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Beknopte instructies Stoomreiniger 
 
 
Stap 1  
Vul het waterreservoir met water. Let op; ge-
bruik geen andere middelen. Dit reservoir is  
alleen geschikt voor water! 
 
 
 
 

 
 
Stap 2 
Verwijder het schoonmaakmiddelreservoir. Vul 
deze uitsluitend met de bijgeleverde ontvetter.   
Gebruik geen andere middelen, dit kan schade 
veroorzaken aan de machine. 
 
 
 
 
 
 
Stap 3 
Doe de stekker in het stopcontact. 
 
Zet de stoomreiniger aan zodat hij alvast druk 
kan opbouwen.  

 
 
 
 
 
Stap 4  
Zet de ontvetterdoseerpomp aan. 
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Stap 5 
Open de haspellade en haal de buitenste slang 
uit de bak. De kleine slang is geschikt voor de 
verschillende opzet stukken. Deze opzet stuk-
ken kunnen alleen stomen.  

Stap 6 
Klik de stofzuigerslang in de daar voor be-
stemde aansluiting. 

Stap 7 
Sluit de stoomslang aan. 
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Stap 8 
Sluit de bijgeleverd hulpstukken aan. 
Zorg dat de vergrendeling (zie afbeelding) 
openstaat bij demontage. (draaien) 

Stap 10 
De rode knop op het handvat (zie afbeelding) 
is voor de bediening van de ontvetterpomp. 
Voor een goede bewerking knop langere tijd 
ingedrukt houden. Het duurt enige tijd voordat 
het schoonmaakmiddel naar de sproeikop is 
gepompt. 

Stap 9 
Onder het pistool zit de stoomhendel (zie af-
beelding) is voor de bediening van de stoom-
functie. Behandel het te reinigen deel eerst 
goed met de stoomfunctie en of in combinatie 
met de ontvetter functie. Voor optimaal ge-
bruik wacht tot het groene lampje brandt. De 
machine is dan volledig op druk. 

Stap 11 
Na gebruik van de stoomreiniger dient deze 
schoongemaakt te worden. 
Leeg het water– en ontvetter reservoir. 
Haal de stekker uit het stopcontact en koppel 
de stekker van de aanzuigmotor, de stoom-
slang én de zuigerslang los. 
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Stap 13 
Verwijder het blauwe aanzuigfilter en spoel 
deze schoon met warm water. 

Stap 12 
Door de klemmen op de zijkant los te maken. 
Is de aanzuigmoter los te halen.  

Stap 15 
De stoomreiniger dient in dezelfde staat retour te gaan als waarin deze wordt aange-
leverd. Indien dit niet het geval is kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden 
gebracht. De huurder is verantwoordelijk voor het transport naar Sellacq-Holland. 
Zorg er dan ook voor dat de machine op de juiste manier gereed wordt gemaakt voor 
transport. 
Zet de verschillende onderdelen van de machine terug op het karretje. 
Zet de machine op de bijbehorende pallet. Zorg dat de wielen klem staan en op de 
rem. Zet met de spanband de machine weer stevig vast.  
Bij onduidelijkheden over het gebruik van de machine of het gereed maken voor 
transport bel gerust.     

Stap 14 
Leeg de aanzuigtrommel en spoel deze 
schoon met warm water. Let op: Spoel het wa-
ter met vette paraffine resten niet zomaar door 
de afvoer. Controleer of er een vetafscheider 
aanwezig is of haal het water door een zeef. 


