
Handleiding

• STEAM POWER

• STEAM POWER PLUS

• STEAM TURBO

Deze handleiding is beschikbaar in digitaal 
formaat, door een specifieke aanvraag in te 
dienen op het volgende adres: 
info@innovibv.nl
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Interpretatie van de op het toestel aangebrachte symbolen 

LEES EN VOLG DEZE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U DE STOOMGENERATOR GEBRUIKT. 
HET IS AAN TE BEVELEN DEZE GEBRUIKSAANWIJZING TE BEWAREN OM LATER TE RAADPLEGEN OF OM AAN 
DE VOLGENDE EIGENAARS TE GEVEN. 
LEES DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES IN DEZE HANDLEIDING ALVORENS OVER TE GAAN TOT HET EERSTE 
GEBRUIK. 
EVENTUELE TRANSPORTSCHADE DIENT ZO SPOEDIG MOGELIJK AAN UW EIGEN DEALER TE WORDEN 
GEMELD. 

Attentie!

Stoom, heet en gevaarlijk

Attentie

Lees de handleiding

BEDIENINGSHANDLEIDING; 

GEBRUIKSAANWIJZING 

ATTENTIE!!! 
RICHT DE STRAAL NIET OP PERSONEN, DIEREN, 
STOPCONTACTEN EN APPARATUUR. 
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Interpretation of the obligation symbols placed on the unit 

Bescherming van het milieu 

ALLE VERPAKKINGEN ZIJN RECYCLEERBAAR, DE 
VERPAKKINGEN HOEVEN NIET BIJ HET HUISVUIL TE 
WORDEN GEGOOID, MAAR MOETEN WORDEN INGELEVERD 
BIJ DE CENTRA DIE GESPECIALISEERD ZIJN IN DE 
VERWIJDERING VAN AFVAL. 

ALLE NIET MEER GEBRUIKTE APPARATEN BEVATTEN 
WAARDEVOLLE RECYCLEERBARE MATERIALEN DIE 
MOETEN WORDEN INGELEVERD BIJ DE CENTRA DIE 
GESCHIKT ZIJN OM DIT AFVAL TE VERWIJDEREN. 
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR, 
BATTERIJEN, OLIE EN SOORTGELIJKE STOFFEN MOETEN 
WORDEN GERECYCLED IN DE DAARVOOR BESTEMDE 
RECYCLINGCENTRA EN MOGEN NIET IN HET MILIEU 
WORDEN ACHTERGELATEN. 

STOFFEN ZOALS OLIE VOOR MOTOREN, DIESELOLIE, 
BENZINE MOGEN NIET IN HET MILIEU WORDEN 
ACHTERGELATEN EN MOETEN WORDEN GERECYCLEERD 
IN DE DAARVOOR BESTEMDE RECYCLINGCENTRA 
OVEREENKOMSTIG DE MILIEUVOORSCHRIFTEN. 

BRANDGEVAAR!!! 

HET GEBRUIK VAN BESCHERMENDE HANDSCHOENEN 

IS VERPLICHT. 

UITRUSTING MET EEN GELUIDDRUK NIVEAU > 85db 

IS HET GEBRUIK VAN OORTJESBESCHERMKAPPEN 

VERPLICHT. 

DE GEBRUIKER KAN HET TOESTEL BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUW GELIJKWAARDIG TOESTEL IN EEN 

VERHOUDING VAN ÉÉN OP ÉÉN VOOR VERWIJDERING TERUGZENDEN NAAR DE DETAILHANDELAAR. 
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SAMENVATTING 
1. RISICOPREVENTIE

3. AANSLUITING OP HET WATERNET
4. PREFACE
5. TECHNISCHE KENMERKEN
6. NOMENCLATUUR
7. TECHNISCHE TEKENINGEN
8. BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN
9. ONDERHOUD
10. VOORDAT U ZICH TOT DE TECHNISCHE DIENST WENDT
11. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

1. RISICOPREVENTIE

1.1 VEILIGHEIDSCOMPONENTEN 

VEILIGHEIDSKLEP Deze machine is uitgerust met twee veiligheidskleppen, die de veiligheid van de 

machine zelf kunnen garanderen in het geval dat andere primaire controle-inrichtingen inefficiënt zijn 

(als gevolg van een defect). Gezien het grote belang van deze onderdelen en om de veiligheid van de 

machine niet in gevaar te brengen, wordt aanbevolen ze om de 2 jaar, te rekenen vanaf de 

aankoopdatum, te laten controleren en vervangen door een erkend servicecentrum. 

