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Lees deze oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
        vóór de eerste ingebruikneming van uw toestel 

en bewaar ze voor later gebruik of voor latere eigenaars. 
Controleer de inhoud van de verpakking alvorens deze uit 
te pakken. In geval van transportschade of ontbrekende 
onderdelen, informeer onmiddellijk de verkoper 

❖ Inhoud

❖ Algemene beschrijving

Belangrijkste onderdelen 

Fig.1 

1. Beschermkap
2. Hoge druk uitlaat
3. Rem
4. Waterinlaat
5. Reinigingsmiddelreservoir
6. Hogedrukslang
7. Trekkerpistool met handvat
8. Slanghaspel 20mt
9. Technische gegevens en serienummer
10. Stekker 3P+T
11. Waterfilter
12. Gebruiksaanwijzing
13. Schroef

Fig.2 
14. Ontkalkingstank
15. Hogedrukpomp
16. Veiligheidsklep
17. Waterverwarmer
18. Urenteller

Bedieningspaneel (Fig.3)

1. Hoofdschakelaar 0-1
2. Schakelaar warm water 0-1
3. Temperatuurregelaar
4. Chemische regelaar
5. Drukregelaar
6. Werkende lampen
7. Temperatuurweergave
8. Drukmeter

❖ Symbolen die in de handleiding en op
het apparaat worden gebruikt

Belangrijk

WAARSCHUWING: let op voor de veiligheid 

WAARSCHUWING: hete oppervlakken 

WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische 
schokken 
Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn bij 
verkeerd gebruik. De straal mag niet gericht 
worden op personen, dieren, onder 
spanning staande elektrische apparatuur of 
de machine zelf. 

Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn bij 
verkeerd gebruik. De straal mag niet gericht 
worden op personen, dieren, onder 
spanning staande elektrische apparatuur of 
de machine zelf  

Gebruik een veiligheidsbril 

Gebruik beschermende handschoenen 

Gebruik beschermende laarzen 

Gebruik beschermende kleding 

Ogen beschermen 

Bewerkingen die moeten worden 
uitgevoerd door hulptechnici. 

❖ Algemene beschrijving
❖ Symbolen die in de handleiding en op

het apparaat worden gebruikt
❖ Algemene beschrijving
❖

❖ Correct gebruik van het toestel
❖ Veiligheidsvoorschriften
❖ Veiligheidsvoorzieningen
❖ Gebruik
❖ Verzorging en onderhoud
❖ Garantie
❖ Verwijdering en milieubescherming
❖ Problemen oplossen
❖ Technische specificaties
❖ Verklaring van overeenstemming
❖ Inspectieblad



❖ Correct gebruik van het toestel
• Het apparaat kan worden gebruikt voor het wassen van

oppervlakken in buitenomgevingen, wanneer het gebruik
van water onder hoge druk met toevoeging van een
geschikt reinigingsmiddel vereist is om vuil te verwijderen.

• De prestaties en het gebruiksgemak van het apparaat zijn
geschikt voor PROFESSIONEEL gebruik.

• Met de juiste optionele accessoires kunt u zandstralen,
onkruid wieden of andere reinigingswerkzaamheden
uitvoeren met speciale borstels die op het pistool moeten
worden aangebracht.

Gebruik het toestel altijd zoals beschreven in de
volgende instructies.

Elk ander gebruik wordt niet als voltooid beschouwd. Voor
eventuele schade als gevolg van een dergelijk gebruik
aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid. Tot een juist
gebruik behoort ook de handhaving van de door de
fabrikant beschreven gebruiksomstandigheden, zoals
onderhoud en reparatie.

❖ Veiligheidsvoorschriften

Algemene waarschuwingen 
• De waarschuwingsstickers op het toestel geven belangrijke

informatie voor een veilig gebruik.
• Volg altijd de veiligheidsinstructies in deze handleiding en ook

de bestaande regels inzake veiligheid op het werk en
ongevallenpreventie.

• Koppel aan het einde van elk werk altijd zowel de elektrische
als de wateraansluiting los.

• Houd verpakkingsfolies buiten het bereik van kinderen. Risico
op verstikking.

• Gebruik het apparaat niet als de elektrische kabel of
belangrijke onderdelen beschadigd zijn: bijv.
veiligheidsinrichtingen, hogedrukslang, pistool enz.

• Dit apparaat is ontworpen om te worden gebruikt met het
door de fabrikant geleverde of voorgeschreven wasmiddel,
shampoowasmiddel op basis van biologisch afbreekbare
anionogene oppervlakteactieve stoffen. Het gebruik van
andere detergenten of chemicaliën kan de veiligheid van het
toestel in gevaar brengen.

• Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van mensen,
behalve wanneer zij beschermende kleding dragen.

