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ENERGIESTATION 
TPWC-900 

WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing 
goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig 
alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen. 

1 BESCHRIJVING 
1. Afgeschermde opberghouders 
2. Laadindicatorlampje en aansluiting voor de AC-adapter 
3. AAN/UIT schakelaar  
4. Indicator voor de batterijtoestand 
5. Schakelaar van het lampje 
6. Schakelaar van de compressor 
7. Schakelaar van de uitgangen 
8. 12 V (sigarettenaansteker) DC-uitgang met overbelastingsbeveiliging 
9. Stevige plastic handgreep met metalen krokodilklemmen 
10. Drukmeter 
11. Vervangbare 15 A zekering 
12. Lampje 
13. DC-adapter 
14. AC-adapter 

2 INHOUD VAN DE VERPAKKING 
� Verwijder alle verpakkingsmateriaal. 
� Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig). 
� Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is. 
� Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade. 
� Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze 

periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen. 

WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen 
mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking! 

1 handleiding 
1 energiestation 
1 netvoeding 
1 lader 
3 opblaasmondstukjes  

Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of 
beschadigd zijn. 
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3 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN 
In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt: 

 

In overeenstemming met de essentiële van toepassing zijnde Europese 
veiligheidsstandaarden. 

 

Wijst op gevaar voor verwondingen, de dood of schade aan het toestel wanneer u 
de instructies in deze handleiding niet opvolgt. 

 

Lees zorgvuldig de instructies. 

4 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan 
elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de 
veiligheidswaarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte 
begrip „elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het 
elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos). 

4.1 Werkplaats 
� Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats 

kunnen tot ongevallen leiden. 
� Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of 

stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen 
kunnen laten ontbranden. 

� Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat 
gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.  

4.2 Elektrische veiligheid 
� De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen 

enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde 
apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op 
elektrische schokken afnemen. 

� Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en 
koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam 
geaard is. 

� Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een 
elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken. 

� Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het 
stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of 
bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels 
verhogen het risico op elektrische schokken. 

� Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die 
geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor 
gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok. 

� Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, 
gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik 
van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok. 

4.3 Veiligheid van personen 
� Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch 

gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, 
alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat 
kan tot ernstige verwondingen leiden. 
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� Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een 
persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een 
veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het 
elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen. 

� Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling.  Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u 
de stekker in het stopcontact steekt.  Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de 
schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat 
tot ongevallen leiden. 

� Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. 
Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat 
bevindt, kan tot verwondingen leiden. 

� Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet 
verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden. 

� Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en 
handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange 
haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen. 

� Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor 
zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke 
inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.  

4.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisc h gereedschap  
� Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat 

daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken 
wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient. 

� Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat 
dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld. 

� Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het 
apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt 
gestart. 

� Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen 
die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben 
gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door 
onervaren personen wordt gebruikt.  

� Onderhoud. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, 
breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap zouden kunnen beïnvloeden. 
Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden 
veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap. 

� Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met 
scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren. 

� Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in 
overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is 
voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren 
werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de 
voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden. 

� De batterij gebruiken en verzorgen: 
- Laad enkel op met de lader die door de fabrikant wordt opgegeven. Een lader die geschikt 
is voor het opladen van een bepaald batterijpack kan gevaar voor brand opleven wanneer 
hij wordt gebruikt met een ander batterijpack. 
- Gebruik motorgereedschappen enkel met de specifiek ervoor ontworpen batterijpacks. Het 
gebruik van een ander batterijpack kan tot verwondingen of brand leiden. 



 POWX410 NL 

Copyright © 2010 VARO P a g i n a  | 5 www.varo.com 

- Wanneer een batterijpack niet in gebruik is, hou het dan verwijderd van andere metalen 
voorwerpen zoals paperclips, muntstukken, sleutels, nagels, schroeven of andere kleine 
metalen voorwerpen die een verbinding zouden kunnen maken tussen de twee 
aansluitingen. Het kortsluiten van de batterijaansluitingen kan tot brandwonden of tot een 
brand leiden. 
- Bij misbruik kan er vloeistof uit de batterij vrijkomen. Vermijd aanraking. 
Wanneer u er toch mee in aanraking komt, spoel dan met water. Wanneer de vloeistof in 
aanraking komt met de ogen zoek dan bijkomend medische hulp. Vrijgekomen vloeistof uit 
de batterij kan irritatie en brandwonden veroorzaken. 

4.5 Service 
� Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele 

reserveonderdelen herstellen.  Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de 
veiligheidseisen blijft voldoen. 

5 SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

5.1 Gevaar voor explosieve gassen (waarschuwing) 
In de buurt van een loodzuurbatterij werken is gevaarlijk. Batterijen produceren explosieve 
gassen tijdens hun werking. Hierdoor is het belangrijk dat u deze handleiding leest en de 
instructies exact opvolgt wanneer u uw energiestation gebruikt. Lees en volg ook de 
instructies op van de fabrikant van de autobatterij en van de fabrikant van ander gereedschap 
dat u in de buurt van de batterij wenst te gebruiken. Let op alle waarschuwingstekens op deze 
producten en de motor. 

