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Uitleg van de symbolen die op het apparaat zijn geplaatst

BRAND GEVAAR!

HET IS VERPLICHT OM BERSCHERMENDE 

HANDSCHOENEN TE DRAGEN.  

MATIRIAAL MET HOOG GELUIDSDRUK NIVEAU > 85db HET 

IS VERPLICHT OORBESCHERMING TE GEBRUIKEN.

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 



STEAM SKY 

 Pag. 4 TECNOVAP  06/15 

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.

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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1. OVERZICHT

1. OVERZICHT
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
3. AANSLUITEN OP DE WATERLEIDING
4. VOORWOORD
5. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
6. NUMMERVERKLARING
7. TECHNISCHE TEKENINGEN
8. GEBRUIKSAANWIJZING
9. ONDERHOUD

10. VOORDAT U DE TECHNISCHE DIENST
INSCHAKELT

11. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

§ Open of verwijder de onderdelen van de machine niet om welke reden dan ook, als het apparaat een 

storing of fout heeft, verwijder de stekker en contacteer een erkend technisch assistentcentrum of de 

leverancier bij wie u het apparaat hebt aangeschaft.

§ Het apparaat moet door een gekwalificeerde elektricien worden aangesloten en moet voldoen aan de 

inhoud van IEC 60364-1.

§ Als de netsnoer beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of een technisch 

hulpcentrum, of in elk geval door een persoon met vergelijkbare kwalificaties, om alle risico's te 

voorkomen.

§ 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 de extreme belang van deze componenten en 

om niet de veiligheid van de machine in gevaar te brengen, is het raadzaam om ze te laten 

controleren en eens per 2 jaar te laten vervangen door een erkend servicecentrum te rekenen vanaf 

de datum van aankoop.

§ DRUKSCHAKELAAR (PRS1) Met dit apparaat wordt een drukschakelaar gebruikt om de druk op de 

ingestelde niveaus te regelen en te onderhouden (zie "nominale druk" op het technische etiket op het 

apparaat).

§ DRUKSCHAKELAAR (PRS2) Dit apparaat schakelt de stroom naar het apparaat permanent uit bij 

overmatige druk in de ketel.

§ AFVAL AFVOER UIT DE KETEL De unit geeft automatisch aan wanneer de afvoer afgevoerd dient 

te worden. De melding CALC zal naast de standaard vermeldingen worden weergegeven op het 

paneel. 
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§ 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. Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn als deze onjuist gebruikt worden. Richt de stralen

niet naar personen, elektrische apparatuur of naar de machine zelf.

§ LET OP. Richt de straal niet op uzelf of andere personen om uw kleding of schoenen te reinigen.

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

§ Koppel de stroomtoevoer los door de stroomkabel los te koppelen alvorens 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 en 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

zijn dan 2,5 m / s ².

§ LET OP. De chemie injectie 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 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.

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. 
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§ 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.

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 verbinding slang naar 

de waterleiding niet meegeleverd omdat de afstand naar de 

wateraansluiting onbekend is.
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4. VOORWOORD

Beste klant,

We willen u graag feliciteren met uw keuze. 

Met een kijk op het verbeteren en continue updaten van onze productie, en steeds meer 

innovatieve modellen leveren, heeft TECNOVAP de STEAM SKY geproduceerd en ontworpen. 

Dit product is uitgerust met een betrouwbare roestvrijstalen ketel die 24 uur per dag constant en krachtig 

stoom levert, dankzij het automatische waterafvalsysteem. 

STEAM SKY is ook uitgerust met een gepatenteerd zelfregenererend waterfilter systeem, dat gebruikt 

wordt om het calciumcarbonaat in het water te elimineren en de prestaties te verbeteren, 

drastisch verminderen van de behoefte aan onderhoud door kalkafzettingen, en beschikt ook over een 

wasmiddeltank voor het injecteren van wasmiddel bij 90-160 ° C en een oververhit water-spuitsysteem.
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5. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1 Generator

