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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!

LEES DE HANDLEIDING

LEES DE HANDLEIDING

WAARSCHUWING!!

RICHT HET PISTOOL NIET OP MENSEN, DIEREN, ELEKTRISCHE 
APPARATUUR EN TOESTELLEN. 
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Understanding the command symbols on the appliance 

MILIEUBESCHERMING

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.

BRAND GEVAAR!

HET IS VERPLICHT OM BERSCHERMENDE 

HANDSCHOENEN TE DRAGEN. 

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.
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OVERZICHT

1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
2. AANSLUITEN OP WATERLEIDING
3. INTRODUCTIE
4. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
5. NUMMERVERKLARING
6. TECHNISCHE TEKENINGEN
7. GEBRUIKSAANWIJZING
8. ONDERHOUD
9. VOORDAT U DE TECHNISCHE DIENST

INSCHAKELT
10. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
▪ Open of verwijder geen onderdelen van de machine om welke reden dan ook. Als het apparaat een

defect of een storing vertoont, verwijder dan de stekker en neem contact op met een erkend technisch

assistentiecentrum of het verkooppunt waar het apparaat is gekocht.

▪ De 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).

▪ 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.

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

aangesloten op de waterleiding.

▪ LET OP. Gebruik de machine niet als er personen zijn die zich binnen het bereik van de actie bevinden.

▪ LET OP. Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn als ze niet goed worden gebruikt. Richt de straal niet op

personen, elektrische apparatuur of op het apparaat zelf.

▪ ▪ Richt de straal niet op uzelf of andere personen om kleding of schoeisel te reinigen.
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▪ LET OP. Water dat door terugstroombeveiligingsapparatuur is gepasseerd, wordt als niet-drinkbaar
beschouwd.
▪ Koppel de netspanning los door de stekker uit het stopcontact te halen voordat u onderhoud aan het
apparaat uitvoert.
▪ LET OP. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen of onbevoegde personen.
▪ Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat ze niet met de machine kunnen spelen.
▪ Gebruik alleen originele reserveonderdelen die door de fabrikant zijn geleverd of goedgekeurd om de
veiligheid van het apparaat te garanderen.
▪ LET OP. De slangen, accessoires en koppelingen zijn erg belangrijk voor de veiligheid van het
apparaat. Gebruik alleen slangen, accessoires en koppelingen die door de fabrikant worden aanbevolen.
▪ LET OP. Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of andere belangrijke onderdelen zijn beschadigd,
bijvoorbeeld veiligheidsapparaten, hogedrukslangen of een trekkerpistool.
▪ LET OP. Als u een verlengkabel gebruikt, moeten de stekker en de aansluiting waterdicht zijn.
▪ LET OP. Onjuiste verlengkabels kunnen gevaarlijk zijn.
▪ LET OP. Er bestaat explosiegevaar. Spuit geen ontvlambare vloeistoffen.

2. AANSLUITING OP DE WATERTOEVOER
De aansluiting van het apparaat op de watertoevoer moet

door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Gebruik

een set nieuwe leidingen en koppelingen die geschikt zijn

voor gebruik in voeding, hergebruik deze set (koppelingen,

leidingen, afdichtingen, adapters, enz.) Niet voor een nieuwe

verbinding.

Omdat het apparaat mobiel is, wordt het niet geleverd met

een wateraansluitleiding vanwege de variabele positie en

afstand van het apparaat tot het wateraansluitpunt.
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3. INTRODUCTIE

Geachte klant,

Gefeliciteerd met het kiezen van dit apparaat.