5.2 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen 
� Draag oog- en kledingbescherming. 
� Zorg voor voldoende vers water en zeep voor het geval er batterijzuur in contact komt met 

de ogen, kleding of huid. Vermijd het aanraken van uw ogen wanneer u in de buurt van de 
batterij aan het werk bent. Wanneer batterijzuur in aanraking komt met de huid of kleding, 
was het dan onmiddellijk uit met water en zeep. Wanneer het batterijzuur in het oog of de 
ogen komt spoel dan onmiddellijk gedurende minstens 10 minuten met koud water en zoek 
zo vlug mogelijk medische hulp. 

� Rook niet en zorg ervoor dat er geen vonken of vuur in de buurt van de batterij kunnen 
komen. 

�  Laat geen metalen gereedschap op de batterij vallen. Wees voorzichtig wanneer u metalen 
gereedschap gebruikt in de buurt van een autobatterij. Contact tussen metaal en de 
positieve batterijpool van de autobatterij kan een vonk veroorzaken of de batterij of een 
elektrisch onderdeel kortsluiten, wat tot een explosie kan leiden. 

�  Verwijder persoonlijke voorwerpen van metaal zoals ringen, armbanden, horloges en 
kettingen wanneer u in de buurt van een loodzuurbatterij werkt. Contact tussen een metalen 
voorwerp en de positieve batterijpool kan tot een kortsluitstroom leiden die groot genoeg is 
om ernstige brandwonden te veroorzaken. 

 
ANDERE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
� Gebruik de draagbare energiebron enkel voor het laden loodzuurbatterijen of als starthulp. 

Gebruik ze niet voor het laden van drogecelbatterijen die algemeen in huishoudelijke 
apparaten gebruikt worden. 

� Laad geen bevroren batterij op en gebruik in dit geval de starthulp niet. 
� Zorg ervoor dat de krokodilklemmen elkaar niet raken of tegelijkertijd in contact komen met 

een stuk metaal. 
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WAARSCHUWING! 
Sluit de negatieve klem niet aan op de negatieve aansluiting van de batterij. 
Stel dit product niet bloot aan water of vocht. 
Hou dit product buiten het bereik van kinderen. 
Verkeerd gebruik van dit product kan leiden tot verwondingen zoals brandwonden of 
blindheid. 
Dit toestel bevat een gesloten loodzuurbatterij die altijd volgeladen moet worden gehouden. 
Laad ze onmiddellijk op wanneer u ze geleverd krijgt, na elk gebruik en om de zes maanden 
wanneer ze niet gebruikt wordt. Indien u dit niet doet kan de batterijlevensduur verkort worden. 

6 EIGENSCHAPPEN 
� Snelstarter 
� 3 x 12 V uitgangen met overbelastingsbeveiliging 
� Noodverlichting 
� Compressor 
� Batterijaanduiding 

7 OPLADEN EN BIJLADEN 

7.1 Bijladen – laden via de juiste ac netspanning  
� Zet de schakelaar in de UIT (OFF) stand en stop de AC-adapter in een stopcontact. Stop 

dan de stekker aan het uiteinde van de AC-adapter in de voorkant van het energiestation. 
� De laadindicator licht op om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen. 
� Wanneer de schakelaar in de teststand wordt gezet, moet het bovenste groene lichtje gaan 

branden wanneer de batterij is volgeladen (zie indicatielampjes batterijtoestand hieronder). 

7.2 Laden op gelijkspanning (met adapter voor de si garettenaansteker) 
� Zorg ervoor dat de schakelaar uit staat en dat de motor draait. 
� Stop een kant van de afgezekerde adapter voor de sigarettenaansteker in de aanstekerplug 

van uw auto en stop het andere uiteinde in de 12 V DC aansluiting vooraan op uw 
energiestation.  

� De laadindicator licht op om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen. U kunt nu uw 
toestel laden zolang de motor van uw auto draait. 

� Wanneer de schakelaar in de teststand wordt gezet, moet het bovenste groene lichtje gaan 
branden wanneer de batterij is volgeladen (zie indicatielampjes batterijtoestand hieronder). 

 
INDICATIELAMPJES BATTERIJTOESTAND  
 
1e    groene 
lampje 

Volledig volgeladen 

2de Groene 
lampje  

Voldoende geladen 

Gele lampje Zwak / bijladen 

Rode lampje Bijladen 

Rijd niet met een energiestation dat aan het opladen is. 
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8 GEBRUIKSINSTRUCTIES 

8.1 Snelstart 

Zorg ervoor dat onder geen enkele omstandigheid de rode en de zwarte 
klem elkaar of een gemeenschappelijke geleider kunnen raken. 

� Zet de motor van het voertuig of boot uit. 

