ 57\mod_1441381284781_241.docx @ 306115 @  @ 1 
 

Veiligheidsinstructies 
Pos: 257 /Alle Produkte/Sicherheit/Einleitung/SIC 1 Sicherheitshinweise Einleitung @ 36\mod_1371649759379_241.docx @ 202165 @  @ 1 
 

Dit apparaat kan gevaar opleveren voor personen en goederen, indien het op onoordeelkundige c.q. ondoelmatige 
wijze gebruikt wordt of als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd. 
Pos: 258 /Alle Produkte/Sicherheit/Einleitung/SIC 2 Kinder ab 8 Jahren @ 58\mod_1444133985981_241.docx @ 314429 @  @ 1 
 

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8  jaar en 
daarnaast door personen met verminderde fysieke, sensorische of 
mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij 
onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het veilige gebruik 
van het apparaat en de gevaren begrijpen, die hiermee samenhan-
gen. 

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitge-
voerd door kinderen, die niet onder toezicht staan. 
Pos: 259 /Alle Produkte/Sicherheit/Einleitung/SIC 4 Gefahr in explosiver Umgebung @ 10\mod_1248282211177_241.docx @ 65018 @  @ 1 
 

Risico in explosiegevaarlijke omgeving 

Het apparaat is niet explosiebeveiligd. Gebruik het nooit als explosieve stoffen, vloeistoffen of dampen aanwezig zijn! 
Pos: 260 /Alle Produkte/Sicherheit/Einleitung/SIC 3 Gefahr durch Kombination von Wasser und Elektrizität @ 11\mod_1253173630836_241.docx @ 74189 @  @ 1 
 

Gevaren als gevolg van de combinatie van water en elektriciteit 

 De combinatie van water en elektriciteit kan - in geval van een niet volgens de voorschriften gemaakte aansluiting of 
door onoordeelkundig gebruik - leiden tot elektrische schokken die ernstig letsel of de dood veroorzaken. 

 Schakel eerst alle watervoerende apparaten spanningvrij alvorens u in het water grijpt. 
Pos: 261 /Alle Produkte/Dummy_module/===== Abstand 3 pt ===== @ 11\mod_1251901846864_0.docx @ 72828 @  @ 1 
 
 

Pos: 262 /Alle Produkte/Ueberschriften/Head 2/H2 Vorschriftsmäßige elektrische Installation @ 7\mod_1204019051664_241.docx @ 44621 @  @ 1 
 

Elektrische installatie volgens de voorschriften 
Pos: 263 /Alle Produkte/Sicherheit/Elektrischer Anschluss/SIC BAS 1 E-Inst @ 54\mod_1437721596294_241.docx @ 296723 @  @ 1 
 

 Elektrische installaties dienen te voldoen aan de nationale opstellingsvoorschriften en mogen slechts door een elek-
tricien worden uitgevoerd. 

 Een persoon is een elektricien als hij of zij op grond van zijn of haar opleiding, kennis en ervaring in staat en bevoegd 
is, de aan hem of haar overgedragen werkzaamheden te beoordelen en uit te voeren. De werkzaamheden als spe-
cialist omvatten ook het herkennen van mogelijke gevaren en het in acht nemen van geldige regionale en nationale 
normen, voorschriften en bepalingen. 

Pos: 264 /Alle Produkte/Sicherheit/Elektrischer Anschluss/SIC ERW E-Inst. - Steckerfertiges Gerät @ 11\mod_1250762467114_241.docx @ 70102 @  @ 1 
 

 Een apparaat met stekker alleen op een reglementair geïnstalleerd stopcontact gebruiken. 
Pos: 265 /Alle Produkte/Sicherheit/Elektrischer Anschluss/SIC ERW E-Inst. - Bei Fragen/Problemen an Elektrofachkraft wenden @ 54\mod_1437721665497_241.docx @ 296751 @  @ 1 
 

 Neem voor uw eigen veiligheid in geval van vragen of problemen contact op met een elektricien. 
Pos: 266 /Alle Produkte/Sicherheit/Elektrischer Anschluss/SIC ERW E-Inst. - Anschluss nur erlaubt, wenn elektrische Daten übereinstimmen @ 47\mod_1417186786994_241.docx @ 259604 @  @ 1 
 

 De aansluiting van het apparaat is slechts toegestaan als de elektrische gegevens van het apparaat en de voeding 
overeenkomen. De apparatuurgegevens bevinden zich op het typeplaatje op het apparaat, op de verpakking, of in 
deze handleiding. 