FABRIKANT TECNOVAP SRL VIA DEI SASSI 1A 37026 PESCANTINA VERONA ITALY 

Model Steam Sky 

Code 7W01010 

Nominale Spanning V 230 

Huidig Type Hz 50  1~ 

Nominaal vermogen kW 0.5 

Ingestelde Spanning Boiler Kcal/h 35000  (40kW) 

Nominale Stoomdruk
kPa 

bars 

1000 

10 

Toegestane Stoomdruk
kPa 

bars 

1200 

12 

Maximale stoomstroom g/min 916 

Maximale stoomstroom Kg/h 55 

Maximale temperatuur °C 184 

Max. inlaat waterdruk 
KPa 

bars 

600 

6 

Min. inlaat waterdruk 
KPa 

bars 

50 

0.5 

Terugwerkende krachten N < 20 

Trilling handarm m/s² < 2.5 

Geluidsvermogensniveau Lwa dB < 70 dB(A) 

Massa kg 165 
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5.2 Water-verzacht Filter 

Hars	tank	capaciteit	 8.3	liter	

Zout oplossing tank capaciteit	 2	liter	

Hoeveelheid gebruikte kationisch hars 6	liter	

Zoutgebruik voor regeneratie 2	kg	

Watergebruik in de regeneratie 25	liter	

Inlaat waterhardheid 30°	(Franse graden)	

Uitlaat waterhardheid 0°	(Franse graden)	

Zoutoplossing tank inlaatdruk 0.8	bar	

Duur van regeneratiecyclus 35	min	

Totale hoeveelheid liter op 0 ° (Franse graden) 600	
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6. NAAMLIJST

Steam Sky Geyser accessories 

30) Geyser slang met handvat
31) Electro-hydraulische koppeling
32) Stoomtoevoer veiligheidshefboom
33) Chemie schakelaar
34) Heetwater schakelaar
35) Lans 100/ 400/ 800/ 1200 mm
36) Round tuit
37) Ruitenwisser met verstuiver 250 / 350 / 450 mm
38) Stoomborstel  250 / 350 / 450 mm
39) Onkruidverdelger kap
40) Roestvrijstalen vloerschrobber met borstels
41) 4cm platte tuit met schraper
42) Roestvrijstalen borstel
43) 1cm plat spuitstuk

1) Elektriciteitskabel
2) Elektriciteitskabel

haspelhaakjes
3) Handvat
4) Hoofdschakelaar
5) Controlepaneel
6) Aansluiting waterleiding
7) Watertank
8) Chemietank
9) Brandstoftank

10) Zouttank
11) Stoomkoppeling 1
12) Stoomkoppeling 2
13) Hars regeneratie afvoer
14) Ketelafvoerkap
15) Ketelafvoer sleutel
16) Waterfilter
17) Watertank afvoerkap
18) Chemie filter
19) Chemie afvoerkap
20) Geyser lanshouder
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7. TECHNISCHE TEKENINGEN
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CONTROLE PANEEL (POS. 5) 
Lage brandstof meter
Geeft de lege brandstoftank aan.

''Stoom klaar'' indicator 
Wanneer het lampje brandt is de 
generator klaar voor gebruik en kan
het werk beginnen.

''Laag Water'' indicator 
De watertank is leeg. Als een wissel
-toon afgaat is het niet mogelijk het
hete-water te gebruiken en wordt er
geen stoom gemaakt.

''Lage Chemie'' indicator
Als de meter brandt is de chemietank leeg. Er gaat een ononderbroken zoemtoon af. 
Waarschuwing!: het continue signaal heeft prioriteit boven het wisselende watersignaal, 
verzeker u ervan en let goed op welk waarschuwingslampje brandt.

Aan/Uit indicator
Het elektrische apparaat, de stoom solenoïde kleppen, de ketelbijvulpomp zijn gevoed.

Hoofdwaterleiding
Water dat uit de hoofdwaterleiding komt , het LED ON lampje geeft voortdurend aan dat de 
waterinlaat open staat.