• Accepteer niet de aanwezigheid van mensen of dieren binnen
een straal van 5 meter.

• Werk altijd met geschikte kleding ter bescherming tegen de
mogelijke terugslag van materiaal dat door de straal van de
hete hogedrukreiniger wordt verwijderd.

• Raak de stekker van het apparaat niet met natte handen en
blote voeten aan

• Raak het apparaat niet aan met natte handen en blote voeten
• Draag een veiligheidsbril en schoenen met rubberen zolen.
• De spuitlans mag niet worden gericht op mechanische

onderdelen die vet bevatten: anders wordt het vet opgelost
en op de grond verspreid.

• Banden en luchtventielen moeten op een minimale afstand
van 30 cm worden gewassen. Anders zouden deze door de
waterstraal onder hoge druk / temperatuur beschadigd
kunnen worden. Het eerste teken van een dergelijke
aantasting is de verkleuring van de band. Pneumatische
ventielen en lucht zijn gevaarlijk voor het leven.

• WAARSCHUWING: hogedrukstralen kunnen gevaarlijk
zijn als ze niet op de juiste manier worden gebruikt. De
stralen mogen niet gericht worden op mensen, dieren,
op elektrische onder spanning staande apparatuur of
op het toestel zelf.

• De slangen, toebehoren, koppelstukken in druk zijn
belangrijk voor de veiligheid van het toestel. Gebruik
enkel slangen, hulpstukken en koppelingen die door de
fabrikant worden aanbevolen (het is uiterst belangrijk
om de integriteit van deze onderdelen te bewaren
door verkeerd gebruik te vermijden en ze niet te
plooien, te stoten of te schuren).

• Toestellen zonder TOTAL STOP systeem mogen niet
langer dan 2 minuten draaien terwijl het trigerpistool is
losgelaten. Het water in de by-pass modus kan
oververhitting en schade aan de pomp veroorzaken.

• Schakel het apparaat volledig uit (schakelaar UIT)
wanneer het onbeheerd wordt achtergelaten.

• Elk apparaat wordt getest in zijn
gebruiksomstandigheden, het is normaal dat er een
paar druppels water in zitten.

• Wees voorzichtig het netsnoer niet te beschadigen. Als
het snoer beschadigd is, moet het vervangen worden
door de fabrikant of service, of door gekwalificeerd
personeel, om gevaarlijke situaties te voorkomen.

• Machine met vloeistof onder druk. Houd het
trekkerpistool stevig vast.

• Gebruik alleen de bij de machine geleverde spuitmond
en accessoires.

• Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke
of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en
kennis, tenzij zij instructies of toezicht op het apparaat
hebben gehad van een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid.

• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te
zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.

• Spuit geen ontvlambare vloeistoffen.
Ontploffingsgevaar.

• Het apparaat pas gebruiken nadat u de hogedrukslang
heeft uitgerold.

• Wikkel en draag de hogedrukslang en zorg ervoor dat
het apparaat niet omvalt.

• Tijdens het op- en afrollen van de hogedrukslang moet
het apparaat uitgeschakeld zijn en moet de drukslang
drukloos zijn.

• Gebruik, om de veiligheid van het apparaat te
waarborgen, alleen originele reserveonderdelen van de
fabrikant of die door de fabrikant zijn goedgekeurd.

• Richt de straal niet op uzelf of op andere personen om
kleding of schoenen te reinigen.

• Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen of
ongeschoold personeel.

• Het water dat door antirefluxvoorzieningen is
gestroomd, wordt niet als drinkwater beschouwd.

• Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet door
de stekker uit het stopcontact te trekken alvorens
onderhoud of reiniging uit te voeren.

• Onvoldoende verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn.



• Als u een verlengsnoer gebruikt, moeten de stekker en het
stopcontact waterdicht zijn.

• Het is absoluut verboden het apparaat te gebruiken in een
potentieel explosieve of gevaarlijke omgeving.

• Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat zelf om de
stekker uit het stopcontact te halen.

• Als tijdens het gebruik de stroomvoorziening uitvalt, dient u
om veiligheidsredenen het apparaat uit te schakelen (OFF).

• Als de technische gegevens een geluidsdruk van meer dan 80
dB (A) aangeven, draag dan een veiligheidsbril.

• Indien uit de technische gegevens een trillingswaarde van de
hand-arm blijkt die groter is dan of gelijk is aan 2,5 mm2 ,
dient u tijdens het gebruik enkele stops te maken.

Elektrische aansluiting
• De elektrische aansluiting van het apparaat moet worden

uitgevoerd door een elektricien en moet voldoen aan IEC
60346-1.