DRUKSCHAKELAAR Dit apparaat is uitgerust met een drukschakelaar die in staat is de druk te 

controleren en binnen bepaalde vooraf ingestelde grenzen te houden (ref. "nominale druk" op het 

technische etiket aan de onderzijde van het apparaat). Indien er stoom zou lekken aan de onderzijde 

van het apparaat, betekent dit dat de werking van dit apparaat in gevaar is gebracht en dat de 

veiligheidsklep is ingeschakeld om de interne druk van de ketel te beperken. Het wordt aanbevolen de 
machine niet te gebruiken, onmiddellijk de stekker uit het stopcontact te halen en het 
servicecentrum te bellen. 

THERMOSTATEN. Het apparaat is uitgerust met thermostaten die in staat zijn de overtemperatuur te 

controleren. Indien het hoofdregelsysteem inefficiënt wordt, zouden zij permanent ingrijpen door de 

verwarming van de ketel uit te schakelen. Als dit gebeurt, moet de stekker uit het stopcontact worden 

gehaald en contact worden opgenomen met een servicecentrum. 

SPOEDAFVOER UIT DE BOILER Het toestel geeft automatisch de noodzaak aan om door te gaan
met het aftappen van modder; de melding C A L C wordt weergegeven als alternatief voor de huidige
visualisatie op het paneel.
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1.2 TE VOLGEN MAATREGELEN 
• Het wordt aanbevolen om geen enkel onderdeel van het apparaat te openen of te verwijderen; in 

geval van een abnormale werking of storing van het apparaat, dient u de stekker uit het stopcontact 
te halen en contact op te nemen met een erkend servicecentrum of de dealer waar het product is 
gekocht.

• De elektrische aansluiting dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien en moet 
voldoen aan IEC 60364-1.

• Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of door een 
erkende technische dienst of door een gekwalificeerd persoon om elk risico te voorkomen.

• Het wordt aanbevolen om de elektrische voeding van deze machine uit te rusten met een 
aardlekschakelaar die de voeding onderbreekt als de lekstroom naar de aarde gedurende 30 ms 
meer dan 30 mA bedraagt, of met een voorziening die het aardcircuit bewijst.

• Ontploffingsgevaar. Spuit geen ontvlambare vloeistoffen.
• De werkgever moet een risicobeoordeling uitvoeren om de noodzakelijke 

beschermingsmaatregelen met betrekking tot aërosolen vast te stellen, afhankelijk van het te 
reinigen oppervlak en de omgeving daarvan. Ademhalingsmaskers van klasse FFP2, een 
equivalent of hoger zijn geschikt voor de bescherming tegen waterhoudende aërosolen.

• Gebruik het apparaat niet binnen het bereik van personen.
• De hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn als ze niet op de juiste manier worden gebruikt. De straal 

hoeft niet gericht te worden tegen personen, onder spanning staande elektrische apparaten of het 
apparaat zelf.

• Richt de straal niet tegen uzelf of anderen om kleding of schoeisel te reinigen.
• Onderbreek de stroomtoevoer door de stekker uit het stopcontact te trekken alvorens over te gaan 

tot het onderhoud dat door de gebruiker wordt uitgevoerd.
• Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met verminderde 

lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke vermogens of met onvoldoende ervaring en/of deskundigheid, 
tenzij zij onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik van het apparaat van een 
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• Houd toezicht op de kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
• Gebruik, om de veiligheid van het apparaat te waarborgen, alleen originele reserveonderdelen van 

de fabrikant of door de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen.
• Drukslangen, koppelstukken en koppelingen zijn belangrijk voor de veiligheid van de machine. 

Gebruik alleen slangen, koppelstukken en koppelingen die door de fabrikant worden aanbevolen.
• Gebruik de machine niet als het netsnoer of andere belangrijke onderdelen van de machine 

beschadigd zijn, d.w.z. veiligheidsvoorzieningen, drukslangen en trekkerpistool.
• Indien een verlengsnoer wordt gebruikt, moeten de stekker en het stopcontact van een waterdichte 

constructie zijn.§ Ondeugdelijke verlengsnoeren kunnen gevaarlijk zijn.
• De terugslagkrachten van de "hoge druk" functie zijn 31,38N, daarom manifesteert zich bij het 

activeren van het trekkerpistool een plotseling draaiend moment; houd de lans en het pistool stevig 
vast voordat u de bedieningshendel activeert. Het niet opvolgen van de aanwijzingen kan ernstig 
letsel tot gevolg hebben.
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De vaatwasinspuiting van dit apparaat mag niet continu gebruikt worden, gebruik deze alleen met 

tussenpozen, 20 seconden AAN 20 seconden UIT. Laat de vaatwasmiddelfunctie niet langer dan 2 

minuten ononderbroken werken. Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met schoonmaakmiddelen 

die worden geleverd of aanbevolen door de fabrikant. Het gebruik van andere reinigingsmiddelen of 

chemicaliën kan de veiligheid van de gebruiker en van het apparaat zelf nadelig beïnvloeden. 

