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Steambox Industrial verkorte handleiding 

VEILIGHEID 
Lees en volg de uitgebreide handleiding op voor het gebruik van de stoomreiniger. 

CONTROLE PANEEL 

Afzuigschakelaar van reinigingsmiddel en temperatuur /druk display. Totale werktijden (C1) (uurteller/totalisator).

Stoom regelgeving indicatoren: minimum – medium – maximum 

ATTENTIE!! 
STOOM KAN 
BRANDWONDEN 
VEROORZAKEN

ATTENTIE!!
RICHT DE STRAAL NIET NAAR 
PERSONEN, DIEREN, 
STOPCONTACTEN EN 
APPARATUUR 

BRANDGEVAAR! 
HET IS VERPLICHT OM 
BESCHERMENDE 
HANDSCHOENEN TE 
DRAGEN

MATERIAAL MET HOOG 
GELUIDSDRUK NIVEAU >85db. 
HET IS VERPLICHT 
GEHOORBESCHERMING TE 
GEBRUIKEN

Spanning: geeft aan dat de machine is aangesloten op het elektriciteitsnet. 

Stoom in de boiler: stoomunit is klaar voor het gebruik van stoom. 

"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. 

"Lage chemie" indicator: duidt op het ontbreken van reinigingsmiddel in de tank. De 
indicatie wordt vermeld met een continue signaal. Aandacht! Het doorlopende akoestische signaal moet prioriteit hebben op 
het waterintermitterende signaal. Controleer om veiligheidsredenen de activering van beide waarschuwingslampen. 

Aan/uit indicator: de elektrische onderdelen worden ingeschakeld, inclusief de pomp voor het bijvullen van de boiler. 

Boiler ON: de button activeert de verwarmingselementen, de reinigingsmiddelpomp en de turbo-stoomfunctie. Wanneer er 
geen water in de ketel zit, zal het LED-lichtje knipperen en de verwarmingselementen zullen niet geactiveerd worden zolang het 
standaardniveau van het water niet bereikt is. Pas wanneer het juiste waterniveau bereikt is, zal het lampje uitgaan. 

Activeren van watertoevoernet: activering van de watervoorziening uit het waternet. Het LED-lampje geeft de status aan met 
een stabiel licht. 

Gedeeltelijke werktijden: deze uurteller is door de gebruiker herstelbaar. Klok (de huidige tijd wordt alleen weergegeven 
wanneer de machine in de standby-modus staat.

GEBRUIKSAANWIJZING

A. Bevestig de vacuümtrommel (18) op de ronde zwarte basis (17) en zet deze vast met de klemmen (19).
B. Steek de stekker van de stofzuiger in het stopcontact aan de rechterkant van de stoomreinigingsunit. 
C. Steek het ene uiteinde van de slang (25) in de vacuümkop (22) en het andere uiteinde in de 

vacuümslang uitlaat (15), waarbij de vergrendelingsknop (16) wordt ingeschakeld . 
D. Til de tankdoppen (6 en 7) op en giet water en reinigingsmiddel in de betreffende tanks (water in de 

blauwe trechter en reinigingsmiddel in de gele trechter). Het wordt aanbevolen om tijdens dit proces 
zeer voorzichtig te zijn, omdat een omgekeerde vulling (reinigingsmiddel in de watertank of water in 
de chemietank) een stoomgeneratorfout veroorzaakt. 

E. Bij gebruik van chemie, volgt u alstublieft de specifieke instructies: normaal is 1 liter chemie voor elke 
10 liter water (ongeveer 10% chemie). Zorg ervoor dat eerst de chemie en vervolgens het water wordt 
toegevoegd voor een betere menging. Wees voorzichtig met het gebruik van chemie. Bij 
temperaturen boven de 100°C kunnen er gasvormige en giftige dampen uitstralen. Raadpleeg altijd 
het veiligheidsblad van de leveranciers. De reinigingsmiddelentank moet alleen gevuld worden met 
reinigingsmiddel verdund met water, en niet met alleen water, tenzij u gedemineraliseerd water 
gebruikt. Het gebruik van alleen water (niet gedemineraliseerd) in plaats van reinigingsmiddel veroorzaakt fouten in het mengingscircuit. 