• Alvorens het apparaat aan te sluiten dient men zich ervan te
vergewissen dat de gegevens op het etiket overeenkomen
met die van het elektriciteitsnet en dat het stopcontact
beveiligd is met een differentieelschakelaar
(aardlekschakelaar), met een interventiegevoeligheid van
0,03 A - 30 ms.

• In geval van incompatibiliteit tussen het stopcontact en de
stekker van het apparaat, dient u het stopcontact door een
gekwalificeerde vakman te laten vervangen door een
geschikt type.

• Gebruik het apparaat niet bij temperaturen lager dan 0°C, als
het voorzien is van kabel PVC (H VV-F).

• WAARSCHUWING: Niet geschikte verlengstukken kunnen
gevaarlijk zijn of situaties van overbelasting van het apparaat
veroorzaken.

• Het tijdelijk inbrengen van het toestel kan een tijdelijke
spanningsdaling veroorzaken.

• Om schade aan andere apparatuur te voorkomen moet de
impedantie van de lijn minder dan 0,15 Ohm zijn.

• Zorg ervoor dat de kabel voor aansluiting op het netwerk of
de verlengkabel niet wordt beschadigd door deze om te
slaan, te pletten, te gieten of dergelijke. Bescherm de kabel
tegen hitte en tegen contact met olie of scherpe randen.

• Wij raden u aan een kabelrol te gebruiken, die ervoor zorgt
dat deze minstens 60 mm boven de vloer uitsteekt.

• Als u een verlengsnoer gebruikt, moeten de stekker en het
stopcontact waterdicht zijn en moet de kabel de afmetingen
hebben die in de onderstaande tabel zijn aangegeven.

Lengte Sectie
< 16 A < 25 A 

Max. 20 m 1,5 mm2 2,5 mm2 

Da 20m a 50 m 2,5 mm2 4,0 mm2 

Water aansluiting 

Het toestel mag alleen rechtstreeks op het 
drinkwaternet worden aangesloten als in de 
toevoerleiding een terugstroombeveiliging is 
geïnstalleerd die aan de geldende voorschriften 
voldoet. 

Het water dat door de terugstroomklep is gelopen, 
wordt als niet-drinkbaar beschouwd. 

Waarde pH 6,5….9,5 

Elektrisch 
geleidingsvermogen

Electrical conductivity clean 
water +1200 µS/cm 

Sedimenteerbare stoffen 
** 

< 0,5 mg/l 

Filterbare stoffen  *** < 50 mg/l 

Koolwaterstoffen < 20 mg/l 

Chloride < 300 mg/l 

Sulphate < 240 mg/l 
Calcium < 200 mg/l 

Total Hardness < 28 °dH 
< 50 °TH 
< 500 ppm (mg CaCO3/l) 

Iron < 0,5 mg/l 

Manganese < 0,05 mg/l 

Copper < 2 mg/l 
Active chlorine < 0,3 mg/l 

* Maximale waarde 2000 µS/cm

**  Bemonsteringsvolumes 1 liter, bezinkingstijd 30
minuten
***  Geen schurende stoffen



❖ Veiligheidsvoorzieningen
De veiligheidsvoorzieningen dienen ter bescherming van de 
gebruiker voor een veilig gebruik van de machine en 
mogen niet worden gedeactiveerd of voor andere dan de 
aangegeven doeleinden worden gebruikt. 

• Veiligheidsslot op trekker pistool. Het vergrendelt niet
tijdens het gebruik onder druk, maar om te voorkomen dat
het per ongeluk wordt geopend. Wanneer u de machine
niet meer gebruikt, is het belangrijk het veiligheidsslot te
activeren om ongewenste toegang of ongelukken te
voorkomen.

• Veiligheidsklep geplaatst op de ingang van de boiler. Hij
beschermt het circuit tegen overdruk die de interne
onderdelen van de machine kan beschadigen. Het verdient
aanbeveling deze om de 2 jaar vanaf de datum van
ingebruikneming door gekwalificeerd personeel te laten
vervangen (of herstellen).

• De thermische motorbeveiliging grijpt in bij het optreden van
een elektrische of mechanische overbelasting. In geval van
interventie van het toestel, wacht enkele minuten of koppel
het toestel los en sluit het opnieuw aan op het
elektriciteitsnet. Indien het probleem zich opnieuw voordoet,
neem dan contact op met een erkend servicecentrum.

• Stop bij gebrek aan water. Beschermt tegen het optreden
van drukgebrek als gevolg van 3 pogingen om het toestel te
starten. Het beschermt de ketel ook tegen werking zonder
waterdruk.

• Elektronisch systeem van bescherming tegen micro-lekkage.
Het spreekt tegen het optreden van verliezen langs het 
circuit in druk stroomafwaarts by-pass klep.

