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Uitleg van de symbolen die op het apparaat zijn geplaatst

LEES EN VOLG DEZE HANDLEIDING OP VOOR HET GEBRUIK VAN DE STOOMREINIGER.
HET WORDT AANBEVOLEN OM DEZE GEBRUIKSAANWIJZING BIJ DE UNIT TE BEWAREN OM DEZE LATER TE 
KUNNEN RAADPLEGEN OF OVER TE DRAGEN AAN EEN VOLGENDE GEBRUIKER."
LEES DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN DEZE HANDLEIDING VOOR HET EERSTE GEBRUIK. EVENTUELE 
SCHADE DOOR VERVOER MOET ZO SPOEDIG MOGELIJK OPGENOMEN WORDEN MET UW EIGEN DEALER.

ATTENTIE!! 

STOOM…. KAN BRANDWONDEN VEROORZAKEN

ATTENTIE!! 

LEES DE HANDLEIDING

BEDIENINGS INSTRUCTIES 

BRAND GEVAAR!

HET IS VERPLICHT OM BERSCHERMENDE 

HANDSCHOENEN TE DRAGEN. 



STEAM BOX MINI VAC 

Pag. 4  TECNOVAP  43/15 

MILIEUBESCHERMING

1. SUMMARY

ALLE VERPAKKINGEN ZIJN RECYCLEBAAR, DE VERPAKKINGEN 

HOEVEN DUS NIET BIJ HET RESTAFVAL AANGEBODEN TE 

WORDEN, MAAR KUNNEN INGELEVERD WORDEN BIJ DE 

GESPECIALISEERDE CENTRA VOOR HET CORRECT AFVOEREN 

VAN DE VERPAKKINGEN. 

ALLE APPARATEN DIE NIET MEER GEBRUIKT WORDEN BEVATTEN 

KOSTBARE RECYCLEBARE MATERIALEN. DIT MOET DUS 

AFGEGEVEN WORDEN AAN DE CENTRA DIE DIT CORRECT 

KUNNEN VERWERKEN. ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE 

APPARATUUR, BATTERIJEN, OLIE EN SOORTGELIJKE MIDDELEN 

MOETEN DUS NIET IN DE NATUUR ACHTER GELATEN WORDEN.

STOFFEN ZOALS MOTOR OLIE, DIESELOLIE EN BENZINE MOGEN 

NIET WORDEN OVERGELATEN IN HET MILIEU EN MOETEN 

WORDEN GERECYCLEERD IN DE JUISTE RECLYCLING CENTRA 

VOLGENS DE MILIEUVOORSCHRIFTEN.. 

De gebruiker kan het apparaat ook voor verwijdering terugsturen naar de retailer bij het aanschaffen van een 

nieuw gelijkwaardig apparaat op een een-op-een-ratio.



STEAM BOX MINI VAC 

Pag. 5  TECNOVAP  43/15 

1. OVERZICHT
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1. OVERZICHT

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

▪ BDe elektriciteits-aansluiting dient te worden uitgevoerd door een erkend installateur en te
voldoen aan IEC 60364-1.

▪ Indien het snoer is beschadigd, moet het vervangen worden door de fabrikant, een erkende
technische dienst of een gekwalificeerd persoon om alle risico’s te voorkomen.
▪ Het wordt aanbevolen de elektrische voeding naar het apparaat te voorzien van ofwel een
aardlekschakelaar dat de levering onderbreekt als de lekstroom naar de aarde 30mA voor 30ms is,
of een apparaat waarmee de aardleiding wordt aangetoond.

▪ VEILIGHEIDSKLEP Deze machine is uitgerust met twee veiligheidskleppen, die in staat zijn om
de veiligheid van de machine zelf te verzekeren voor het geval dat andere primaire
controleapparaten inefficiënt zijn (als gevolg van een storing). Vanwege het extreme belang van
deze componenten en om de veiligheid van de machine niet in gevaar te brengen, is het raadzaam
om deze te laten controleren en eens per 2 jaar te laten vervangen door een erkend
servicecentrum (vanaf de datum van aankoop).

▪ DRUKSCHAKELAAR De machine is uitgerust met een drukschakelaar, geschikt om de druk te
kunnen controleren en te onderhouden onder bepaalde vooraf ingestelde limieten (refereer hiervoor
"Nominale druk" op het technische label onder de machine). Mocht er een stoomlek zijn aan de
onderzijde van de machine, dan betekent dit dat de werking van het apparaat is aangetast en de
veiligheidsklep is gebruikt om de inwendige druk van de ketel te beperken. Het wordt aanbevolen
het apparaat niet te gebruiken, onmiddellijk de stekker van de machine uit het stopcontact te
verwijderen en het servicecenter te bellen.

▪ AFVAL AFVOER UIT DE KETEL De unit geeft dit automatisch aan indien de afvoer afgevoerd
dient te worden. De aankondiging ''C A L C'' zal naast de standaard vermeldingen worden
weergegeven op het paneel.



STEAM BOX MINI VAC 

Pag. 6  TECNOVAP  43/15 

§ LET OP. Gebruik een nieuwe set van fittingen, buizen en afdichtingen elke keer dat het apparaat is

aangesloten op de waterleiding

§ LET OP. Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met reinigingsmiddelen die door de fabrikant wordt

geleverd of aanbevolen. Het gebruik van andere reinigingsmiddelen of chemicaliën kan een negatieve

invloed hebben op de veiligheid van het apparaat.

§ LET OP. Gevaar voor ontploffing. Spuit niet op brandbare vloeistoffen.

§ LET OP. Gebruik het apparaat niet binnen het bereik van anderen, tenzij deze beschermende kleding

dragen.

§ LET OP. De hoge drukstralen kunnen gevaarlijk zijn als ze niet goed gebruikt worden. De straal dient

niet gericht te worden op personen, elektrische apparaten onder spanning of het toestel zelf.

§ LET OP.  Richt de straal niet op uzelf of anderen om kleding en schoeisel te reinigen.