Boiler ON 
Schakelaars op de brander, de reinigingsmiddelenpomp en de “ heet water” solenoïde klep.  
Wanneer er geen water in de boiler zit zal het LED lampje knipperen en de brander niet 
aangaan totdat de boiler het ingestelde niveau heeft bereikt, in dat geval zal het LED lampje 
stoppen met knipperen en aanblijven.  
Blok-brander indicator
Wanneer het bloklampje brandt kan er een fout zitten in de brander, door bv. geen brandstof, 
water, etc. Het systeem probeert de brander drie keer aan te zetten, als het toestel de brander 
niet aan de gang krijgt, wordt het automatisch uitgeschakeld. Dit kan soms voorkomen als er 
weinig brandstof in de tank zit en wanneer er lucht in de brandstofpomp zit, doordat het toestel 
verplaatst is bijvoorbeeld. Om de indicator uit te schakelen en het systeem te resetten, druk en 
houd de knop aan de zijkant ingedrukt gedurende ongeveer. 10 seconden. 
Druk dan het knopje “ Boiler ON” weer in om de brander weer aan te zetten

''Starter'' indicator
Deze toont aan dat het branderstartsysteem correct werkt, het lampje gaat automatisch uit een 
paar seconden nadat het systeem aan gang gezet is  

Stoomsysteem koppeling 1
Toont  het toevoerniveau van de stoomkoppeling 1: minimum, medium of 
maximum 

Stoomsysteem koppeling 2
Toont het toevoerniveau van de stoomkoppeling 2, deze koppeling heeft slechts een 
stroomsnelheid,dus verwijst de aanduiding naar slechts een niveau.
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Reinigingsmiddelenzuiveringsknop en druk / temperatuur display.

Toont het “ totale werkingsduur” toerengeheugen (C1) (uren toerentellertotalisator).

Toont het “ partiële werkingsduur” toerengeheugen (C2), deze teller kan door de gebruiker gereset worden.

Tijdschakelaar knop (de tijd is alleen zichtbaar wanneer het apparaat in standby modus staat).

8. GEBRUIKSAANWIJZING

(a) Verwijder de kappen van de tank (7 en 8) en voeg water en reinigingsmiddel toe aan de juiste tanks, 

let goed op want bij het incorrect vullen in deze fase (reinigingsmiddel in de watertank en 
andersom) zal leiden tot een defect in het system. (Refereer naar de symbolen bij de afsluitkap).

(b) Wanneer er reinigingsmiddel gebruikt wordt (niet schuimend voor zuigmachines), volg de specifieke 

instructies die op de originele verpakking staat: gewoonlijk 1 liter reinigingsmiddel op 10 liter water

(percentage reinigingsmiddel ongeveer. 10%), let hierbij op om eerst het reinigingsmiddel in te gieten 

om een betere menging te krijgen.

Pas goed op welk reinigingsmiddel u gebruikt, bij enkele reinigingsmiddelen, wanneer deze midddelen 

verhit en tot boven de 100° C zijn en dus tot gasachtige staat, kunnen hoogst giftige dampen 

veroorzaken. Raadpleeg de technische gegevens van het product of uw leverancier.

De reinigingsmiddlentank moet aangevuld worden met reinigingsmiddel verdund met water, alleen met 

water tenzij deze is gedemineraliseerd.

Het gebruik van gewoon leidingwater ipv reinigingsmiddel zal een defect veroorzaken in het 

mengsysteem.

(c) Steek de stekker in het stopcontact, waarbij u moet opletten of de voltage en ampère overeenkomen 

met de waarden die op het gegevensplaatje van de machine staan.

(d) Zet het apparaat aan door de hoofdschakelaar in de ON stand te zetten. Druk op de knoppen st-by       

en ''Boiler ON''. 

(e) Het toestel is uitgerust met een systeem dat beveiligt tegen thermische schokken.

(f) Als er geen water in de ketel is, schakelt het systeem automatisch de brander uit, deze situatie 

wordt aangegeven door de knipperende LED op de knop "boiler aan".

Dit systeem kan ook ingeschakeld worden na het vullen van de boiler en nadat er vuil is 

afgevoerd bij het onderhoud.
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Partiële toerenteller reset.

Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar aan de zijkant van het controlepaneel, 

druk beide knoppen               in en houd ingedrukt , zet het apparaat opnieuw aan met de de 

hoofdschakelaar via de ON knop, laat na de LED melding,de knoppen los. De toerenteller 

(C2) is nu gereset op 0000. 

Klok instellingen.
Schakel het apparaat uit door de st-by knop in te drukken             (de hoofdschakelaar moet aanblijven). Op 
het display verschijnt de tijd, om de klokdruk aan te passen        , gebruik de -/+ knoppen                 om de 
tijd te verlagen of te verhogen.

Notitie: De timer heeft een bufferbatterij om de ingestelde tijd in het geheugen te houden. Wanneer het 

apparaat gedurende 30 dagen of meer niet in gebruik is, zal de timer zich terugzetten in de aanvangstijd en 

zal gereset moeten worden.

Boiler reinigingssignaal  C A L C.

Het controlesysteem is zo geprogrammeerd door de gebruiker te waarschuwen regelmatig te reinigen; 

het system is zo geprogrammeerd om elke effectieve 20 werkuren een signaal af te geven (stoom solenoïde 

klep aan). Ga vervolgens te werk als aangegeven in sectie 9.2 “ boiler onderhoud ”. 

C A L C signaal reset 
Na onderhoud door de gebruiker, houdt de knop ingedrukt        en schakel het apparaat uit met behulp 
van de knop           , het C A L C-signaal wordt hierbij gereset.

Bijvullen reinigingsmiddel
Wanneer het reinigingsmiddel in de tank op is, zal het systeem een signaal afgeven door het inschakelen 
van het meldingslampje en een ononderbroken zoemgeluid. De reinigingsmiddelpomp zal automatisch 
zijn uitgeschakeld, vul dan de tank (8) bij.
Notitie: de chemiezoemer (ononderbroken!) heeft prioriteit boven de “ geen water” (onderbroken zoemer).

Waterverzorging en geïntegreerde filter -regeneratiesysteem

Het apparaat is uitgerust met een geïntegreerd waterverzorgingssysteem en een 

automatisch filterregeneratie inrichting. De filter kan 600 liter water afvoeren, waarna het systeem zich 

automatisch uitschakelt en het display “REGEN“ aangeeft. Voor wat meer handelbaarheid waarschuwt het 

system voor de noodzaak om de filter te regeneren na 400 liter gebruikt water (de display knippert 

afwisselend  “REGEN“) een voert hierbij nog eens 100 liter af, dan zal de tekst op de display hetzelfde 

blijven en voert het systeem de resterende 100 liter af alvorens het uitschakelt (Zie sectie 9.1 

“onderhoud” voor de filterregeneratie methode).
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8.1. USING STEAM SKY WITH GEYSER KIT 
Waarschuwing!

Schakel de stoomgenerator uit voor het koppelen van de slang

Steek de stoomplug (31) in de stoomkoppeling (11 en 12) op de machine en draai de sluitingshendel 

dicht. Steek de benodigde lans (35) op de geiserhandgreep (30) en schroef de tuit of andere optionele 

hulpstukken (37-38-39-40-41-42-43) op de lans, afhankelijk van welke reiniging er gedaan moet worden. 

Nu is uw lans klaar voor gebruik.

Schakel de hoofdschakelaar (4) en de knoppen                        in voor de stoomproductie en wacht 3-8 

minuten (afhankelijk van het model) tot het lampje              gaat branden om aan te geven dat er stoom in 

de ketel is. Druk op hendel (32) op de handgreep om stoom te produceren. Wanneer nodig, druk met 

korte tussenposes op knop (33) om het reinigingsmiddel toe te voeren of op knop (34) om heet water te 

produceren. Het reinigingsmiddel en hete water worden alleen  geleverd als de stoomuitlaat aan staat en 

het “stoom klaar” en het LED lampje            brandt.

Waarschuwing!