Met het doel om zijn assortiment continu te verbeteren en bij te werken en steeds innovatievere modellen 

aan te bieden, heeft TECNOVAP de HYDROBOX ontwikkeld, ontworpen en gebouwd, een 

reinigingsapparaat met oververhit hogedrukwater.
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4. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Model 10.7 14,4 

Artikelcode H100200 H400000 

Nominale spanning V 400/230 

Huidige type Hz 50/60  3~ 

Ingestelde Spanning Boiler kW 9,1 14,5 

Power pump module kW 1.5 

Power-pompmodule kW 

Geschatte waterdruk
kPa 

bar 

15’000 

150 

Max. waterstroom l/m 2 4 

Max. temperatuur °C 90° 

Max. inlaat waterdruk
KPa 

bar 

600 

6 

Terugslagkrachten N < 20 

Trillende hand-arm m/s² < 2,5 

Geluidsdrukniveau LPa dB < 70 

Massa kg 55 
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5. NUMMERVERKLARING

HYDROBOX 

01) Manoeuvreerhendel
02) Bevestigingsschroef
03) Slangkoppeling
04) Koppeling voor watertoevoer
05) Netsnoer
06) Hoofdschakelaar
07) Configuratiescherm
08) Drukregelaar van de pomp
09) Aftapdop van boiler
10) Bijgeleverde ketelafvoersleutel

Handgreep

20) Handgreep
21) Hydraulische koppeling
22) Ontgrendelhendel voor water onder druk
23) Waterspuit 500/700/900/1200 mm met mondstuk
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6. TECHNISCHE TEKENINGEN
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FUNCTIES VAN HET BEDIENINGSPANEEL

Indicator voor pomp in standby
Geeft de werking van de pomp aan: als de pomp knippert, bevindt deze zich in de standby-
modus (treedt op na ongeveer 40 seconden inactiviteit).

Temperatuur schakelaar 
Activeert / deactiveert: mogelijkheid van temperatuurregeling.

Indicator voor gebrek aan water
Vermelding van watergebrek in de ketel: knipperend met gelijktijdig intermitterend geluidssignaal.

Ketelschakelaar / Temperatuurreductie
Activeert / deactiveert de verwarmingselementen van de ketel. Als de temperatuurschakelaar is 
geactiveerd, kan de bedrijfswatertemperatuur worden verlaagd.

Indicator voor ketel ingeschakeld
Geeft aan dat de ketel is ingeschakeld.

Pompschakelaar / temperatuurstijging
Activeert / deactiveert de hogedrukpomp. Als de temperatuurschakelaar is geactiveerd, kan de 
bedrijfswatertemperatuur worden verhoogd.

Indicator voor hogedrukpomp ingeschakeld
Geeft aan dat de hogedrukpomp is ingeschakeld.
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7. GEBRUIKSAANWIJZING
(a) Plaats na het openen van de verpakking de manoeuvreerhendel (01) in de betreffende stoel en zet
deze vast met de bevestigingsschroef (02).

(b) Verbind de handgreep met het apparaat (03) en steek een van de beschikbare lansen (23) in door de
bevestigingsring vast te schroeven om alles vast te zetten;

(c) Sluit het apparaat aan op de watertoevoer (04) zoals aangegeven in hoofdstuk 3;

(d) Steek het netsnoer (05) in een stopcontact en zorg ervoor dat het voltage en de stroomsterkte
overeenkomen met de waarden die op het machineplaatje staan;

(e) Schakel het apparaat in door de hoofdschakelaar (06) in de stand ON te zetten en de ketelschakelaar
te activeren evenals de pompschakelaar .

Waarschuwing !!

Het bedienen van de hendel (22) op de handgreep (20) zal ervoor zorgen dat oververhit 
hogedrukwater vrijkomt met een temperatuur tot 90 °C, wees voorzichtig dat deze lever niet wordt 
geactiveerd en de waterstraal nooit wordt gericht op personen of dieren.

Gedeeltelijke tellerreset
Het ingeschakelde apparaat (ON) moet in de standby-modus staan (OFF op het display) en 
vervolgens op en drukken

houd de temperatuurschakelaar ingedrukt totdat de tekst "C L R" op het display verschijnt.

"C A L C" signaalreset

Na onderhoud, uitgevoerd door de gebruiker, schakel het apparaat in en activeer de ketelschakelaar

Evenals de pompschakelaar.  Houd de ketelschakelaar ingedrukt       en druk op de pompschakelaar. 