§ LET OP. Het water dat door de anti-reflux-apparaten stroomt is niet-drinkbaar water.

§ Koppel de stroomtoevoer los door de stroomkabel los te koppelen alvorens samen te gaan met het

onderhoud dat door de gebruiker wordt uitgevoerd.

§ LET OP. Dit apparaat is niet bedoeld om door kinderen of door ongekwalificeerde personen gebruikt
te worden.

§ LET OP. Houd kinderen in de gaten, zodat ze niet kunnen spelen met de machine.

§ LET OP. Om de veiligheid van de machine te garanderen, mogen uitsluitend originele of door de

fabrikant goedgekeurde onderdelen worden gebruikt.

§ LET OP. Drukslangen, fittingen en koppelingen zijn belangrijk voor de veiligheid van de machine.

Gebruik alleen slangen, fittingen en koppelingen die door de fabrikant worden aanbevolen.

§ LET OP. Gebruik de machine niet als het snoer of andere belangrijke onderdelen van het apparaat

beschadigd zijn, bijvoorbeeld veiligheidsvoorzieningen, drukslangen of het spuitpistool.

§ LET OP. Als er een verlengsnoer gebruikt wordt, moeten de stekker en het stopcontact waterdicht

zijn.

§ LET OP. Onvoldoende verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn.

§ LET OP. De hand-arm trilling data, behorend bij dit apparaat, worden niet genoemd omdat ze minder
dan 2,5 m / s ² zijn.
§ LET OP. De chemie invoer van dit apparaat kan niet continu, maar met tussenpozen worden gebruikt
(20 seconden ON - 20 seconden OFF). Het middel kan continu worden gebruikt voor niet meer dan twee
minuten.

§ Bij gebruik van schoonmaakmiddel (moet niet schuimend zijn) volgt u de volgende specifieke

instructies: 1 liter schoonmaakmiddel voor elke 10 liter water (ongeveer 10% is het schoonmaakmiddel

percentage), vul dan eerst met het schoonmaakmiddel om een betere menging te krijgen.
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3. AANSLUITEN OP DE WATERLEIDING
De aansluiting op de waterleiding dient te worden uitgevoerd door een 

gekwalificeerd persoon. Het wordt aangeraden om een nieuwe set van 

in de food goedgekeurde fittingen en  slangen te gebruiken; Het is niet 

toegestaan om dezelfde set opnieuw te gebruiken (fittings, buizen, 

pakkingen, verlagingen etc.) voor een nieuwe verbinding.

Omdat het om een mobiele unit gaat, wordt de verbindingsslang naar 

de waterleiding niet meegeleverd omdat de afstand naar de 

wateraansluiting onbekend is. 

kvglircismlòerga
kvglircismlòerga
kvglircismlòerga
kvglircismlòerga
kvglircismlòerga
kvglircismlòerga
kvglircismlòerga
kvglircismlòerga
kvglircismlòerga
kvglircismlòerga

6 bar m
ax2 bar m
in

Wees voorzichtig met het schoonmaakmiddel dat gebruikt wordt, sommige middelen worden, bij 
verhitting van temperaturen boven 100 ° C, meegenomen naar de gasvormige toestand, en 
kunnen zeer giftige gassen afgeven. Controleer bewust de technische gegevens en raadpleeg de 
leverancier.

ATTENTIE. In geval van toevallig contact met het wasmiddel, volg de instructies die op de verpakking of 

in de MSDS zijn aangegeven.

Gebruik de oorbescherming en de handschoenen tijdens het gebruik van de machine.
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4. VOORWOORD

Beste klant,
We willen u graag feliciteren met uw keuze. 

We verbeteren en updaten voortdurend de productie van onze machines, zodat we altijd innovatieve 

producten aan kunnen bieden. TECNOVAP heeft na goede studie, ontwerp en productie de STEAM BOX 
MINI uitgebracht; een gecombineerde machine voor het reinigen, dat de kracht van stoom en de kracht 

van de stofzuigen samenbrengt (optioneel).

Dit product, met een roestvrijstalen behuizing is op maat gemaakt en voorzien van een betrouwbare rvs-

ketel met automatische vulsysteem waarmee het een krachtige en continue stoomtoevoer (24/24 uur) 

produceert.

De STEAM BOX MINI modellen zijn ook voorzien van een oververhitte water functie en van een aparte 

reinigingsmiddeltank wat u in staat stelt een reinigingsmiddel toe te voegen tot 90-160 ° C.

Met de kracht van stoom, wat staat voor ecologische reinigingskracht, heeft Tecnovap een krachtige 

stofzuiger (optioneel) gecombineerd die in staat is vaste stoffen en vloeistoffen op te kunnen nemen.

De STEAM BOX MINI is de ideale oplossing als het gaat om reiniging en ontsmetting. 
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5. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
FABRIEK: TECNOVAP SRL VIA DEI SASSI 1A 37026 PESCANTINA VERONA ITALY 

Model 10b Vac 10b 6b Vac 6b 6b Bacchus 

Code 

3023A12 

3W23A12 

3040A12 

3W40A12 

3023012 

3W23012 

3040011 

3W40011 

3023A62 

3W23A62 

3040A62 

3W40A62 

3023062 

3W23062 

3040062 

3W40062 

30230B2 

Nominale spanning V 400/230 

Huidig type Hz 50/60  3~ 

Ingestelde spanning boiler kW 3,6 

Vacuum Vermogen kW 1,2 1,2 

Maximaal nominaal vermogen kW 3,75 

Bepaalde stoomdruk kPa 

bar 

1000 

10 

600 

6 

Geoorloofde 

stoomdruk

kPa 

bar 

1200 

12 

Max. Stoomproductie Kg/h 5,9 

Maximale stoomdruk °C 180 165 

Max. inlaat waterdruk 
KPa 

bar 

600 

6 

Terugwerkende krachten N <20 

Trilling handarm m/s² < 2,5 

Geluidsdrukniveau LPa dB 98,7 

Geluidsvermogen

sniveau Lwa
dB 111,4 

Massa kg 35 
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Steam Box Mini 45) Stalen borstel (Ø 28mm)
46) Driehoekige borstel
47) Stoomzuiger
48) Steam shcraper
49) Nylon borstel (Ø 60mm)
50) Stalen wol pad