F. Steek de stekker in het stopcontact en zorg ervoor dat de spanning en de stoomsterkte overeenkomen met het technische etiket onder 
de machine. Zet het apparaat aan door de hoofdschakelaar in de ON positie of op de gewenste kracht (alleen voor modellen met 
krachtregulatie). Activeer de standby-              en de ketelschakelaars            . 
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DE FABRIKANT BEHOUDT HET RECHT TECHNISCHE  EN STRUCTURELEVERBETERINGEN AAN TE BRENGEN ZONDER BERICHTGEVING VOORAF 

G. 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 o
op de "boiler switch"            . Het systeem kan ook ingrijpen nadat de ketelhervulling eenmaal de vuilafvoer heeft uitgevoerd tijden het
onderhoudsproces. 

RADAMES ACCESSOIRESET

Attentie!! Het wordt aanbevolen om de stoomreiniger uit te schakelen alvorens de stoomslang te koppelen aan 
de stoomaansluiting. 

• Steek de vacuümslang in de vacuümuitlaat op de vacuümzuiger en de stoomplug in de stoomuitlaat op de 
machine en gebruik de vergrendelingsklemmen. 

• Activeer de hoofdschakelaar en de buttons                            voor de stoomproductie en wacht circa 3-8 
minuten (afhankelijk van het model) totdat de indicator oplicht, dat aangeeft dat de boiler de werkdruk 
heeft bereikt. 

• De schakelaars (36 en 37) op het handvat moeten in de OFF-positie staan. Gebruik de schakelaars (36 en 37) op 
het handvat voor het regelen van de stoomstroom. Het werkt als volgt: schakelaar (36) minimale stoom, 
schakelaar (37) medium stoom, schakelaar (36 en 37) maximale stoom. Gebruik de stoom commando schakelaar 
(34) om de stoom te activeren. 

• Met de schakelaar (35A) kunt u reinigingsmiddel toevoegen aan stoom, activeer slechts enkele seconden per keer.  
GEYSER ACCESSOIRESET

• Steek de stoomplug in de stoomuitgang in de stoomgenerator en gebruik de vergrendelingsklem.
• Activeer de hoofdschakelaar en de buttons  voor de stoomproductie en wacht circa 3-8  

 minuten (afhankelijk van het model) totdat de indicator oplicht, dat aangeeft  
 dat de boiler de werkdruk heeft bereikt. 

• Plaats de gewenste lans (84) direct op de Geyser handgreep (80) en schroef
de nozzle (85) of de geschikte tools (88-90) op de lans afhankelijk van de
reinigingstaak.

• Gebruik de greep (83) op het handvat om de stoom te activeren. Indien
nodig, druk op button (82B) om onderbroken reinigingsmiddel toe te voegen
aan de stoom.

• Zowel reinigingsmiddel als de turbo stoomfunctie staan afgesteld om onderbroken (bijvoorbeeld 20 seconden aan - 20
seconden uit); beide functies hoeven niet continue gebruikt te worden.

• Het toevoegen van chemie of verhit water is alleen mogelijk als als de stoom in werking is en het LED-lampje voor de
aanwezigheid van stoom           aan is.

• Attentie!! Met schakelaar (82A) krijgt u warm water onder druk die volgens het model van de machine een
temperatuur van 180°C kan bereiken. Let erop dat de schakelaar niet per ongeluk wordt ingedrukt en de straal niet
gericht wordt op personen of dieren.

INDICATIE VOOR HET SCHOONMAKEN VAN DE BOILER (C A L C)

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 onderhoudsadviessysteem, dat elke 20
werkzame uren het adves 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: daarna is het nodig om het apparaat uit te zetten door middel van de hoofdschakelaar en door de stekker uit
het stopcontact te trekken.

• Plaats een ontvanger onder de machine en verwijder de ketelafvoerkap (12). 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 (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. Voor verdere details of om een waterverzachter te kopen, neemt contact op met uw leverancier.

• Open de kapjes (10A) en (11A) en, indien nodig, reinig de filter (10B) en (11B) met water.
• Plaats de kappen met hun filters in de juiste posities en zorg ervoor dat deze pakkingen correct gepositioneerd op de bodem zijn.
• Wanneer het reinigen van de boiler voltooid is, steekt u de stekker in het stopcontact en activeert u de hoofschakelaar en de

knoppen                  .
• Het is aan te raden om ook de minimale stoomschakelaar (36 op Radames) op de handgreep te activeren, hierbij ook de

veiligheidsschakelaar (34 op 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.
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