• Elektronisch antikalk doseersysteem. Hiermee kan de
dosering van antikalkvloeistof worden ingesteld op basis
van de hardheid van het water. Bij afwezigheid van
antikalkvloeistof stopt de warme werking.

• Debietschakelaar. Dit apparaat zorgt voor een veilige
werking van de boiler door de werking te onderbreken in
geval van watergebrek.

• Druk demper.  Vermindering van de trillingen die bij
normaal gebruik op het hand-armsysteem worden
overgebracht.

❖ Gebruik

Vervoer en behandeling

Bij vervoer in voertuigen, de machine altijd zo beveiligen
    dat ze niet kan wegglijden en omvallen. Gevaar voor 
letsel en beschadiging. Let op het gewicht van het 
apparaat tijdens het transport. 
Installatie 

➢ Verwijder de kartonnen doos van de pallet en breng de
machine naar beneden volgens Fig.3. Alvorens de
machine te starten, controleer of er geen defecten zijn
en of de standaarduitrusting compleet is.

➢ Plaats de machine op een stabiel en horizontaal
oppervlak en activeer de rem.. (AFB. 4)

Werken met leidingwater (fig.5)

 Gebruik alleen schoon of gefilterd water. De kraan   
        van de watertoevoer en de toevoerleiding moeten 

een debiet garanderen dat gelijk is aan het dubbele van 
het maximale debiet van de pomp. (zie SPECIFICATIES). 
Minimum debiet: 30 l/min. 
Maximum temperatuur van het inkomende water 40 ° 
C. Maximum druk van het inkomende water: 1 MPa (10
bar).

➢ Gebruik alleen schoon of gefilterd water.

Wij raden het gebruik aan van een versterkte 
watertoevoerslang met een binnendiameter van ten 
minste 1/2 " (13mm) 

Bij slechte waterkwaliteit (aanwezigheid van zand) 
raden wij de extra installatie van een fijn filter aan. 
(Optioneel). 

➢ Sluit een toevoerslang (niet bij de standaarduitrusting
geleverd) aan op de inlaat voor de waterunit en op de
watertoevoer.

➢ Open de kraan.

Reinigingsmiddel leveren 

Gebruik alleen reinigingsvloeistoffen. Vermijd zuur 
of zeer alkalisch. 

Lees de specificaties van het te gebruiken 
afwasmiddel, met name de juiste verdunning, voordat u 
de tank vult 

➢ Vul de detergententank met de aanbevolen
producten die geschikt zijn voor het uit te
voeren reinigingstype.



Toevoer ontkalkingsvloeistof 

De dosering van de antikalkvloeistof in het circuit wordt alleen 
geactiveerd tijdens de werking van de hete machine en schakelt 
bij gebrek aan antikalkvloeistof de hete werking uit. 

 Gebruik beschermende handschoenen bij 
het vullen van de bus met antikalkproduct. 

Vul de antikalkbus als volgt: 

➢ Schakel de machine uit en open het deksel.
➢ Vul het ontkalkingreservoir met 1 liter ontkalkingsmiddel.

 Gebruik alleen ontkalker die door de fabrikant 
wordt aanbevolen. 

De dosering van het product gebeurt automatisch 
en de instelling moet worden gedaan door 
gekwalificeerde technici. 

De machine starten 

➢ Controleer of de hoofdschakelaar in de stand OFF (0) staat.
➢ Sluit de watertoevoerslang aan op de snelkoppeling
waterinlaat van het apparaat.
➢ Sluit de hogedrukslang aan op de uitlaat van de pomp
(OUTLET). De aansluiting van de hogedrukslang wordt naar het 
uiteinde geduwd en vervolgens zonder gereedschap met de 
hand vastgeschroefd.
➢ Sluit de hogedrukslang met behulp van gereedschap aan op
het pistool.
(Fig.6)
➢ Open de kraan voor de watertoevoer volledig.
➢ Steek de lans in het spuitpistool
➢ Steek de spuitkop in de uitlaat van de lans door teflon aan te
brengen en vast te draaien met het gereedschap. (Fig.7).
➢ Steek de stekker in het stopcontact.

Bij de eerste start of na een lange periode van
stilstand is het noodzakelijk om gedurende enkele 

minuten alleen de zuigleiding en het water aan te sluiten en 
de hogedrukslang en het pistool losgekoppeld te houden om 
eventuele onzuiverheden die zich in het circuit hebben 
afgezet, uit de afvoer te laten lopen. Op deze manier 
voorkomt u verstopping van de spuitmond van het pistool. 

Gebruik 

Wanneer u de 'hogedrukreiniger gebruikt is het aan te 
bevelen het pistool in de juiste positie te houden, 
met één hand op het handvat en de andere op de lans. 