1) Netsnoer met stekker
2) Water ingang voor direct watertoevoer
3) Elektrische aansluiting voor stofzuiger
4) Duwbeugel
4A) Handwielschroef bevestiging
4B) Mand
5) Algemene schakelaar
6) Chemie tank
7) Water tank
8) Controle paneel
8A) Bacchus controle paneel
9) Stoom afvoer
10) Afvoerdop chemie tank
11) Afvoerdop water tank
12) Afvoerdop boiler
13) Sleutel voor boiler afvoerdop
14) Motorkop stofzuiger
15) Hoofdschakelaar stofzuiger
16) Klemhaken voor vacuummotor
17) Klemhaken voor vacuüm trommel
18) Support mount for vacuum cleaner
19) Vacuum trommel
20) Vergrendeling voor vacuumafvoer
21) Vacuümslanguitlaat
22) Stofzuiger schakelaar
Kit July / Radames / Star (6bar versie)

71) Stoom lans
72) Rectangular brush
73) Cloth holder
74) Rechthoekige borstel
75) Vacuümslang
76) Stoom / vacuum lans
77) Vloer gereedschap voor inzetstukken
78) Sloten voor inzetstukken
79) Rubberen inzetstuk/borstel
80) Ingang rubberen inzetstuk
81) Industriële stoomborstel met stoom en vacuüm
82) Stalen stofferingsgereedschap
83) Vloer gereedschap
84) Inzetstuk 300 mm borstel / wisser / voor tapijt
85) Stoom/ vacuum mondstuk
86) Inzetstukken 145 mm borstel / rubber
87) Stoom / vacuum ruitenwisser 250 mm
88) Stoomlans
89) Vacuum mondstuk
Bacchus tools (optioneel)

60) Elektrische / hydraulische stekker

61) Snelle verbindings/installatie slang
62) Stoomaansluiting met "Garolla" -uiteinde
63) Veiligheidsklep voor overdruk van de installatie
64) “Garolla” spuitstuk
65) Veiligheidsdrukschakelaar (optioneel)
Geyser Gereedschappen

91) Geyser slang met handgreep
92) Lansen 100 / 400 / 800 / 1200 mm
93) Rond mondstuk
94) Ramenwisser 250/350/450 mm
95) Stoomborstel met 250/350/450 mm
96) Stalen vloerschrobber met 3 borstels
97) Plat mondstuk 4 cm met schraper

33) Stoom & Vac-slang met handgreep

34) Stoom plug
34A) Vergrendeling stoom plug
34B) Staalkabel
35) Chemie schakelaar
35A) Heet water schakelaar (optioneel)
35B) Chemie / heet water schakelaar
36) Minimum stoom schakelaar
36A) Stoom commando schakelaar
37) Medium stoom schakelaar
37A) Vacuum schakelaar
38) Vergrendeling voor accessories
39) Verlengbuis
40) Handwielschroef vergrendeling voor accessoires 
(alleen 10b)  
43) Nylon borstel (Ø 28mm)
44) Messing borstel (Ø 28mm)

98) Stalen borstel
99) Platte spuitmond

6. NAAMLIJST
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7. TECHNISCHE TEKENINGEN
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KIT JULY A.T.
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CONTROLE PANEEL (POS. 8) 

. 

Spanningsaanwezigheid
Informeert de gebruiker dat het 

apparaat op de voedingsbron is 

aangesloten.

Stoom ''klaar'' indicator 
Als deze indicator oplicht, is de 

machine klaar voor gebruik.

“Laag water” indicator 

Duidt op het gebrek aan water in de tank, de indicatie gaat gepaard met een intermitterende 
zoemer. Als het licht brandt, kan het verhitte water niet worden gebruikt en wordt de 
stoomproductie onderbroken.    

Reinigingsmiddel ontlaadschakelaar en temperatuur/drukindicatie.

Totale werkuren (C1) (urenteller / totalisator).

Gedeeltelijke werktijden; deze urenteller kan door de gebruiker worden gereset.

Klokinstelschakelaar (de huidige tijd wordt alleen weergegeven als de machine in de stand-
bymodus staat). 

Power button   
Powers the electronic components, steam solenoid valves and boiler refilling pump. 

Schakelaar ketelactivering
Activeert de verwarmingselementen, de reinigingspomp en het oververhitte waterinspuitventiel. 
Als er geen water in de ketel is, gaat het LED-lampje knipperen en worden de 
verwarmingselementen niet geactiveerd zolang het standaard vloeistofniveau in de ketel niet 
wordt bereikt. Nadat het juiste waterniveau is bereikt, wordt het licht vastgezet. 

Directe waterinlaatknop
Activering van watervoorziening uit het waternet; het LED-lampje geeft de status weer met een 
continu licht.

i

BOILERLIGHTS

HOUR METER / TIMER TIMER SET
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BACCHUS CONTROLE PANEEL (POS. 8A) 

Spanningsaanwezigheid
Informeert de gebruiker dat het 
apparaat op de voedingsbron is 
aangesloten.  

Stoom ''klaar" indicator

Als deze indicator oplicht, is de 
machine klaar voor gebruik.  

“Laag water” indicator 

Duidt op het gebrek aan water in de tank, de indicatie gaat gepaard met een intermitterende 
zoemer. Als het licht brandt, kan de verhitte water niet worden gebruikt en wordt de 
stoomproductie onderbroken.  

“Lage chemie” indicator 
Functie niet beschikbaar.  

Aan/Uit indicator 
Biedt de elektronische componenten, stoom solenoïde kleppen en boiler-hervulling pomp.

Boiler ON
Activeert de verwarmingselementen, de wasmiddelpomp en de oververhitte waterinlaatklep. 
Als er geen water in de ketel is, knippert het LED-lampje en de verwarmingselementen 
worden niet geactiveerd zolang het standaardniveau van de vloeistof in de ketel niet wordt 
bereikt. Nadat het juiste waterpeil is bereikt, wordt het licht vastgezet.