Volg bij het gebruik van afwasmiddelen (niet-schuimend voor afzuigmachines) de specifieke 

aanwijzingen op de originele verpakking: gewoonlijk is dit 1 liter afwasmiddel per 10 liter water 

(afwasmiddelpercentage ongeveer 10%), waarbij u erop moet letten het afwasmiddel eerst in te 

gieten om een beter mengsel te krijgen. 

Wees voorzichtig met het gebruikte afwasmiddel, want sommige in de handel verkrijgbare 

afwasmiddelen kunnen bij verhitting tot meer dan 100°C, dus in gasvormige toestand, zeer giftige 

dampen produceren. Controleer het technische gegevensblad van het product of raadpleeg uw 

leverancier. 

Indien u per ongeluk in aanraking komt met het gebruikte afwasmiddel, volg dan strikt de 

aanwijzingen op de verpakking en het betreffende veiligheidsinformatieblad. 

• Draag handschoenen en gehoorbeschermers bij het gebruik van het apparaat.

2. AANSLUITING OP HET WATERNET
De aansluiting op het waternet moet worden uitgevoerd door 

gekwalificeerd personeel. Het verdient aanbeveling een nieuwe set 

fittingen en slangen van levensmiddelenkwaliteit te gebruiken; het is niet 

mogelijk dezelfde set (fittingen, slangen, pakkingen, doppen enz.) 

opnieuw te gebruiken voor een nieuwe aansluiting. 

Omdat het een verplaatsbaar apparaat is, wordt de verbindingsslang 

naar het waternet niet meegeleverd vanwege de onbekende afstand tot 

het wateraansluitpunt.  
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4. TECHNISCHE KENMERKEN

Model 10,8 14,4 18,0 21,6 28,8 36,0 

Code 6H06000 6H05000 6H04000 
6H03000 

6H0300M 
6H02000 

6H01000 

6H0100M 

Voltage V 400/230 

Current type Hz 50/60  3~ 

Vermogen Boiler kW 10,8 14,4 18,0 21,6 28,8 36,0 

Vermogen Vacuum kW 3 

Power Pump Module 13L kW 4 

Max Rated Power 13L/m kW 17.8 18.4 21 21.6 35.8 39.4 

Rated Steam 

Werkdruk

kPa 

bar 

100 -> 1000 

1 -> 10 

Rated Water 

Werkdruk

kPa 

bar 

15000 

150 

Permissible Steam 

Werkdruk

kPa 

bar 

1200 

12 

Max. Steam Rated Flow kg/h 17,5 23,0 29,1 35,0 46,5 58,0 

Max. Water Rated Flow l/m 13 

Max temperature °C 183 

Max. inlet water  pressure 
KPa 

Bar 

600 

6 

Kickback forces 

(13l/m) 
N 31,38 

Vibration hand-arm m/s2 < 2,5 

Sound pressure level LPa Db 98,7 

Sound power level 

Lwa 
dB 111,4 

Mass Kg 180 
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MODELLEN MET ALLEEN HOGEDRUKPOMP 

Model 10,8 14,4 18,0 21,6 28,8 36,0 

Code 6H06P00 6H05P00 6H04P00 
6H03P00 

6H03P0M 
6H02P00 

6H01P00 

6H01P0M 

Voltage V 400/230 

Current type Hz 50/60  3~ 

Vermogen Boiler kW 10,8 14,4 18,0 21,6 28,8 36,0 

Vermogen Vacuum kW / 

Power Pump Module 13L kW 4 

Max Rated Power 13L/m kW 14.8 18.4 18,4 21.6 32.8 40.0 

Rated Steam 

|Werkdruk

kPa 

bar 

100 -> 1000 

1 -> 10 

Rated Water 

Werkdruk

kPa 

bar 

15000 

150 

Permissible Steam 

Werkdruk

kPa 

bar 

1200 

12 

Max. Steam Rated Flow kg/h 17,5 23,0 29,1 35,0 46,5 58,0 

Max. Water Rated Flow l/m 13 

Max temperature °C 183 

Max. inlet water  pressure 
KPa 

Bar 

600 

6 

Kickback forces 

(13l/m) 
N 31,38 

Vibration hand-arm m/s2 < 2,5 

Sound pressure level LPa Db 98,7 

Sound power level 

Lwa 
dB 111,4 

Mass Kg 165 
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MODELLEN MET ALLEEN STOFZUIGER 