De knop (34) op de handgreep laat heet water onder druk toe op een temperatuur die kan oplopen 

tot 180° C, let goed op dat u niet per ongeluk hierop drukt en zorg ervoor dat u de straal nooit op 

personen of dieren richt.
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9. ONDERHOUD

9.1. Waterfilterregeneratie

a) Verbind de pijp van  de hoofdwaterleiding  met het koppelstuk (6).
b) Verbind een waterafvoerslang met het koppelstuk  (13).
c) Draai de dop los en voeg waterverzachtingszout toe aan het vat (ongeveer. 2 kg), draai de dop goed 

dicht om te voorkomen dat er zoutachtig water uit het vat lekt. ( als er zout wordt toegevoegd dan zal 
er wat water uit het vat lekken omdat het zich nog niet gemengd heeft met het water, de vloeistof 
komt terecht in de  bodem van de machine, daarom wordt geadviseerd om dit buitenshuis te doen.

d) Steek de stekker in een contact.
e) Zet de hoofdschakelaar op ON.
f) Druk en houd de knop ''Hoofdwaterleiding''         ingedrukt gedurende een paar seconden (de display 

zal hierbij “REGEN“ vertonen met een helder licht) en laat de knop weer los en druk de ''Blok 
Brander'' knop                in om het regeneratieproces in gang te zetten. Het is ook mogelijk het 
regeneratieproces te forceren zelfs als er geen waarschuwing vooraf is, door te handelen op de 
manier zoals hierboven beschreven.
Het process duurt ongeveer. 35 minuten en het is niet mogelijk het apparaat te gebruiken totdat het 
proces afgerond is, zelfs niet door de spanning aan en uit te zetten. 

9.2. Boiler maintenance 
BELANGRIJK 

ONTKOPPEL DE STROOMTOEVOER ALVORENS ENIG ONDERHOUD TE VERRICHTEN

LET OP! GEVAAR OP BRANDWONDEN

De machine mag alleen worden gereinigd als deze is afgekoeld (generator moet minstens 5 uur zijn 

uitgeschakeld) op de volgende manier: (daarom adviseren wij het onderhoud uit te voeren bij het 

begin van het volgende gebruik, vooropgesteld dat er minstens 5 uur tussen het gebruik van de 

ene naar het volgende gebruik zit).

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

noodzaak voor het reinigen van de boiler. Het systeem is geprogrammeerd om deze staat te signaleren na 

20 effectieve werkingsuren, hierbij zal de display ''C A L C'' tonen. Wanneer deze waarschuwing wordt 

getoond, kan de machine in ieder geval gebruikt worden, waarbij een gestarte taak voltooid wordt, schakel 

het apparaat uit en trek de stekker eruit. Plaats een geschikte opvangbak onder de machine en verwijder 

de afvoerkap (14) eronder, en wacht tot de boiler volledig leeg is. 
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Verwijder al het vuil van de kap onder de kraan, let erop dat de pakking in de bodem van de kap in goede 

conditie is en vervang deze zonodig (neem contact op met uw leverancier voor reserveonderdelen). En 

schroef de kap weer op de machine.

Open de kappen (16) en (18) en reinig zonodig de filters (met water). Herplaats de kappen en filters, let 

erop dat de pakkingen op de juiste manier aan de onderkant van de machine worden geplaatst.

Na het schoonmaken, steek de stekker (1) terug in het contact, en schakel de hoofdschakelaar (4) aan 

en druk op de knoppen             .        Denk eraan de veiligheidsstoomtoevoer-hendel in te drukken om 

alle stoom uit te laten lopen.  Wacht hierna totdat het hervullen is voltooid (ongeveer 3 minuten). Na 

voltooïng van het reinigen van de boiler, ga vervolgens te werk door de instructies op te volgen 

beschreven in de paragraaf (d) van hoofdstuk 8.

9.3. Reactivering van de reinigingsmiddelenpomp
De volgende procedure moet uitsluitend worden gevolgd wanneer er geen reinigingsmiddel vanuit het 

hulpstuk doorkomt na het bijvullen.

(1) Zet het apparaat aan, gebruik hierbij alleen de Aan/Uit knop         . De Boiler ON knop             moet 

uitgeschakeld blijven.