Directe water-inlaat indicator
Activering van de watervoorziening uit het waternet; Het LED-lampje geeft de status aan met 
een stabiel licht.

Stoomactiveringsknoppen / indicatoren: minimum - gemiddeld - maximum.

Temperatuur / druk beeldscherm. 

Totale werktijden (C1) (uur teller / totalisator).

Gedeeltelijke werktijden; deze uurteller is door de gebruiker herstelbaar.

Klok (de huidige tijd wordt alleen weergegeven wanneer de machine in de standby-modus staat).
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8. GEBRUIKSINSTRUCTIES

(a) Plaats de handgreep (4) na het openen van de verpakking in zijn zitting en bevestig deze met de 

handwielschroeven (4A).

(b) Bevestig de vacuümtrommel op de ronde basis die op de haken (17) en de vacuümkop werkt met 

behulp van de haken (16).

(c) Steek de plug (22) in de uitlaat (3) en controleer of de aan / uit-schakelaar (15) op de vacuümkop in de stand ON 

staat.

(d) Verwijder de tankdoppen (6 en 7) en vul water en reinigingsmiddel in de betreffende tanks, water in de 

blauwe trechter en het wasmiddel in de gele trechter. Het wordt aanbevolen om heel voorzichtig te 
zijn tijdens dit proces, omdat een omgekeerde opvulling (afwasmiddel in de watertank of water in 

de chemietank) veroorzaakt een stoomgeneratorfout.

(e) Wanneer u wasmiddel (niet schuimend voor extractiemachines) gebruikt, volg dan de specifieke 

instructies: normaal 1 liter reinigingsmiddel voor elke 10 liter water (percentage wasmiddel ongeveer 

10%), zorg ervoor dat u eerst het reinigingsmiddel vult om een betere menging te verkrijgen.

Houd er rekening mee dat het gebruikte wasmiddel, zoals sommige in de handel, als ze boven de 100 

° C komen, in de gasvormige toestand worden gebracht, zeer giftige stoom kan afgeven.

Houd rekening met het technische gegevensblad en raadpleeg de leverancier. De wasmiddeltank 

hoeft alleen te worden gevuld met reinigingsmiddel dat is verdund met water en niet met alleen water, 

tenzij u gedemineraliseerd water gebruikt. Het gebruik van alleen water (niet gedemineraliseerd) in 

plaats van wasmiddel veroorzaakt fouten in het mengcircuit.

(f) Steek de stekker (1) in het stopcontact, controleer hierbij  of de spanning en de stroomsterkte 

overeenstemmen met de gegevens die op de plaat aan de achterkant van het apparaat

zijn afgedrukt.

(g) Zet het apparaat aan door de hoofdschakelaar in de ON positie of op de gewenste stroom te draaien 

(alleen voor modellen met stroomregulatie). Activeer de stand-by           en de ketel           schakelaars.

(h) De machine is uitgerust met een beveiligingssysteem tegen thermische schokken. Bij het ontbreken

van water in de ketel ontkoppelt het systeem de voeding van de verwarmingselementen automatisch.

Deze situatie is herkenbaar dankzij het knipperende LED-lampje op de "boiler switch"           . Het

systeem kan ook ingrijpen nadat de ketelhervulling eenmaal de vuilafvoer heeft uitgevoerd tijdens het

onderhouds-proces.
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Reset van de partiële urenteller.

Schakel het apparaat uit met behulp van de hoofdschakelaar aan de zijkant van de elektriciteitskast. 

Druk op beide schakelaars                  en houd ze vast, schakel het apparaat in door het hoofdstation 

te plaatsen schakelaar in de AAN-stand; Als de LED-lampjes eenmaal klaar zijn, laat dan de 

schakelaars los en de urenteller C2 wordt op 0000 gezet.

Klok set-up 

Schakel het apparaat uit met behulp van de stand-by-schakelaar              (de hoofdschakelaar moet in 

de ON-stand blijven). Het display zal de huidige tijd visualiseren, u kunt dit aanpassen door op de 

schakelaar                    te drukken en vervolgens te werken met de - / + schakelaars                       om 

de weergegeven tijd te verhogen of te verlagen.

Opmerkingen: de timer is uitgerust met een batterij voor tijdopslag, als het apparaat gedurende een 

periode van meer dan 30 dagen zonder voeding blijft, wordt de timer gereset en moet deze opnieuw 

worden ingesteld. 

Indicatie van de ketelreiniging (C A L C).

De controller is geprogrammeerd om de gebruiker te waarschuwen voor de gewone 

onderhoudsperiode; het systeem is geprogrammeerd om elke 20 effectieve werkuren te waarschuwen 

(stoomsolenoïdeklep aan). Ga te werk zoals beschreven in paragraaf 9.1 "ketelonderhoud" om de 

vloeistofafvoer uit te voeren.

Waarschuwing indicatie (C A L C) restauratie.

Nadat u het onderhoud hebt uitgevoerd, houdt u de schakelaar ingedrukt           en schakelt u het 

apparaat uit met behulp van de schakelaar          . De waarschuwing C A L C wordt hersteld.

Bijvullen van reinigingsmiddel.

Als het reingingsmiddel op is, gaat u als volgt te werk:

1) Voeg verdund reinigingsmiddel in de tank toe (6).

 De knop  moet uitblijven.2) Schakel het apparaat in door alleen op de schakelaar                te drukken.

3) Activeer de stoomknop (36), de reinigingsschakelaar (35) en de stoomcommando-schakelaar (36 /

A) op de slang; druk vervolgens op de schakelaar             op het bedieningspaneel om de 

reinigingspomp te activeren en houd deze ingedrukt tot het reinigingsmiddel uit het gereedschap 

komt.

4) Het reinigingsmiddel is geactiveerd en de machine is nu klaar voor gebruik. 
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8.1. BEDIENING VAN STEAM BOX MINI MET KIT JULI
Aandacht!!

