
SEIJSENER HANDLEIDING: 
PROCEDURE TANK LEGEN VAN DE MOBILE POMP SP510

HANDLEIDING

1. Het legen van de vuilwatertank mag alleen door geschoold personeel worden uitgevoerd. 
2. Bevestig de aanzuigslang op de mannelijke snelkoppeling bovenop de tank (zie foto 1).
3. Bevestig de (korte) afvoerslang aan de onderkant van de driewegklep (zie foto 2).
4. Ontgrendel de driewegklep door de borgschroef los te draaien, pas op dat u de handschroef niet verliest.
5. Verplaats de hendel zodanig dat de woorden “UIT” op de driewegklephandgreep naar de bovenkant van de klep wijzen.
6. Vergrendel de 3-wegklep in deze ontladingspositie door de borgschroef vast te draaien.
7. Plaats het uiteinde van de afvoerslang op het laatste aansluitpunt (waar u het afval wilt verpompen). Deze aansluiting 
moet vast zijn en geen kleppen bevatten. Nooit meer dan 50 cm hoger uitpompen dan de pomp staat. 
Let op: bij omhoog pompen zal de vloeistof onder druk komen, wees voorzichtig met slangen loskoppelen. 
8. Sluit de pomp aan met behulp van de CEE steker. Selecteer daarna met de 3-standen schakelaar de stand 
“Float Bypass”. (zie foto 3). Bij deze stand wordt de “overloop” beveiliging overbrugt en kan de volle tank 
leeg gepompt worden.  
9. Wanneer de tank leeg is, schakelt u de pomp uit met behulp van de schakelaar en koppelt u de stroom los.
10. Ontkoppel de korte afvoerslang en ontgrendel de 3-wegklep met de handschroef en draai de “UIT” naar de onderkant 
van de klep, vergrendel daarna met de handschroef de klep weer.
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Pomp niet gebruiken op hellingen. 

Controleer zorgvuldig of alle benodigde kleppen
geopend zijnvoor het legen van de tank, 
dit voorkomt schade en morsen. 





Automatisch uitschakelen. 
Wanneer de maximale tankcapaciteit is bereikt zal 
de motor worden uitgeschakeld. Test de tank 
overloop beveiliging regelmatig.   

Spoel de pomp 1 keer per week. 
Plaats de zuigslang in water en laat de pomp 
ongeveer 5 minuten werken. 