De tekst "C L R" verschijnt onmiddellijk op het display en het apparaat wordt dus gereset.
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8. ONDERHOUD

8.1. Ketel onderhoud

WAARSCHUWING

ONTKOPPEL DE STROOMVOORZIENING VOORDAT U ONDERHOUD UITVOERT.

WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR BRANDWONDEN
Reiniging van het apparaat moet absoluut worden uitgevoerd wanneer het koud is (dwz dat de generator 

gedurende minstens 5 uur is uitgeschakeld), op de volgende manier: (wij adviseren dan ook om onderhoud 
uit te voeren aan het begin van het volgende gebruik, op voorwaarde dat er minstens 5 uren zijn verstreken 

sinds het vorige gebruik).

Het apparaat is uitgerust met een onderhoudswaarschuwingssysteem dat de gebruiker informeert over de noodzaak 

om de ketel schoon te maken. Het systeem is geprogrammeerd om deze toestand na elke 100 effectieve werkuren te 

signaleren, terwijl op het display de tekst "C A L C" wordt weergegeven.

Wanneer deze waarschuwing wordt weergegeven, kan de machine in ieder geval worden gebruikt totdat de 

startbewerking is voltooid. Schakel vervolgens het apparaat uit met de hoofdschakelaar (06) en verwijder de stekker 

(05).

Plaats een emmer van geschikte grootte onder het apparaat en verwijder de aftapdop (09) eronder, wacht vervolgens 

tot de ketel volledig leeg is.

Verwijder vuil van de dop met stromend water, controleer of de afdichting aan de onderkant van de dop in goede 

staat verkeert, vervang deze indien nodig (neem contact op met uw leverancier voor reserveonderdelen) en schroef 

vervolgens de dop terug op de machine.

Als het gebruikte water een hardheid van meer dan 10 Franse graden heeft (afhankelijk van het gebruik van het 

product, > 2 uur / dag), moet water worden behandeld met speciale waterontharders. Deze apparaten kunnen het 

calciumcarbonaatgehalte in het water tot onder de 4 Franse graden aanzienlijk verlagen wat de betrouwbaarheid van 

de generator verbeterd. (Neem voor meer informatie of om een weekmakerfilter te kopen contact op met de 

fabrikant).

Het schoonmaken van de ketel is voltooid. Steek het netsnoer (05) weer in het stopcontact, sluit het apparaat aan op 

de watertoevoer en activeer de hoofdschakelaar (06). Vergeet niet om ook de hendel (22) op de handgreep te 

activeren om de lucht uit de lege ketel te laten ontsnappen.

Volg na het voltooien van het onderhoud van de ketel de instructies beschreven in paragraaf (c) van hoofdstuk 7.
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8.1. Hogedruk groepsonderhoud 
Onderhoud moet altijd worden uitgevoerd door gespecialiseerd en bevoegd personeel.

De olieverversing van de pomp, de klepgroep en de pompafdichtingen moeten worden uitgevoerd 

volgens het geplande onderhoud dat in de onderstaande tabel wordt beschreven.

Na de eerste 50 

werkuren

Elke 500

uur

Elke 500 uren (gemiddeld interval, te verminderen bij intensief 

gebruik)

Olie vervangen Olie vervangen Controleer / vervang: kleppengroep, pompafdichtingen

Na het bereiken van de eerste 50 werkuren, bij het inschakelen van de pomp, verschijnt de tekst "P U M P" 

op het display om aan te geven dat de eerste keer olie moet worden ververst. Vervolgens verschijnt deze 

waarschuwing elke 500 werkuren, zoals aangegeven in de tabel.

Let op de vervanging van de ventielgroepen enz. Zoals beschreven, afhankelijk van de werkuren van de 

pomp die op het display wordt weergegeven.

Olie vervanging

▪ Plaats een bak onder de dop (B);
▪ Verwijder de olieaftapdop (B);
▪ Schroef de dop los met een gegradueerde as (A);
▪ Laat de olie in het bassin lopen;
▪ Schroef de dop (B) terug;
▪ Plaats nieuwe olie door de dop (A) volgens de

onderstaande tabel;
▪ Let op de maatschacht en de referentie (C) op het

venster op het juiste oliepeil.