Het wordt aanbevolen om de stoomgenerator uit te schakelen voordat u de stoomslang op de 

stoomuitlaat aansluit.

Steek de stoomplug (34) in de stoomuitlaat (9) die zich aan de voorkant van het apparaat bevindt en 

vergrendel ze met de hendel. Activeer de hoofdschakelaar (5) en de schakelaars                          voor de 

stoomproductie en wacht ca. 5 minuten totdat de lichten              branden die de aanwezigheid van stoom 

in de ketel aangeven. De schakelaars (36 en 37) op de slang moeten worden uitgeschakeld. Activeer de 

schakelaars (36 en 37) op de handgreep om de stoomstroom als volgt te regelen: schakelaar (36): 

minimum stoom, schakelaar (37): middelmatige stoom, schakelaars (36 en 37): maximale stoom. Gebruik 

de stoomcommandoschakelaar (36A) om de stoomstroom te activeren. Met de schakelaar (35) kunt u 

wasmiddel met de stoom injecteren, het moet enkele seconden per keer worden geactiveerd om 

overmatige vloeistof met de stoom te vermijden; om heet water te spuiten, raadpleeg de hieronder 

beschreven modus door de schakelaar (35A) te activeren. Zowel de reinigings- als de 

warmwaterinjectiefuncties moeten na elkaar worden geactiveerd (bijvoorbeeld 20 seconden AAN - 20 

seconden UIT); beide functies mogen niet worden gebruikt in continu gebruik. De levering van 

afwasmiddel of van warm water (optioneel) is alleen mogelijk als er stoom in gebruik is (minimale, 

gemiddelde of maximale stoom) en als de LED-lamp "aanwezigheid van stoom"            brandt.

Aandacht!!

Met behulp van de schakelaar (35A) krijgt u warm water onder druk, dat volgens het model van de 

machine een temperatuur van 180 ° C kan bereiken; let op dat de schakelaar niet per ongeluk wordt 

ingedrukt en richt de straal niet op personen of dieren.

Steek de stoomlans (71) rechtstreeks in de slang (33) of op verlengbuizen (39) door de vergrendeling (38) 

naar de OPEN-positie te schuiven, op zijn plaats te vergrendelen en de grendel in de BLOK-positie te 

schuiven, en draai dan het handwiel schroef (40) (alleen voor 10bar-modellen).

Volg dezelfde procedure bij het bevestigen van de rechthoekige borstel (72) of de driehoekige borstel (74) 

die kan worden bedekt met een absorberende doek door de grijper (73) te gebruiken om de doek op zijn 

plaats te houden. Dit is een aanbevolen gebruik voor het reinigen van delicate oppervlakken (zoals ons 

kostbaar hout bijvoorbeeld) of verticale oppervlakken (tegels F.E.). In dit geval werkt het doek als een 

"afzuigkap".
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8.2. BEDIENING VAN STEAM BOX MINI MET KIT RADAMES 

Aandacht!!
Het wordt aanbevolen om de stoomgenerator uit te schakelen voordat u de stoomslang op de 
stoomuitlaat aansluit.

Steek de vacuümslang (75) in de uitgang van de vacuümslang (21) en de stoomplug (34) in de 

stoomuitlaat (9) op de machine. Duw totdat de vergrendelingen op hun plaats klikken. Activeer de 

algemene voedingsschakelaar (5) en de schakelaars                          voor de productie van stoom en 

wacht ongeveer. 5 minuten totdat de indicator              oplicht en de aanwezigheid van stoom in de ketel 

aangeeft. De schakelaars (36 en 37) op het handvat moeten worden uitgeschakeld. Activeer de 

schakelaars (36 en 37) op de handgreep om de stoomstroom als volgt te regelen: schakelaar (36): 

minimale stoom, schakelaar (37): middelgrote schakelaar, schakelaars (36 en 37): maximale stoom. 

Gebruik de stoomcommandoschakelaar (36A) om de stoomstroom te activeren. De vacuümschakelaar 

(37A) activeert de stofzuiger en kan tegelijk met stoom worden gebruikt Met de schakelaar (35) kunt u 

wasmiddel met de stoom injecteren door het enkele seconden per keer te activeren om overmatige 

vloeistof met de stoom te voorkomen; om heet water te spuiten, raadpleeg de hieronder aangegeven 

activering van de schakelaar (35A).

Aandacht!!
Met behulp van de schakelaar (35A) krijgt u warm water onder druk, dat volgens het model van de 
machine een temperatuur van 180 ° C kan bereiken; let op dat de schakelaar niet per ongeluk 
moet worden ingedrukt en dat de straal niet op mensen of dieren moet worden gericht. Om te 
reinigen met de combinatie van stoom, injectie van reinigingsmiddel of van warm water en 
vacuümzuigen, kiest u het accessoire dat het meest geschikt is voor de klus:

Het multifunctionele vloermondstuk (77): met geschikte inzetstukken (79,80). Inserts worden op hun 

plaats vergrendeld door de grendels (78) naar de binnenkant te schuiven (OPEN-positie), ze naar boven 

te duwen en de grendels naar de buitenkant te schuiven (BLOKKEER positie). Breng vervolgens het 

gereedschap op de slang of op de verlengbuizen aan en vergrendel ze met de vergrendelingen (38) en 

schroef vervolgens de handwielschroef (40) (alleen voor 10bar-modellen). 

Vergeet niet dat het commando dat op de hendel wordt gezet (36-37-37A) in de UIT-positie moet blijven 

tot het einde van deze procedure.

Turbodruk stoom / vac (76): alleen te gebruiken met de kleine ronde borstels (43, 44, 45) of met 

stoomzuiger (47) en stoomschraper (48) volgens de reinigingsopdracht die moet worden uitgevoerd. 