Gebruik individuele beschermingsmiddelen tijdens 
normaal gebruik 

➢ Om de machine te starten zet u de hoofdschakelaar
op (I) en haalt u de trekker van het pistool over.

➢ Activeer de veiligheidshendel bij het stoppen en het
verlaten van het pistool.

Wassen met heet water 

➢ Zet de schakelaar voor warm water in stand 1

➢ Stel de watertemperatuur in door aan de knop voor de
temperatuurregeling te draaien.

De ketel begint het water onmiddellijk te 
verwarmen, waarbij het controlelampje voor de 
bedrijfsstatus brandt en de wateruittredetemperatuur 
op het display wordt aangegeven. De verwarming stopt 
en schakelt automatisch weer in bij normaal gebruik. 

TOTAL STOP SYSTEM (Standaard) Wanneer het 
trekkerpistool wordt losgelaten, stopt het 
automatische pistool de druk naar de sproeier en start 
de by-pass van de waterpomp. Automatisch wordt de 
verwarmingsstopbrander uitgeschakeld na een 
programmeerbare tijd (Standaard 20 sec); het 
heropenen van het trekkerpistool zorgt ervoor dat de 
waterpomp de druk herstart en de brander 
automatisch herstart. 

Druk-/stroomsnelheidsregeling  

➢ Stel de werkdruk in door de knop rechtsom te
draaien om de druk te verhogen of linksom om de
druk te verlagen.

Een verlaging van de druk/het debiet maakt 
hogere bedrijfstemperaturen van het water 
mogelijk. 

Wassen met detergenten onder hoge druk 

De aanzuiging van het hogedrukreinigingsmiddel 
geschiedt door middel van de aanzuiging van de 
waterpomp en alleen indien het toestel is voorzien van 
een watervultank met vlotterschakelaarbediening. 

➢ Het wasmiddel wordt aangezogen door de kraan
voor de wasmiddelregeling op het bedieningspaneel
te openen en te verstellen.



Wassen met detergenten onder lage druk (Optioneel) 

De aanzuiging van het reinigingsmiddel bij lage druk 
gebeurt via een ejector die stroomafwaarts van de 
omloopklep is geplaatst en via de verstelbare kop 
(optioneel) die zich bij de uitlaatmond bevindt. 

Met de verstelbare kop kunt u de lage- en 
hogedrukstraal selecteren. De drukkeuze wordt 
gemaakt door de verstelbare kop te draaien.  

➢ Verlaag de druk bij het mondstuk door de knop tegen de
klok in te draaien om wasmiddel op te zuigen.

❖ Verzorging en Onderhoud

Een correct onderhoud en periodieke controles
houden het toestel in een veilige en efficiënte staat
en vermijden het risico op ongemak.

Risico op letsel door onbedoelde bediening van het
apparaat en elektrische schokken. Schakel het
apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact
alvorens werkzaamheden aan het apparaat uit te
voeren.

Voer de volgende handelingen uit voordat u
onderhoudswerkzaamheden uitvoert:

➢ Zet de schakelaar van het apparaat in de stand OFF
➢ Sluit de watertoevoer.
➢ Schakel het apparaat enkele seconden in en bedien het
spuitpistool totdat de druk in het apparaat volledig is
weggevallen.
➢ Verwijder de wateraansluiting e en de netstekker uit het
stopcontact.
➢ Vergrendel het spuitpistool met de veiligheid.
➢ Laat het apparaat afkoelen.

Onderhoudsplan 

Elke week  ( 50 h)

➢ Reinig het waterfilter
➢ Controleer de pompolie

Na de eerste 100h en dan elke 500h 
➢ Oliepomp vervangen

Elke 180-200 h
➢ Boiler reinigen

Elke 2 jaar
➢ Vervang veiligheidsklep

Onderhoudswerkzaamheden 
• Schoonmaken van de waterfilter. Bij standaard

uitvoeringen met tank bevindt het waterfilter zich in de
tank en is aangesloten op de aanzuigslang. Gebruik
perslucht om het filter te verwijderen en schoon te
maken. Vervang het filter indien het te versleten is.

• De oliepomp controleren en vervangen (Figuur 12).
Controleer het niveau aan de hand van de doorzichtige
koepel op de pomp. Schroef de dop met peilstok los en
controleer of het oliepeil tussen de MIN. en MAX. staat.
Als de olie melkachtig is (aanwezigheid van water), bel
dan voor service. Gebruik SAE 15W-40 om de olie te
vervangen. Afgewerkte olie op een daartoe bevoegde
plaats afvoeren.