Pos: 267 /Alle Produkte/Sicherheit/Elektrischer Anschluss/Neu/SIC Verängerungsleitungen/Stromverteiler müssen für außen geeignet sein @ 57\mod_1441381377609_241.docx @ 306227 @  @ 1 
 

 Verlengkabels en stroomverdelers (bijv. stekkerdelen) moeten voor het gebruik buitenshuis geschikt zijn (spatwater-
bestendig). 

Pos: 268 /Alle Produkte/Sicherheit/Elektrischer Anschluss/Neu/SIC Gerät muss über FI mit max. 30mA abgesichert sein @ 57\mod_1441381350109_241.docx @ 306199 @  @ 1 
 

 Het apparaat moet beveiligd zijn via een aardlekschakelaar met een vastgestelde lekstroom van maximaal 30 mA. 
Pos: 269 /Alle Produkte/Dummy_module/===== Abstand 3 pt ===== @ 11\mod_1251901846864_0.docx @ 72828 @  @ 1 
 
 

Pos: 270 /Alle Produkte/Ueberschriften/Head 2/H2 Sicherer Betrieb @ 57\mod_1441381472812_241.docx @ 306311 @  @ 1 
 

Veilig gebruik 
Pos: 271 /Alle Produkte/Sicherheit/Sicherer Betrieb/SIC ERW Betrieb - Nicht im Regen verwenden @ 10\mod_1249036170418_241.docx @ 67585 @  @ 1 
 

 Gebruik het apparaat niet in de regen en laat het ook niet in de regen staan. 
Pos: 272 /Alle Produkte/Sicherheit/Elektrischer Anschluss/4.2 SIC ERW E-Inst. - Gerät 2m Abstand vom Wasser (2015-12-08 21:11:32) @ 10\mod_1248276541602_241.docx @ 64909 @  @ 1 
 

 De veiligheidsafstand tussen het apparaat en het water moet minstens 2 m bedragen. 
Pos: 273 /Alle Produkte/Sicherheit/Sicherer Betrieb/Neu/SIC Gerät nur betreiben, wenn keine Personen im Wasser @ 57\mod_1441381498671_241.docx @ 306339 @  @ 1 
 

 Gebruik het apparaat uitsluitend, als er zich geen personen in het water bevinden. 
Pos: 274 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/SIC BAS Betrieb - CN angepasst (Verwendung: Nur PondoVac) @ 44\mod_1396359504981_241.docx @ 239354 @  @ 1 
 
 

 Gebruik het apparaat niet als er sprake is van defecte elektrische kabels of een defecte behuizing. 

 Het apparaat niet dragen, of aan de elektrische kabel trekken.  

 Zorg, bij het aanleggen van de kabels, voor bescherming tegen beschadigingen en let er op dat niemand erover kan 
struikelen. 

 Maak de behuizing van het apparaat of onderdelen ervan alleen open als daar in de gebruiksaanwijzing uitdrukkelijk 
om gevraagd wordt. 

 Voer alleen werkzaamheden aan het apparaat uit, die in deze gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Neem contact op 
met een erkende serviceafdeling of bij twijfel met de fabrikant, in het geval dat problemen niet kunnen worden verhol-
pen. 

 Gebruik alleen originele reserveonderdelen en accessoires voor het apparaat. 

 Breng nooit technische veranderingen aan het apparaat aan. 
Pos: 275 /Alle Produkte/Dummy_module/>==== Seitenwechsel ====< @ 0\mod_1125648978015_0.docx @ 1633 @  @ 1 
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Pos: 276 /Alle Produkte/Ueberschriften/Head 1/5. H1 Montage @ 7\mod_1202907725390_241.docx @ 43910 @  @ 1 
 

Montage 
Pos: 277 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/Montage1::Vorbereitung @ 20\mod_1285154425240_241.docx @ 123371 @  @ 1 
 

Voorbereiding (afbeelding C, D, E): 

– Wielen (11) op de behuizing steken. 
– Transportbeugel (12) in de gewenste stand zetten.   Daarvoor handschroef (13) los- en weer vastdraaien. 
– Inlaatverdeler (4) door steek-draaibeweging in inlaat (14) monteren (bajonetsluiting). 
– Zuigslang (2) op inlaatverdeler (4) aansluiten. 
– Verlengbuizen (afbeelding A, 6, 7) op het handgedeelte van de slang (2) aanbrengen. Door de transparante buis 

(6) kan men het debiet controleren, om zo verstoppingen sneller te kunnen herkennen. 
– Voor de taak geschikte spuitmonden (9, 10) erop schuiven. 