(2) Druk de reinigingsmiddelenknop  (33)  in en druk de veiligheidsstoomtoevoerhendel (32) op de 

handgreep in, waarbij u de reinigingsmiddelen-zuiveringsknop           op het controlepaneel ingedrukt houdt 

om de reinigingsmiddelenpomp te laten lopen, houd deze ingedrukt totdat het reinigingsmiddel uit het 

hulpstuk loopt.

(3) Het reinigingsmiddel is nu geactiveerd en het apparaat is klaar om te gebruiken. 

9.4. Filter onderhoud

Verwijder het filter binnen in de waterleidingkoppeling (6) door het lipje in het midden van de filter met            
een tang te pakken, dan schoon te maken en terug te plaatsen.

9.5. Onderhoud hulpstukken 
Smeer zonodig de verbindingen van de hulpstukken in.
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10. VOORDAT U DE TECHNISCHE DIENST CONTACTEERD
FOUT MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING

The machine does not produce 

steam. 
Stroom staat uit

Veiligheidsinrichting is ingeschakeld

Controleer of de stekker (1) correct in het contact 

zit, of de hoofdschakelaar aanstaat en dat de

knoppen;                             zijn ingedrukt.

De ''laag water''

indicator gaat branden.
De watertank (7) is leeg.

Voeg schoon water toe aan de tank (7)

De reinigingsmiddelenspuit 

doet het niet. 

De chemietank is leeg.

De boiler indicator             staat uit.

De ''Stoom Klaar''                  indicator staat 
uit.

Er zit lucht in het mengsysteem

Vul het reinigingsmiddel bij in de tank

Druk op de“ Weerstand aan” knop

Wacht op dat het lampje “ stoom klaar” gaat 

branden (ong. 175° C)

Reactiveer de pomp (zie onderhoud sectie 9.2)

Er komt geen stoom uit.
A) Boiler staat nog niet onder druk  lampje uit.
B) De veiligheidshendel is niet ingedrukt 

A) Wacht een paar minuten.

B) Druk de veiligheidshendel (32) in om 

stoom te produceren. 

Er komt stoom uit de 

verbindingstukken van de 

verschillende hulpstukken 

Controleer de slijtage van de o-ring pakking Reinig en smeer de pakkingen in.

Vervang deze zonodig met de geleverde 

reserveonderdelen

“ ALL1” staat in het display Waterfilters zijn geblokkeerd, onjuiste stroom 

naar het apparaat, afvoerkap ontbreekt
Reinig de watertankfilter, controleer ook of de 

voltage correspondeert met die aangegeven is op 

het tachnische label. Vervang de afvoerkap

“ALL2” staat in het display Temperatuurdrempel is overschreden, 

afvoerkap ontbreekt, boiler staat onder druk na 

afvoer van bezinksel

Plaats de afvoerkap terug, laat lucht ontsnappen 

door de stoomschakelaar op de geleverde 

stoomspuit te gebruiken 

Knipperende  
''Hoofdwaterleiding'' 
indicator.

Hoofd waterleiding bescherming staat aan Controleer de koppelingsdruk  (6) en de 
wateraansluiting.
Verwijder en reinig het filter binnenin de hoofd- 
waterleidingkoppeling.

Water lekt uit de hulpstukken.
Bij de aanvang van werk vormt er condensatie 

door het verschil in temperatuur tussen de 

stoom en hulpstukken.

Na gebruik van een paar minuten zal dit 

probleem verdwijnen. Wanneer het probleem wel 

aanhoudt, reinig de boiler.

Lawaai komt uit de generator Wanneer die afkoelt, na zo’n 6 a 7 uur, schept 

de boiler een interne onderdruk, wanneer deze 

weer aangezet wordt veroorzaakt dit trillingen

Wacht tot de druk zich stabiliseert en het lawaai 

ophoudt.

De hulpstukken passen niet 

perfect.

De verbindingen en klik- aan- koppelingen 
zijn vies.

Reinig en smeer de verbindingen  van de 
hulpstukken.
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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     

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 60335-2-69 
EN 55014-1 
EN55014-2 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 

PESCANTINA – VERONA (ITALY) 04-04-2016 
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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 7, 7681 ND, 

Vroomshoop Tel. 0546-660710

E-mail: info@innovibv.nl

www.innovibv.nl