Raadpleeg de hierboven vermelde bevestigingsinstructie om dit gereedschap te repareren. Nadat de 

reiniging is voltooid, wordt het aanbevolen om ca. 3-5 liter schoon water om de binnenkant van de slang 

(33) en de zuigleidingen te spoelen. Was en droog alle gebruikte accessoires. Verwijder de 

vacuümtrommel (19) en laat hem na het legen en spoelen drogen voordat u hem opbergt.



STEAM BOX MINI VAC 

Pag. 27  TECNOVAP  43/15 

8.3. BEDIENING VAN STEAM BOX MINI MET KIT STAR 

Aandacht!!
Het wordt aanbevolen om de stoomgenerator uit te schakelen voordat u de stoomslang op de 
stoomafvoer aansluit.

Steek de vacuümslang (75) in de uitgang van de vacuümslang (21) en de stoomplug (34) in de 
stoomafvoer (9) op de machine. Duw deze door totdat de vergrendelingen op hun plaats klikken. 
Activeer de algemene voedingsschakelaar (5) en de schakelaars                        voor het produceren van 
stoom en wacht ongeveer 5 minuten tot de indicator                    oplicht  totdat deze de aanwezigheid 
van stoom in de ketel aangeeft. De schakelaars (36 en 37) op het handvat moeten worden 
uitgeschakeld.
Activeer de schakelaars (36 en 37) op de handgreep om de stoomproductie als volgt te regelen: 
schakelaar (36): minimale stoom, schakelaar (37): middelgrote schakelaar, schakelaars (36 en 37): 
maximale stoom. Gebruik de stoomcommandoschakelaar (36A) om de stoomproductie te activeren.
De vacuümschakelaar (37A) activeert de stofzuiger en kan tegelijk met stoom worden gebruikt. Met de 
schakelaar (35) kunt u reinigingsmiddel met de stoom injecteren door het enkele seconden per keer te 
activeren om overmatige vloeistof met de stoom te voorkomen; om heet water te spuiten, raadpleeg de 
hieronder aangegeven activering van de schakelaar (35B).

Aandacht!!
Met behulp van de schakelaar (35B) krijgt u warm water onder druk die volgens het model van de 
machine een temperatuur van 180 °C kan bereiken, let op dat de schakelaar niet per ongeluk moet 
worden ingedrukt en dat de straal niet naar gericht zijn op mensen of dieren.

Om te reinigen met de combinatie van stoom, injectie van reinigingsmiddel of van warm water en 
vacuümzuigen, kiest u het accessoire dat het meest geschikt is voor de klus:
Het multifunctionele vloermondstuk (78): met geschikte inzetstukken (84). Inzetstukken worden op hun 
plaats vergrendeld door de grendels (78) naar de binnenkant te schuiven (OPEN-positie), ze naar boven 
te duwen en de grendels naar de buitenkant te schuiven (BLOKKEER-positie). Bevestig vervolgens het 
gereedschap op de slang of op de verlengbuizen en vergrendel ze met de vergrendelingen (38) en 
bevestig vervolgens de handwielschroef (40) (alleen voor 10bar-modellen). Vergeet niet dat het 
commando dat op de hendel wordt gezet (36-37-37A) in de UIT-positie moet blijven tot het einde van 
deze procedure.
Stoom / vacuümlans (88 en 89): alleen of met de kleine ronde borstel (43) te gebruiken. Raadpleeg de 
hierboven vermelde bevestigingsinstructie om dit gereedschap te repareren.
Nadat de reiniging is voltooid, wordt het aanbevolen om ca. 3-5 liter schoon water om de binnenkant van 
de slang (33) en de zuigleidingen te spoelen. Was en droog alle gebruikte accessoires. Verwijder de 
vacuümtrommel (19) en laat deze na het legen en spoelen drogen voordat u deze opbergt.
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8.4. BEDIENING STEAM BOX MINI MET KIT GEYSER 

Aandacht!!
Het wordt aanbevolen om de stoomgenerator uit te schakelen voordat u de stoomslang op de 
stoomuitlaat aansluit.

Steek de stoomplug (34) in de stoomuitlaat (9) op de machine en activeer de vergrendelingshendel. 

Sluit een van de beschikbare lansen (92) rechtstreeks op de handgreep (91) aan en zorg ervoor dat alles 

met de bevestigingsmoer wordt vergrendeld en schroef dan op de spuitmond (93) of verschillende 

optionele accessoires (94/95/96/97/98/99) , en sluit de juiste accesoire voor de reingingsopdracht aan op 

dee handgreep. Je lans is nu klaar voor gebruik.

Activeer de hoofdschakelaar (5) en de knoppen                       voor het produceren van stoom en wacht 

ongeveer. 5 minuten totdat de indicator               oplicht en de aanwezigheid van stoom in de ketel 

aangeeft. De hendel (36A) en de knoppen (35 en 35A) op de hendel moeten in de UIT-stand staan. 

Gebruik de hendel (36A) om de stoomstroom te activeren en de knop (35) om het wasmiddel te sproeien 

of de knop (35A) om heet water (optioneel) samen met stoom te spuiten. De levering van reinigingsmiddel 

of van warm water (optioneel) is alleen mogelijk als stoom in gebruik is en als de LED-lamp 

"aanwezigheid van stoom"             brandt. Zowel de reingingsmiddeldetectie als heet water (optioneel) 

injectiefuncties moeten na elkaar worden geactiveerd (bijvoorbeeld 20 seconden AAN - 20 seconden 

UIT); beide functies mogen niet worden gebruikt in continu gebruik. 

Aandacht!!
Met behulp van de schakelaar (35A) krijgt u warm water onder druk, dat volgens het model van de 
machine een temperatuur van 180 ° C kan bereiken; let op dat de schakelaar niet per ongeluk 
wordt ingedrukt en richt de straal niet op personen of dieren.
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8.5. GEBRUIK VAN DE BACCHUS MODE  (OPTIONEEL 
Het apparaat is voorzien van de "Bacchus" -functie, sanitaire functie die geschikt is voor de 

behandeling van wijnbereiding, farmaceutische en andere planten. Een dergelijke functie zorgt 

voor het verminderen van de druk in de ketel, de mogelijkheid om de schakelaar van het apparaat 

aan / uit (in stand by) en het veiligheidssysteem te programmeren tegen te hoge druk in de 

behandelde installatie.