Aanwijzing: Hoe meer buizen u gebruikt, des te hoger is de wrijvingsweerstand in de buizen. Daardoor wordt het zuig-
vermogen verminderd. 
Pos: 278 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/Montage2::Betrieb als Schlammsauger( I) @ 21\mod_1285686764857_241.docx @ 124395 @  @ 1 
 

Gebruik als slibzuiger (afbeelding B, E) 

Aanwijzing: Als u het apparaat als slibzuiger gebruikt, wordt het afvoerwater direct via de afvoerslang (afbeelding B, 
3) weggevoerd. Het afvoerwater wordt niet in het bekken verzameld. 
Pos: 279 /Alle Produkte/Ueberschriften/<So gehen Sie vor:>>>>>>>>>>>>>> @ 44\mod_1399394612025_241.docx @ 240395 @  @ 1 

Zo gaat u te werk: 
Pos: 280 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/Montage3::Betrieb als Schlammsauger (II) @ 20\mod_1285154441178_241.docx @ 123399 @  @ 1 
 

– Apparaat ten minste 2 m van het water af opstellen. 
– Zorg voor een kleine helling voor de afvoerslang (3):   Zet het apparaat ietsje hoger maar stevig en veilig opge-

steld. De afvoeropening  (15) moet boven het niveau van het wateroppervlak liggen. 
– Afvoerslang (3) in de afvoeropening (15) van het opvangbekken steken. 
– Let erop, dat de slang recht ligt: Geen knikken of bochten door oneffenheden van de bodem. Het afvoerwater 

moet ongehinderd kunnen weglopen en volgens de plaatselijke faciliteiten worden afgevoerd. 

Aanwijzing: Als u de vuilopvangzak (afbeelding A, 8) over het vrije einde van de afvoerslang (3) doet, kunt u het van 
grote deeltjes zoals loof of algen gereinigde afvoerwater in de vijver terugleiden. Optioneel kunt u het weggezogen vij-
verslib als plantenmest gebruiken. In dit geval legt u de afvoerslang direct in een bloembed. Anders volgens de plaat-
selijke faciliteiten afvoeren. 
 

Pos: 281 /Alle Produkte/Dummy_module/===== Abstand 3 pt ===== @ 11\mod_1251901846864_0.docx @ 72828 @  @ 1 
 
 

Pos: 282 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/Montage4::Betrieb als Nasssauger (I) @ 21\mod_1285685446918_241.docx @ 124280 @  @ 1 
 

Gebruik als nat-zuiger 

Opmerking: Als u het apparaat als nat-zuiger gebruikt, wordt het afvoerwater in het reservoir verzameld. Maximaal 
10 l vloeistof kunnen worden opgezogen.    
Pos: 283 /Alle Produkte/Ueberschriften/<So gehen Sie vor:>>>>>>>>>>>>>> @ 44\mod_1399394612025_241.docx @ 240395 @  @ 1 

Zo gaat u te werk: 
Pos: 284 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/Montage5::Betrieb als Nasssauger (II) @ 20\mod_1285234309525_241.docx @ 123515 @  @ 1 
 

– Apparaat ten minste 2 m van het water verwijderd opstellen (afbeelding B). 
– Afsluitdop (afbeelding C, 5) in de afvoeropening (15) van het opvangbekken steken.  

Pos: 285 /Alle Produkte/Dummy_module/===== Abstand 3 pt ===== @ 11\mod_1251901846864_0.docx @ 72828 @  @ 1 
 
 

Pos: 286 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/Montage::Düsenverwendung @ 20\mod_1285231176549_241.docx @ 123459 @  @ 1 
 

Gebruik van de spuitmonden (afbeelding A, 9, 10): 

Universele spuitmond (a): Voor het opzuigen van vijverslib zonder de kiezelsteentjes van de vijver mee te zuigen. 

Wierspuitmond (b): Voor het scheiden en verwijderen van strengen wier. 

Borstelspuitmond (c): Voor het reinigen van hardnekkig vuil. 

Vlakke spuitmond (10): Voor het reinigen van grote gladde vlakken. 