Te gebruiken oliesoort

Annulering van de onderhoudswaarschuwing "P U M P"
Nadat u de olieverversing etc. op het uitgeschakelde apparaat hebt uitgevoerd (hoofdschakelaar (05) 
UIT), drukt u op en

houd de pompschakelaar ingedrukt , schakel dan het apparaat in (hoofdschakelaar (05) AAN) en blijf 

drukken op de pompschakelaar totdat de tekst "C L R" op het display verschijnt.
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8.3. Filter onderhoud
Controleer periodiek het filter in de koppeling voor de watertoevoeraansluiting (04) door het 

meegeleverde lipje in het midden van het filter vast te pakken met een grijper. Reinig en plaats het filter 

terug op zijn plaats.

9. VOORDAT U DE TECHNISCHE DIENST INSCHAKELT
INCONVENIENTE CAUSA POSSIBILE RIMEDIO 

Geen hoge druk. De hogedrukpomp werkt niet. Controleer of de pomp schakelaar is geactiveerd 

De pomp maakt geen geluid wanneer 

geactiveerd.

De pomp is niet gevuld en loopt droog. Er 

is geen watervoorziening.

De stroomleiding is geblokkeerd en laat de 

luchtuitlaat niet toe vanuit de pomp.

Controleer de koppeling naar de watertoevoer.

Controleer de watertoevoeraansluiting (04) en de 

waterkraan.

Draai de regelaar (08) tegen de wijzers van de klok in 

op de hogedruklans.

De pomp haalt niet de juiste door- 

stroomcapaciteit (zie machine-

gegevensplaatje) en is overmatig luidruchtig.

Cavitatie als gevolg van: toevoerleidingen en / of 

filter, onvoldoende stroming, hoge temperatuur van 

het water, geblokkeerde filter.

Het inkomende water mag geen temperatuur van 

meer dan 25 ° C hebben.

De druk geleverd door de pomp is 

onvoldoende.

Het watergebruik is te groot in vergelijking met de 

voorgeschreven of het mondstuk is versleten.

Vervang de spuitmond op de lans door een 

geschikte. (zie flow / druk op het label van de 

hogedrukpompgroep).

De pomp is oververhit. Het oliepeil in de carterpomp is onvoldoende of het 

oliesoort voldoet niet aan de aanbevolen oliesoorten.

Olie toevoegen of vervangen.

Er lekt water op het kruispunt van de 

verschillende accessoires.

Controleer de slijtage van de O-ringen. Reinig en smeer de O-ringen.

Vervang indien nodig de O-ringen door de 

meegeleverde reserveonderdelen.

Visualisatie van de tekst "A L L 2". Overschrijding van temperatuurdrempel, ontbrekende 

keteldrainage, ketel onder druk na afvoer van het slib.

Plaats de afvoerkap, laat de lucht uit de boiler 

ontsnappen door de ontgrendelingshendel op de 

meegeleverde handgreep te activeren.

Ruis in de generator. Na afkoeling (6-7 uur) ontstaat er een interne 

verlaging in de ketel, die trillingen veroorzaakt bij het 

opnieuw inschakelen.

Wacht tot de druk binnen de ketel is gestabiliseerd 

(ongeveer 2-3 minuten), het geluid verdwijnt.

De accessoires passen niet perfect. Vuil heeft zich afgezet op de O-ringen en de 
koppelingen.

Reinig en smeer de verbindingen van de accessoires.
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10. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

(EC VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 

TECNOVAP S.R.L. verklaar hierbij dat: het 
stoomreinigingsmachine model: Hydrobox 

Voldoet aan de specificaties van de richtlijnen

2014/35/UE   2014/30/UE   2011/65/UE     2006/42/UE 

Om de naleving van de bovengenoemde richtlijnen te controleren, zijn de volgende normen gevolgd: olgd: 
(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 55014-1 

EN55014-2 

EN 61000-3-2 

EN 61000-3-3 

PESCANTINA – VERONA (ITALY) 19-10-2018 
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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