Steek de stoomplug (60) in de stoomuitlaat (9) op de machine en activeer de vergrendelhendel. 

Sluit de garolla-aansluiting aan (64) op de plant, plaats vervolgens de vrouwelijke snelkoppeling 

(61) op de mannelijke koppeling (62) die op garolla-aansluiting aanwezig is, gebruik altijd 

adequate beschermingssystemen tegen verbranden.

Activeer de hoofdschakelaar (5) en de knoppen voor de stoomproductie              .     Het 

apparaat herkent automatisch het geplaatste Bacchus-gereedschap en activeert de 

stoomkeuzetoetsen op het bedieningspaneel. Wacht tot de indicator        oplicht voor de 

aanduiding van stoom in de boiler.

minimum steam           medium steamGebruik de juiste knoppen                                                                                     maximale stoom in 

de basis van de gewenste stoomhoeveelheid.

Automatische inschakeling van de programmering

Druk op de knop om het apparaat uit te schakelen. Druk op de knop en  houd deze 

ingedrukt totdat het display begint te knipperen (ongeveer 7 seconden);  gebruik de 

knoppen om de gewenste starttijd in te stellen (houd de knoppen lang ingedrukt, de tijd zal snel 

worden verhoogd of verlaagd).

De ingestelde tijd wordt opgeslagen en als de automatische inschakeling is ingeschakeld, zal het 

systeem het apparaat dagelijks activeren zoals is geprogrammeerd. 

Het automatisch activeren en deactiveren.

Druk achtereenvolgens op de volgende knoppen                (de eerste knop loslaten nadat u op de 

tweede knop hebt gedrukt), de knop              begint te knipperen en de perimetrische segmenten 

van de display zullen soms oplichten, dit geeft allemaal aan dat de functie is geactiveerd. (Herhaal 

de handeling achtereenvolgens voor de deactivering).

Gebruik de knoppen                                om de gewenste hoeveelheid stoom te selecteren bij het 

inschakelen (de geselecteerde stroom wordt aangegeven door een van de lampjes op de knop). 

Het systeem activeert het apparaat op de eerder ingestelde tijd gedurende 2 uur, daarna wordt 

het uitgeschakeld. Druk eenvoudig op een willekeurige knop binnen de hierboven aangegeven 

tijdsperiode om het systeem van automatisch uitschakelen uit te schakelen.
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9. ONDERHOUD

9.1. ONDERHOUD VAN DE BOILER
ATTENTIE

KOPPEL HET APPARAAT LOS VAN HET STOPCONTACT VOORDAT U HET ONDERHOUD GAAT 

UITVOEREN.  

ATTENTIE. BRANDGEVAAR
De ketelreiniging moet worden uitgevoerd als het apparatuur afgekoeld is (dat wil zeggen 
uitgeschakeld voor minstens 5 uur). Om deze reden raden we aan om de ketel te onderhouden in 
geval van het volgende gebruik, zolang er minstens 5 uur zijn verstreken. Ga als volgt te werk: 

Het apparaat is uitgerust met een onderhoudsadviesysteem, dat elke 20 werkzame werkuren het advies 

geeft "C A L C" om de gebruiker te waarschuwen voor het uitvoeren van de ketelreiniging. Wanneer dit 

advies op het display verschijnt, is het mogelijk om het apparaat te gebruiken tot aan het einde van het 

schoonmaakproces; dan is het nodig om het apparaat uit te zetten door de hoofdschakelaar aan te 

zetten en de stekker uit het stopcontact te trekken.

Plaats een ontvanger onder de machine, verwijder de ketelafvoerkap (12) en wacht tot de ketel 

helemaal leeg is. Verwijder eventuele residuen van de dop met stromend water, controleer de efficiëntie 

van de pakking op de bodem van de dop en vervang deze eventueel (neem contact op met uw 

leverancier voor reserveonderdelen). Sluit de afvoerkap opnieuw. Gebruik water met een hardheid 

hoger dan 10 Franse graden, (volgens het gebruik van het apparaat> 2 uur per dag) het is nodig om 

water te gebruiken die is behandeld met een geschikt waterverzacht-systeem, waardoor het 

calciumcarbonaat tot minder dan 4 Franse graden kan verminderen. Increasing by consequence the 

liability of the steam generator (voor verdere details of om een waterverzachter te kopen, contacteert uw 

leverancier).  

Het reinigen van de boiler is afgerond. Steek de stekker (1) in het stopcontact en activeer de volgende 

knoppen                    . 

Het is aan te raden om ook de minimale stoomschakelaar (36 op July en Radames) op de handgreep te 

activeren, hierbij ook de veiligheidsschakelaar (34 op July en Radames of 83 op Geyser) in te drukken, 

om de lucht in de lege ketel te laten lopen. Wacht tot het hervulproces is afgerond (ongeveer 3 

minuten). Het onderhoud van de ketel is nu voltooid; ga verder met de gebruiksaanwijzingen zoals 

beschreven in paragraaf (h) van hoofdstuk 8
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9.2. REACTIVATIE VAN DE CHEMIEPOMP (niet aanwezig op Bacchus 
modellen) 
De volgende procedure moet alleen worden uitgevoerd wanneer de reinigingsuitgang inactief is na het 

opnieuw laden. 

1) Zet het apparaat aan door alleen op de aanknop          te drukken de overige           moeten hierbij 

uitblijven. 

9.3. ONDERHOUD VAN DE FILTERS
Verwijder het filter van de wateraansluiting (2) door met een tang de juiste positie in het midden van het 
filter vast te grijpen; maak het filter schoon en plaats deze opnieuw.

2) Schakel de stoomschakelaar (36 op July en Radames) in, houd de reinigingsmiddelknop (35 op July en 

Radames of 82B op Geyser) ingedrukt en druk op de stoomschakelaar en veiligheidsschakelaar (36A 

op July, Radames en Geyser) op de slang; druk dan op de schakelaar           op het bedieningspaneel 

om de wasmiddelpomp te activeren, houd deze ingedrukt totdat het wasmiddel uit het gereedschap zal 

uitlopen.