Natzuigspuitmond (d): Alleen voor de werking als natzuiger voor het opzuigen van vuil water of restwater. 

Aanwijzing: Het zuigen dient elke keer langzaam en met rustige, gelijkmatige bewegingen te worden uitgevoerd. Zo 
wordt het opstuiven van sediment vermeden. 
Pos: 287 /Alle Produkte/Dummy_module/===== Abstand 6 pt ===== @ 7\mod_1196627997106_0.docx @ 41653 @  @ 1 
 
 

Pos: 288 /Alle Produkte/Ueberschriften/Head 1/7. H1 Inbetriebnahme @ 57\mod_1439987101750_241.docx @ 303313 @  @ 1 
 

Inbedrijfstelling 
Pos: 289 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/HINWEIS Pondovac4 Gerät nie ohne Filterschaum und Schwimmer betreiben! @ 21\mod_1285675225566_241.docx @ 124003 @  @ 1 
 

Let op! Gebruik het apparaat nooit zonder filterschuim (afbeelding H, 22) of vlotter! Beide zijn af fabriek gemonteerd. 
Zuig nooit stof of vuil op! 
Pos: 290 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/Inbetriebnahme Pondovac 4 @ 20\mod_1285232113606_241.docx @ 123487 @  @ 1 
 

Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet. Het apparaat beschikt over een netschakelaar (afbeelding F, 16): 

Stand I: Automatische werking. Continu zuigen. 

Stand 0: Het apparaat is uitgeschakeld. 
Pos: 291 /Alle Produkte/Dummy_module/>==== Seitenwechsel ====< @ 0\mod_1125648978015_0.docx @ 1633 @  @ 1 
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Pos: 292 /Alle Produkte/Ueberschriften/Head 1/H1 Betrieb @ 10\mod_1250187917601_241.docx @ 69202 @  @ 1 
 

Werking 
Pos: 293 /Alle Produkte/Betrieb/Info Saugen, Info Lautstärke/H2 Saugleistungsregulierung @ 20\mod_1285150702375_241.docx @ 123289 @  @ 1 
 

Zuigvermogenregulering 
Pos: 294 /Alle Produkte/Betrieb/Info Saugen, Info Lautstärke/Saugleistungsregulierung  (im Griff) @ 20\mod_1285148999056_241.docx @ 123262 @  @ 1 
I 

Met de schuif in de handgreep van de zuigslang kan het zuigvermogen worden gereguleerd. Een vermindering van het 
zuigvermogen is praktisch, als het apparaat tijdens de werking als slibzuiger te veel ongewenst materiaal - zoals kie-
zelsteentjes - opzuigt, zodat de doorgang verstopt raakt. 
Pos: 295 /Alle Produkte/Dummy_module/===== Abstand 3 pt ===== @ 11\mod_1251901846864_0.docx @ 72828 @  @ 1 
 
 

Pos: 296 /Alle Produkte/Ueberschriften/Head 2/H2 Auffälligkeiten @ 20\mod_1285151029661_241.docx @ 123316 @  @ 1 
 

Opvallendheden 
Pos: 297 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/Betrieb Pondovac 4 @ 10\mod_1248282656711_241.docx @ 65045 @  @ 1 
 

Tijdens de werking kunnen abnormaliteiten optreden. 

Het apparaat trilt sterk. Schakel het apparaat met de netschakelaar (16) uit en na 20 seconden weer aan. Begint het 
trillen opnieuw, dan is waarschijnlijk de tank vol,  

– (gebruik als natzuiger, afsluitdop ingezet), de inloopverdeler, de afvoer 
– of het filterschuim verontreinigd. 

Voer dan een reiniging en onderhoud van het apparaat door. 

Er wordt stoom ontwikkeld. Geen reden tot onrust. Het betreft hier condenswater, dat nu in de vorm van waterdamp 
door de ventilatiegleuven vrijkomt. Het effect treedt in het bijzonder bij koud weer op. 
Pos: 298 /Alle Produkte/Dummy_module/===== Abstand 6 pt ===== @ 7\mod_1196627997106_0.docx @ 41653 @  @ 1 
 
 

Pos: 299 /Alle Produkte/Ueberschriften/Head 1/H1 Störungsbeseitigung @ 7\mod_1196625290699_241.docx @ 41523 @  @ 1 
 

Storingen verhelpen 
Pos: 300 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/Störungstabelle Pondovec 4 @ 20\mod_1285151299773_241.docx @ 123343 @  @ 1 
 

Storing Oorzaak Remedie

Er komt stoom uit het apparaat Bij koud weer vormt zich in het apparaat con-
denswater, dat in de vorm van waterdamp vrij-
komt 

Normaal voorval. Geen remedie nodig 

Apparaat maakt geluiden en/of trilt sterk Tank vol Tank leegmaken 

Inlaatverdeler, afvoer of filterschuim verontrei-
nigd 

Apparaat uitschakelen, 20 s wachten en op-
nieuw inschakelen. Treedt storing opnieuw op, 
apparaat reinigen. 

