
BEKNOPTE GEBRUIKSAANWIJZING 
DOSTEC-MULTI      DP3013/DP3014 

 
 
                                           MONTAGE 
 
  

2 
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Plaatsbepaling 
 
De DOSTEC-MULTI moet in een horizontale  
leiding geplaatst worden.                                                                                                                                                           
 
Stroomrichting 
Bij 1 in (aanvoer) 
Bij 2 uit (afvoer) 
 
Wanneer stroomrichting van rechts naar  
links is, komt de watermeter aan de muurzijde 
uit. Koppelingen los maken en watermeter naar 

1 
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voor draaien. (Let op pulskabel!) 
 
 
Ophangen 
Bepaal de plaats van de DOSTEC-MULTI. Boor de gaten voor de 
pluggen en draai de haken vast. 
 
 
Aansluiting 
Sluit de DOSTEC-MULTI aan. Waterdruk niet hoger dan 3 Bar.  
Gebruik de meegeleverde koppelingen, Zonodig reduceerventiel monteren.  
zodat het apparaat t.b.v. service eenvoudig Terugslagklep is reeds voorgemonteerd 
verwijderd kan worden c/q bijgeleverd. 
 
 
Zuigslang/ontluchtslang 
Schroef de zuigslang onder aan de pompkop. (1)(let op O-ring) 
Druk de ontluchtslang (dunne slang) op de slangpilaar (2) 
 

Let op                                                                            Voor elke 
installatie geldt dat deze moet 
voldoen aan de door de waterleidingmaatschappijen gestelde eisen. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IN GEBRUIK STELLEN 
 
♦ Hang de zuigslang met zuigkorf in de emmer (7)  

(let erop dat de zuigslang niet knikt.) 
♦ draai de ontluchtknop (1), achter op de DOSTEC-MULTI linksom open 
♦ steek de stekker in het stopcontact 
♦ draai de functieknop (2) naar stand “TEST”, hou vast , draai de doseerknop naar 100% de DOSTEC-

MULTI zal nu snel aanzuigen.  
♦ zodra  vloeistof uit de ontluchting (3) stroomt, functieknop (2) op de stand “ON” draaien en 

ontluchtknop (1) dichtdraaien. Gaat de rode LED branden draai dan 
de functieknop (2) een stukje terug. 

 
Let op!  Medicijnen vooraf eerst verdunnen. 
 

5 De DOSTEC-MULTI heeft drie doseerbereiken. 
 Bepaal de gewenste dosering.  
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• Draai keuzeknop (5) met een goed passende  
      schroevendraaier naar het gewenste maximale  
      bereik.  Gaat de rode LED  branden draai dan  
      een stukje terug.  2 
• Kijk in het lijstje op de voorkant van de pomp,  
      met welke stand van de doseerknop de  1 
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      gewenste dosering overeen  
• Draai de functieknop (2) naar “TEST”. 
• Draai de doseerknop (4) naar de gewenste stand. 
      (gebruik geen kracht). 
• Draai functieknop (2) naar “ON”.( Gaat de rode 
      LED branden, draai dan een stukje terug. 
 
De doseerknop mag alleen in combinatie met de 
functieknop in stand “TEST”verdraaid worden ! 
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Reinigen 
Het is beslist noodzakelijk de DOSTEC-MULTI na elk gebruik te reinigen. 
• Vul de emmer met schoon warm water 
• draai de functieknop (2) naar “TEST” stand en laat 
  versneld de doseerkop vullen met water 
• wacht 5 minuten en herhaal zonodig een aantal maal, laat vervolgens de emmer 
  onder normale bedrijfsomstandigheden leegzuigen. 
 
Naast het reinigen door water is het aan te bevelen om regelmatig een reinigingsmiddel op te 
laten zuigen.  
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