• Ketel reinigen

• Vorstbescherming. Laat het apparaat niet blootstaan aan
temperaturen onder 0°C. Tijdens perioden van rust dient
het apparaat plaatselijk beschermd te worden tegen vorst
of dient er een antivriesmiddel in de handel gebruikt te
worden. Neem de voorschriften van de fabrikant van het
antivriesmiddel in acht. Dit zorgt ook voor een zekere
bescherming tegen corrosie.

       Voor al het onderhoud van de ketel, de 
hogedrukpomp en de machine dient u contact op te nemen 
met een gekwalificeerd vakman of een van onze erkende 
servicecentra. 
Voor alle problemen die niet in deze handleiding worden 
genoemd of breuk van het apparaat, dient u contact op te 
nemen met een erkend servicecentrum voor reparatie of 
vervanging van originele reserveonderdelen. 
Onderdelen 

Gebruik originele reserveonderdelen om de 
efficiëntie en veiligheid niet in gevaar te brengen. 



❖ Garantie

• Al onze machines worden onderworpen aan strenge tests
en zijn gedekt tegen fabricagefouten in overeenstemming
met de geldende voorschriften (minimum 12 maanden). De
garantie gaat in op de datum van aankoop. Indien uw
machine of accessoires ter reparatie worden aangeboden,
dient een kopie van het aankoopbewijs te worden
bijgevoegd.

• Garantiereparaties worden uitgevoerd onder de volgende
voorwaarden

− Dat defecten te wijten zijn aan materiaal- of
fabricagefouten.

− Dat de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing grondig
zijn opgevolgd.

− Dat reparatie niet is uitgevoerd of gepoogd door ander
dan bevoegd servicepersoneel.

− Dat alleen originele accessoires zijn toegepast.
− Dat het product niet is blootgesteld aan misbruik, zoals

stoten, stoten of vorst.
− Dat alleen water zonder onzuiverheden is gebruikt.

• De volgende zaken vallen niet onder de garantie:
- Onderdelen onderhevig aan normale slijtage.
- De hogedrukslang en optionele accessoires.
- Accidentele schade, veroorzaakt door transport,

verwaarlozing of onjuiste behandeling, onjuist of
oneigenlijk gebruik en installatie die niet in
overeenstemming is met de aanwijzingen in de
gebruiksaanwijzing.

- De garantie dekt niet de schoonmaakbeurten
waaraan de in werking zijnde onderdelen kunnen
worden onderworpen. Reparaties in het kader van
deze garantie omvatten de vervanging van defecte
onderdelen, exclusief verpakking en porto/vervoer.

- De garantie dekt niet de vervanging van de machine
of de uitbreiding van de garantie als gevolg van een
defect.

- De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af
- voor schade aan personen of zaken veroorzaakt door

slechte installatie of onjuist gebruik van de machine.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor

economische schade als gevolg van gedwongen
stilstand van het apparaat.

WAARSCHUWING! Storingen, zoals verstopte sproeiers, 
kleppen en mechanisme die geblokkeerd zijn door kalk, 
beschadigde hogedrukreinigeraccessoires (zoals een 
geknikte hogedrukslang) en/of apparaten die normaal 
gesproken zonder defecten werken, worden NIET GEDEKT 
DOOR DE GARANTIE. 

❖ Verwijdering en milieubescherming

Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. 
Gooi het verpakkingsmateriaal niet bij het huisvuil, 
maar stuur het op voor recycling. 

Laat het verpakkingsmateriaal niet in het 
milieu vrijkomen. 

Oude apparaten bevatten waardevolle 
materialen die kunnen worden gerecycleerd; 
deze moeten voor recycling worden opgestuurd. 
Batterijen, olie en dergelijke stoffen mogen niet 
in het milieu terechtkomen. Gelieve uw oude 
apparaten in te leveren via de daartoe bestemde 
inzamelingssystemen. 

Gelieve geen motorolie, stookolie, diesel en 
benzine in het milieu te lozen. Bescherm de bodem 
en voer afgewerkte olie op een milieuvriendelijke 
manier af. 



❖ Problemen oplossen
In geval van problemen met de machine dient u de oorzaak te kennen door de volgende tabel te raadplegen. Los het

probleem op alvorens de normale werking te hervatten. Alle handelingen moeten worden uitgevoerd met de

machine uitgeschakeld, zonder druk en losgekoppeld van de stekker van de voedingskabel.

In elke situatie van blokkering van de machine te wijten aan microtekorten, watergebrek, de thermische 

motorbeveiliging interventie en vlamstoring (fotocel) om te herstarten is het noodzakelijk om de schakelaar terug 

op 0 te zetten en ten minste een paar seconden te wachten tot de volgende stroom.