Het apparaat zuigt niet of verliest aan ver-
mogen 

Netspanning ontbreekt Netspanning controleren 

Hoogteverschil tussen het wateroppervlak en 
het apparaat is te groot 

Uitlaat dient iets boven het wateroppervlak te 
liggen 

Beide bekkens zijn vol water. De vlotters dich-
ten volledig af 

Apparaat leegmaken 

Vuil verstopt filterschuim, zuigbuis of zuigslang Vuil verwijderen 

Klep op de inlaatverdeler klemt of is vervuild Inlaatverdeler afnemen Controleren of klep ste-
vig vastzit (afbeelding I, 4) 

O-ring op de inlaatverdeler zit niet goed Controleren of O-ring stevig vastzit (afbeelding 
I, 4) 

Klep op de uitlaatklep klemt of is vervuild Afvoerslang afnemen. Controleren of de klep 
stevig vastzit 

O-ring op de binnentank zit niet goed Controleren of O-ring stevig vastzit (afbeelding 
I, 27) 

Gering zuigvermogen Schuif op zuiggreep geopend Schuif op zuiggreep sluiten 

Verhoogde buiswrijvingsweerstand Zuigleiding zo kort en vlak mogelijk houden. 

Zuigdiepte te groot. Vanaf 2 m zuigdiepte 
neemt het zuigvermogen ontwerpafhankelijk af 

Zuigdiepte verminderen 

De opvangbak loopt niet leeg Afvoerslang is geknikt of is niet op een hellend 
vlak gelegd 

Slang juist leggen. Zie montage. 

Vuil verstopt afvoerslang of afvoerklep Vuil uit afvoerslang en afvoerklep verwijderen 

Apparaat schakelt tussen de bekkens onvol-
doende of niet om 

Vuillaagje op de zuigers na langere tijd stilge-
staan te hebben 

Motorbehuizing (G, 17) afnemen. Handmatig in 
werking zetten van het schakelproces door het 
op de kop houden van de motorkop. 

 
Pos: 301 /Alle Produkte/Dummy_module/>==== Seitenwechsel ====< @ 0\mod_1125648978015_0.docx @ 1633 @  @ 1 
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Pos: 302 /Alle Produkte/Ueberschriften/Head 1/8. H1 Reinigung und Wartung @ 7\mod_1196625212761_241.docx @ 41471 @  @ 1 
 

Reiniging en onderhoud 
Pos: 303 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/Reinigung: Standardreinigung  Pondovec 4 @ 20\mod_1285659154052_241.docx @ 123773 @  @ 1 
 

Standaardreiniging (afbeelding F- H) 

– Apparaat op de netschakelaar (16) uitschakelen en stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen. 
– Verwijder alle slangen. 
– Bekkenvergrendeling ontgrendelen (18). 
– Motorbehuizing afnemen (17). 
– Binnentank doorspoelen (19), maar er niet uitnemen. 
– Roosters (21) onder filterschuimen (22) losmaken. 
– Filterschuimen (22) aftrekken en met schoon water uitwassen. 

Pos: 304 /Alle Produkte/Verschleißteile/Alt - möglichst nicht verwenden/Verschleißteile  Filterschäume /prüfen ggf ersetzen @ 21\mod_1285659367930_241.docx @ 123941 @  @ 1 
 

Aanwijzing: Filterschuimen zijn slijtagedelen. Controleer bij deze gelegenheid de filterschuimen. Bij beschadiging al-
leen door origineel OASE-reserveonderdeel vervangen. 
Pos: 305 /Alle Produkte/Dummy_module/===== Abstand 3 pt ===== @ 11\mod_1251901846864_0.docx @ 72828 @  @ 1 
 
 

Pos: 306 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/Reinigung und Wartung:  ITank, Behälter, Einlassverteiler, Ablaufventil @ 21\mod_1285754833177_241.docx @ 124425 @  @ 1 
 

Binnentank, opvangbekken, inlaatverdeler en afvoerklep reinigen (afbeelding I - K) 

– Inlaatverdeler (afbeelding J): Inlaatverdeler (4) uit bajonetsluiting (14) draaien.     Rubberpakkingen (25) in de 
inlaatverdeler op volledigheid en toestand controleren.  