� Sluit de “+“(rode) kabel aan op de positieve 
aansluiting van uw autobatterij. Sluit dan de 

“-“（zwarte）kabel aan op de motor, het 
chassis of een afgelegen aardingspunt. 
Sluit de negatieve klem niet rechtstreeks op 
de negatieve aansluiting van de batterij aan. 
 
Het aansluiten op de negatieve klem van de batterij is onveilig en verhoogt het gevaar voor 
het ontstaan van vonken in de buurt van de explosieve batterijgassen. 
 

� U kunt nu uw motor starten. Verwijder de kabels van uw auto in omgekeerde volgorde zodra 
de motor is gestart. 

� Wanneer uw batterij zo leeg is dat het ontstekingslampje niet gaat branden, laat dan het 
energiestation 10-20 minuten op uw batterij aangesloten vóór u probeert uw auto te starten. 

8.2 Gebruik van de compressor 

BLAAS NIET TE HARD OP! 

� Deze luchtcompressor is ontworpen voor licht werk. 
� Laat de compressor afkoelen wanneer hij meer dan 10 minuten continu werd gebruikt.   
� Deze luchtcompressor en andere elektrische toestellen moeten uit de buurt worden 

gehouden van alle kinderen. 
 
GEBRUIKSINSTRUCTIES 
� Maak de luchtslang los die zich in het vak aan de achterkant van het toestel bevindt. 
� Sluit de slang aan op het op te blazen voorwerp en gebruik hiervoor de meegeleverde 

mondstukjes indien nodig. 
� Kantel de hendel van de luchtslang naar beneden om het mondstukje vast te zetten. 
� Zet de compressor aan m.b.v. de schakelaar op de voorkant van het energiestation. 
� Hou de luchtslang op haar plaats en let op de drukmeter op de compressor. Wanneer de 

gewenste druk is bereikt, schakel dan de compressor uit m.b.v. de schakelaar op de 
voorkant van het toestel. 

� Koppel de luchtslang los van het opgeblazen voorwerp. 
� Bewaar het energiestation op een veilige plek. 

8.3 Uw energiestation als energiebron 
Om uw energiestation als omzetter te gebruiken, sluit u de kabels van de starthulp aan op de 
positieve en negatieve aansluitingen van uw autobatterij. De energie van deze batterij wordt 
dan overgebracht naar de uitgangen van uw energiestation. Op deze manier kunt u de energie 
van deze externe batterij gebruiken i.p.v. die van uw energiestation. 
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OPMERKING: Gebruik uitsluitend 12V toestellen die voorzien zijn van een 
sigarettenaanstekerplug.   
 
GEBRUIK ALS VOEDING VOOR DRIE 12 V TOESTELLEN 
� U kunt de drie 12 V uitgangen tegelijkertijd gebruiken.  
� Sluit uw toestellen aan op de uitgangen. 

NOTA: probeer niet om uw auto met de snelstarter te starten wanneer er 12 
V uitgangen in gebruik zijn. 

8.4 Noodverlichting 
Het ingebouwde noodlampje wordt ingeschakeld met de schakelaar op de voorkant van het 
toestel. 

8.5 Vervangen van de hoofdzekering van het toestel 
Dit toestel gebruikt een 15 A autozekering. Om de zekering te controleren: 
� Verwijder de zekering die zich op de voorkant van het toestel bevindt. 
� Controleer de draad. Wanneer de draad is onderbroken, vervang dan de zekering door de 

reservezekering die met uw toestel werd meegeleverd. 
�  Duw de zekering in de zekeringhouder tot hij vast zit. 

9 TECHNISCHE GEGEVENS 
Piek/startvermogen 900 A 
Compressor 250 PSI / Bar  
Gewicht 5,2 kg  
Uitgangen 3 x 12 V (met overbelastingsbeveiliging)  

10 GARANTIE 
� Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een 

periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper. 
� Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: defecte onderdelen 

onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires 
zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit 
onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten. 

� We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop 
niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd 
onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...). 

� Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum. 
� Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een 

aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op 
het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop. 
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11 MILIEU 
Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg 
bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze. 
Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het 
gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen 
waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of 
de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking. 

12 CONFORMITEITSVERKLARING 

  

VARO N.V.   -    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, verklaart dat, 
Product : Energiestation 
Handelsmerk: Powerplus  
Model : POWX410 

voldoet aan de Essentiële Eisen en andere van toepassing zijnde voorschriften van de 
Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van de geharmoniseerde Europese 
normen. Elke niet toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig. 

Europese richtlijnen (inclusief hun wijzigingen, indien van toepassing): 
2004/108/EG De Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit 

Europese Richtlijnen en hun wijzigingen: 
EN60335-1: 2002 
EN61000-6-1 : 2007 
EN61000-6-3 : 2007 

Ondergetekende handelt in opdracht en in onmiddellijke vertegenwoordiging van het 
bedrijfsmanagement, 

 
Philippe Vankerkhove 
Certificatiemanager 
Datum : 25/06/2009 