Bewerkingen die moeten worden uitgevoerd door bijstandstechnici

Probleem Oorzaak Mogelijke oplossing
Als de hoofdschakelaar 
wordt aangezet, start de 
machine niet 

1) Stekker is niet goed aangesloten
2) Zekeringen van hoofdvoeding
doorgebrand
3) Zekering van transformator
doorgebrand

1) Controleer de stekker van de
voeding.
2) Zekering controleren/vervangen
3) Controleren/vervangen

Elektromotor bromt maar 
start niet 

1) Gebrek aan een fase (vers. driefasig)
2) Lage voedingsspanning
3) Pomp geblokkeerd

1) Controleer de zekeringen van de voeding
2) Controleer de voedingsspanning
3) Controleer de pomp

De motor stopt plotseling 
of na een tijdje 

1) Lage voedingsspanning
2) Thermische motorbeveiliging

1) Controleer de stroomvoorziening
2) Overbelasting/oververhitting

Als het trekkerpistool 
open is, gaat de druk op 
en neer 

1) Spuitkop vuil of versleten
2) Spoel of trekkerpistool vuil met
kalkaanslag

1) Reinig het mondstuk
2) Reinig de spoel van kalkaanslag

Wanneer het 
trekkerpistool dicht is 
(by-pass pomp) gaat de 
druk snel op en neer 

1) Micro-lekken in het onder druk staande
circuit
2) Ontladerklep werkt niet goed
3) Ontladerklep vuil of versleten

1) Controleer de drukslangaansluitingen.
Als het probleem aanhoudt, bel dan
assistentie.
2) 3) Ontlaadklep controleren/schoonmaken

Trillingen aan het 
trekkerpistool en 
onregelmatige stroming 

1) Pompkleppen zijn vuil of
versleten
2) Ontladerklep is vuil

1) 2) Controleren/vervangen

Pomp loopt goed, maar 
bereikt nominale waarde 
niet 

1) Lage voedingsspanning
2) Luchtaanzuiging
3) Pompklep versleten
4) Ontladerklep versleten of vuil
5) Drukpijpje niet juist of versleten
6) Lekkage van drukafdichtingen

1) Controleer de voedingsspanning.
2) Zuigslangen van de pomp controleren/
dichtheid en waterfilter controleren
3) 4) Controleren/schoonmaken

5) Controleren/schoonmaken

6) Bel assistentie

Gebrek aan druk 1) Vuile/versleten druksproeier
2) Inlaat-/uitlaatkleppen van de pomp
vuil of versleten
3) Ontlaadklep vuil of versleten
4) Luchtaanzuiging
5) Waterfilter vuil

1) Controleer de zuigaansluiting van de
waterpomp.
2) 3) Kleppen/rollagers vervangen

4) Controleer de zuigaansluiting van de
waterpomp
5) Reinig de waterfilter

Pomp maakt te veel lawaai 1) Luchtaanzuiging
2) Pompkleppen veren versleten
3) Rollagers versleten (pomp of motor)
4) Ontlader/drukfittingen vuil of
versleten
5) Watertemperatuur te heet

1) Controleer de zuigaansluiting van de
waterpomp.
2) 3) Kleppen/rollagers vervangen

4)Reinig de losklep en fittingen (uitwerpers etc.)

5) Controleer de temperatuur van het
inlaatwater.



Probleem Oorzaak Mogelijke oplossing
Water in de oliepomp 1)Oliekeerringen pomp versleten 2Pomp

o-ringen versleten 1)2)Vervangen

waterlekkage uit het 
pomphuis en de kop 

1) Afdichtingen versleten.
2) Zuigerslijtage.
3) O.R. kap versleten zuiger.

1) 2) 3)Controleren/vervangen

Olielekkage uit het 
pomphuis en de kop 

1) Dichtingen zijkant carter
versleten. 1)Vervangen

Water niet warm genoeg 1)Low heater efficency.
2)Water heaters with limescale 1) Reinig de ketel

2) Ontkalkingsprocedure

Weinig reinigingsmiddel
aanzuiging 

1)Te weinig reinigingsmiddel 1) Navullen met reinigingsmiddelen



❖ Technische specificaties

 (*) waarden volgens EN 60335-2-79 

ASTRA EL18 
140.10 

Elektrische aansluiting 

Voltage V 400 

Type voltage Hz 3 ~ 50 

Max. aangesloten belasting kW  (A) 22  (29,5) 