3) Reinigingsmiddel is hervuld  en de machine is nu klaar voor gebruik. 
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9.4. ONDERHOUD VAN DE GEREEDSCHAPPEN
Vet af en toe de gewrichten op de verlengbuizen en op de accessoires in. 

PG5116 

PG5106 

OR 9.25x1.78 

OR 6.75x1.78 

PG5123 

OR 29.82x2.62 
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10. VOORDAT U DE TECHNISCHE DIENST INSCHAKELT

PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

Machine produceert geen stoom 

en vacuüm werkt niet.
Gebrek aan stroom 

Zorg dat het snoer (1) Goed geplaatst is en dat 

er hoofdstroom voorziening is.

De rode ‘laag water’ indicator (5) 

brand. 

Al het water uit de watertank (7) is verbruikt Hervul de watertank (7) met schoon water

Er is geen chemie. Alle chemie uit de chemie tank (6) is verbruikt.

Boiler indicator  is uit. 

Het “systeem klaar” licht  is uit. 

Aanwezigheid van lucht in de mengkring.

Hervul de chemietank. 

Activeer de schakelaar "activering van 
verwarmingselementen".

Wacht tot het "ready steam" -lampje gaat 
branden (ongeveer 175 ° C).

Ga verder met de reactivering van de pomp 
(zie alinea "onderhoud" 9.2)

Zuigkracht ontbreekt. A) Gebrek aan stroom naar de vacuüm 
zuiger.

B) De vacuümbuis zit verstopt.

C) De vacuüm trommel (19) zit vol met 
water. 

Er komt geen stoom uit. A) De ketel heeft de werkdruk nog niet bereikt

B) (groene licht is uit).
C) Stoom aanpassing schakelaar (36-37) 

zijn uit.
D) De stoom schakelaar (36/A) is niet 

gebruikt. 

A. Wacht enkele minuten

B. Schakel de stoom aanpassing schakelaar 

(36- 37) in.

C. Gebruik de stoom schakelaar (36A) om 

de stoom te activeren 

Water lekt via de aansluitingen 

van de accessoires.

Controleer de O-ring op slijtage Reinig en smeer de O-ring in met vet, indien 

nodig vervang de O-ring door een reserve. 

Visualisatie van "ALL1" op het 

display
Waterfilters geblokkeerd, verkeerde voeding 

op het apparaat, afvoerkap niet ingebracht.

Maak de filter van de watertank schoon, en 

controleer of de spanning overeenstemt met de 

gegevens die op het technische etiket staan.

Plaats de afvoerkap.

Visualisatie van "ALL2" op het 

display.

Temperatuur overschreed de drempel, de 

afvoerkap is niet ingebracht, ketel onder 

druk na het afvoeren van afval en kalk.

Sluit de afvoerkap aan, en ontlucht de ketel 

door de stoomschakelaar op de handgreep te 

activeren. 

Knipperend 
licht

Bescherming van waternetregeling geactiveerd. Controleer de aanwezigheid van druk en water 

in de klep (2).

Verwijder en reinigingsfilter van het 

waternetventiel (zie hoofdstuk 9.3)

A. Zorg ervoor dat de schakelaar (15) 
ingeschakeld is en dat het snoer (22) 
goed is geplaatst (3).
B. Reinig de gebruikte buis en 
accessoires
C. Leeg de vacuum trommel (19). 
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Druppels water komen uit de 

accessoires.

Aan het begin van het werk condenseert water 

in de buizen en accessoires door het verschil 

in temperatuur.

Na een paar minuten gebruik zal dit probleem 

ophouden.

Als het verder gaat, gaat u verder met het 

schoonmaken van de ketel.

Ruis in de generator. De ketel wordt koud, na ongeveer 6-7 uur en 

creëert een interne melding, en geeft een 

vibratie

Wacht op de druk stabilisatie (ongeveer 2-3 

minuten), daarna zal het geluid verdwijnen.

Accessoires passen niet perfect. Er is vuil opgebouwd in de gewrichten 

en vergrendelingen (38).

Reinig en smeer de gewrichten in.
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Om de naleving van bovengenoemde richtlijnen te controleren, zijn de volgende normen gevolgd: (For the 
checking of conformity to the above directives, the following standards have been used): 

Verwijzing naar geharmoniseerde normen:
(Reference to harmonized standards): 

EN 60335-1 
EN 60335-2-79 
EN 60335-2-2 
EN 60335-2-3 
EN 55014-1 
EN 55014-2 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 

PESCANTINA – VERONA (ITALY)07-03-2012  FRANCHINI  Giuliano 

     (Managing Director) 

11. DECLARATIEOVEREENKOMST

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 

TECNOVAP S.R.L. verklaart hierbij dat: het 
stoomreinigingsmachine model: 
Chattanooga Carmen Plus

Het voldoet aan de specificaties van de richtlijnen

 2006/95/CE   2004/108/CE   2006/42/CE    2002/95/CE   
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Standaard onderhoudsgewoontes

Generator 
Werktijden 

Frequentie 
van 

interventie 

Notities 
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Bijzondere onderhoudsgewoontes

Generator 
Werktijden 

Datum van 
interventie 

Interventie beschrijving, vervangen onderdelen etc.
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NOTITIES 
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DE VERVAARDIGER BEHOEFT HET RECHT OM TECHNISCHE EN STRUCTURELE 

VERBETERINGEN TE BRENGEN, ZONDER ALGEMENE KENNISGEVING.

Via dei Sassi 1/A, Pescantina (VR) Italy 

- Tel. +39 045 6767252

Fax. +39 045 6703631 – E-mail: 

tecnovap@tecnovap.it – 

www.tecnovap.it 

Afrikalaan 5, 7681 ND, Vroomshoop 

Tel. 0546-660710

E-mail: info@innovibv.nl

www.innovibv.nl