– Inlaatverdeler doorspoelen. 
– Binnentank (afbeelding I 19) demonteren endoorspoelen. 

 Controleren of rubberpakking stevig vastzit (27). 

 Opvangbekken (afbeelding K 24) en afvoerklep (23) uitspoelen. 

 Controleren of klep (26) in afvoeropening stevig vastzit en soepel loopt. 
Pos: 307 /Alle Produkte/Verschleißteile/Alt - möglichst nicht verwenden/Verschleißteile: Dichtringe und Ventilgummis @ 21\mod_1285659183100_241.docx @ 123829 @  @ 1 
 

Aanwijzing: Afdichtringen en rubberkleppen zijn slijtagedelen. Bij beschadiging of verlies alleen door originele OASE-
reserveonderdelen vervangen. 
Pos: 308 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/Reinigung: Pondovac4 Gerät zusammenbauen/Motorgehäuse verriegeln @ 21\mod_1285659198209_241.docx @ 123857 @  @ 1 
 

Assemblage van het apparaat 

Vervolgens het apparaat in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten. Vergeet niet de motorbehuizing met behulp 
van het richtplaatje te vergrendelen (afbeelding J, 18). 
Pos: 309 /Alle Produkte/Dummy_module/===== Abstand 6 pt ===== @ 7\mod_1196627997106_0.docx @ 41653 @  @ 1 
 
 

Pos: 310 /Alle Produkte/Ueberschriften/Head 1/H1 Verschleißteile @ 8\mod_1223247075102_241.docx @ 53885 @  @ 1 
 

Slijtagedelen 
Pos: 311 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/Verschleißteil" Filterschaum, Dichtringe, Ventilgummis" @ 10\mod_1248285581260_241.docx @ 65126 @  @ 1 
 

Filterschuim, dichtringen en ventielrubbers zijn niet-slijtvaste onderdelen en vallen niet onder de garantie. 
Pos: 312 /Alle Produkte/Dummy_module/===== Abstand 6 pt ===== @ 7\mod_1196627997106_0.docx @ 41653 @  @ 1 
 
 

Pos: 313 /Alle Produkte/Ueberschriften/Head 1/H1 Lagerung @ 11\mod_1251900986312_241.docx @ 72801 @  @ 1 
 

Opslag 
Pos: 314 /Pumpen/Schlammsauger/PondoVac/Pondovac 4/Lagerung - Auffangbehälter leeren, trocken frostfrei @ 10\mod_1248285865746_241.docx @ 65153 @  @ 1 
 

Opvangbak leegmaken en het apparaat reinigen. Buiten bereik van kinderen bewaren in een droge, vorstvrije ruimte. 
Pos: 315 /Alle Produkte/Dummy_module/===== Abstand 6 pt ===== @ 7\mod_1196627997106_0.docx @ 41653 @  @ 1 
 
 

Pos: 316 /Alle Produkte/Ueberschriften/Head 1/9. H1 Entsorgung @ 7\mod_1196625583904_241.docx @ 41549 @  @ 1 
 

Afvoer van het afgedankte apparaat 
Pos: 317 /Alle Produkte/Entsorgung/ENT Entsorgung Filterschäume und Dichtungen @ 21\mod_1285756215647_241.docx @ 124452 @  @ 1 
 

Niet meer gebruikt filterschuim en pakkingen kunnen samen met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. 
Pos: 318 /Alle Produkte/Dummy_module/===== Abstand 3 pt ===== @ 11\mod_1251901846864_0.docx @ 72828 @  @ 1 
 
 

Pos: 319 /Alle Produkte/Entsorgung/ENT BAS - Kein Hausmüll, mit WEEE @ 15\mod_1262967673549_241.docx @ 90415 @  @ 1 
 

 

Dit apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren! Maak gebruik van het hiervoor bestemde recyclesys-
teem. Maak het apparaat eerst door het afsnijden van de kabels onbruikbaar. 
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