Bescherming (Zekering) A 32 

Beschermingsgraad -- IPX5 

Beschermingsklasse -- I 

Max. netto impedantie Ohm 0.150 

Water aansluiting 
Temperatuur inlaat (Max.) °C 40 

Debiet inlaat (Min.) l/min 20 

Druk inlaat (Max.) Bar 10 

Prestaties 
Debiet l/min 10 

Werkdruk standaard mondstuk 045 Bar 140 

Overdruk max. (veiligheidsklep) Bar 150 

Verwarmingsvermogen kW 18 

Werktemperatuur max. °C 90 

Bedrijfstemperatuur (waterinlaat 15°C)
10 lt/min 
5 Lt/min 
3Lt/min 

°C 
42 
62 
80 

Chemische afzuiging max l/min 0.6 

Motorpomp Hp/Rpm 4/1400 

Max. terugslag bij trekkerpistool N 16 
Nozzles -- 035 - 045 

Geluidsemissie (*) 
Geluidsdruk LpA dB (A) 79 

Speling  KpA dB (A) 3 

Geluidsvermogen LwA + Speling KwA dB (A) 85 

Hand-arm trilling (*) 
Handspuitpistool m/s2 1,9 

Lans m/s2 0.1 

Speling K m/s2 0.3 

Brandstof en andere vloeistoffen 
Ontkalkingsoplossing L 1 

Olie L 1.8 

Type pompolie -- SAE 15 W-40 

Afmetingen en gewicht
Lengte x breedte x hoogte mm 1060x700x1020 

Gewicht kg 105 

Typisch werkgewicht kg 120 

Reinigingsmiddelreservoir L 20 



❖ EU-Verklaring van Overeenstemming

IDROMATIC s.r.l.  - Via F. Petrarca Borgoforte,127 - 46034  BORGO VIRGILIO  (MN) – Italia

+39 0376648756   info@idromatic.it

verklaart hierbij dat de hieronder beschreven machine voldoet aan de relevante fundamentele 
veiligheids- en gezondheidseisen van de EU-richtlijnen, zowel in haar basisontwerp en -
constructie als in de door ons in omloop gebrachte versie. Deze verklaring verliest haar 
geldigheid wanneer de machine zonder onze voorafgaande toestemming wordt gewijzigd.  
Deze verklaring van overeenstemming wordt afgegeven onder de uitsluitende 
verantwoordelijkheid van de fabrikant. 

Product: Hogedrukreiniger elektrisch verwarmd 

Model:  ASTRA  EL18   140.10  400V  3~ 50Hz   22kW  - 30 A 

Relevante EU-richtlijnen 
2006/42/CE   (Machinery Directive) 
2014/68/UE    (Pressure Equipment Directive - PED) 
2014/30/UE   (Electromagnetic Compatibility Directive - EMC) 
2000/14/CE  (+2005/88/CE(Noise emission in the environment by equipment for use 
outdoors) 

Toegepaste geharmoniseerde normen 
EN 12100-1 
EN 12100-2 
EN 60335–1:2013 
EN 60335–2–79:2013 
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009 
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008 
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009 
EN 61000–3–3: 2008 
EN 61000–3–11: 2000 

Toegepaste overeenstemmingsbeoordelingsprocedures
2000/14/CE: Annex V 
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau LwA dB(A)

Gemeten 82

Gegarandeerd 85 

Handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger
Borgo Virgilio, 01/12/2019  



❖ Inspectieblad

Met betrekking tot de controle van de jaarlijkse arbeidsveiligheid (ongevallenpreventie) volgens 
de richtlijnen voor vloeistofstraalapparaten. Deze controlemodule dient als bewijs van 
opwaardering en moet zorgvuldig worden bewaard. 

Eigenaar : ________________________

Addres : ___________________________ 

Model:  _______________________________ 

Jaar:  ______________________

Serienummer: _________________________________

− Gebruiksaanwijzing
− Beschermhoes
− Interne slangen
− Manometer
− Vlotter waterreservoir
− Trekker pistool
− Hogedrukslang
− Veiligheidsklep (+ 10% / 20% werkdruk)
− By-pass ventiel (regeling-werkdruk)
− Thermostaat
− Drukregelventiel
− Stroomkabel (integriteit)
− Voedingsstekker
− Beschermende aardingskabel
− Hoofdschakelaar ON/OFF
− Verwarmingsschakelaar ON/OFF
− Werking lampen/ alarm
− Werking stroomschakelaar
− Werkdrukcontrole ............ 
−  Controle uitlaattemperatuur........... 
− Trekker pistool veiligheidsblok

Het toestel werd door een deskundige gecontroleerd volgens de richtlijnen voor toestellen met 
vloeistofstraal. De werkzekerheid werd opnieuw gewaarborgd na het wegwerken van defecten door 
reparatie of vervanging van beschadigde onderdelen. 

De volgende controle van de opwaardering volgens de richtlijnen voor vloeistofstraalapparatuur moet uiterlijk 
plaatsvinden: Maand: __________ Jaar: ________

Plaats___________________ Datum:___________________ Handtekening: _____________________