Model 10,8 14,4 18,0 21,6 28,8 36,0 

Code 6H06T00 6H05T00 6H04T00 
6H03T00 

6H03T0M 
6H02T00 

6H01T00 

6H01T0M 

Rated Voltage V 400/230 

Current type Hz 50/60  3~ 

Rated Power Boiler kW 10,8 14,4 18,0 21,6 28,8 36,0 

Rated Power Vacuum kW 3 

Power Pump Module 13L kW / 

Max Rated Power 13L/m kW 10.8 17.4 21 21.6 31.8 39.0 

Rated Steam 

Pressure 

kPa 

bar 

100 -> 1000 

1 -> 10 

Rated Water 

Pressure 

kPa 

bar 

15000 

150 

Permissible Steam 

Pressure 

kPa 

bar 

1200 

12 

Max. Steam Rated Flow kg/h 17,5 23,0 29,1 35,0 46,5 58,0 

Max. Water Rated Flow l/m 13 

Max temperature °C 183 

Max. inlet water  pressure 
KPa 

Bar 

600 

6 

Kickback forces 

(13l/m) 
N 31,38 

Vibration hand-arm m/s2 < 2,5 

Sound pressure level LPa Db 98,7 

Sound power level 

Lwa 
dB 111,4 

Mass Kg 170 
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5. Namenlijst

43) Roestvrij stalen borstel (Ø 28mm) (optioneel)
44) Roestvrij stalen borstel (Ø 60mm) (optioneel)
45) Roestvrij stalen borstel (optioneel)
46) Bijlagenhouderborstel
47) Inzetstukken vergrendelingshendel
48) Rubber/rubber inzetstuk (L. 375mm)
48A) Rubber/rubber inzetstuk (L.375mm)
49) Industriële stoom-/zuigborstel L.530 (optioneel)
50) Roestvrijstalen accessoire voor stoffering
(optioneel) Geyser 1 slang
51) Knop/schakelaar voor afgifte reinigingsmiddel
52) Toets/schakelaar oververhitting waterafgifte
53) Stoomafgifteknop
54) Stoomslangaansluiting
55) Stoomlans 100 / 400 / 800 / 1200 mm
Geyser 2 slang
60) Knop/schakelaar voor afgifte wasmiddel
61) Toets/schakelaar voor afgifte oververhit water
62) Stoomafgifteknop
63) Hendel voor hogedrukwaterafgifte
64) Aansluiting hogedrukslang
65) Stoomslangaansluiting
66) Stoom/hogedrukwaterlans 800 /1200 mm
Bacchus toebehoren (optioneel)

70) Stoomslangaansluiting
71) Snelkoppeling slang/systeem
72) Stoomkoppeling Garolla fitting
73) Systeemoverdrukveiligheidsklep
74) Garolla-fitting
75) Veiligheidsdrukschakelaar (optioneel)
Zuigslang (optioneel)
76) Zuigslang voor Geyser 1 en 2 slangen
77) Platte lans
78) Vloeistof-/stofzuigmond
Accessoires (optioneel)
80) Ronde sproeier
81) Raamreiniger met diffuser 250 / 350 / 450 mm
82) Stoomborstel met borstelharen 250 / 350 / 450 mm
83) Roestvrij stalen vloerschraper
84) 4 cm vlak mondstuk met schraper
85) Staalborstel
86) 1 cm plat mondstuk
87) Rond mondstuk voor hogedrukwater

01) Netsnoer met stekker
02) Waterinlaat voor directe watertoevoer
03) Filter voor directe watertoevoer
04) Algemene stroomschakelaar
05) Manoeuvreerhandgreep
06) Aansluiting stoomslang
07) Hogedrukslang M22 aansluiting (optioneel)
08) Pompdrukregelaar (optioneel)
09) Hogedrukmanometer (optioneel)
10) Hogedrukpomp (optioneel)
11) Inspectievenster voor de olie van de
hogedrukpomp (optioneel)
12) Bedieningspaneel
13) Dop watertank
14) Afvoerdop watertank
14A) Watertankfilter
14B) Dop watertankfilter
15) Dop wasmiddelreservoir
16) Afvoerdop detergententank
16A) Filter detergententank
16B) Afsluitdop wasmiddelreservoir
17) Afvoerdop boiler
18) Ketelafvoersleutel
19) Vrouwelijke inlaat zuigslang (optioneel)
20) Veiligheidsklem zuigslanginlaat (optioneel)
21) Steun voor aanzuigunit (optioneel)
22) Aanzuigunit bak (optioneel)
23) Motorbevestigingsklemmetjes zuigeenheid
(optioneel)
24) Vrouwelijke inlaat zuigslang (optioneel)
25) Veiligheidsklem zuigslanginlaat (optioneel)
26) Zuigaggregaat motorkop (optioneel)
27) Koppelingsslang zuigunit bak - turbine
(optioneel)
28) Turbine (optioneel)
Radameslang
29) Radameslang handvat
30) Afgifteknop stoom/heet water/detergent
30A) Vergrendelingshendel afgifteknop
31) Stoomkeuzeschakelaar (min-med-max)
31A) Controlelampje "Minimale stoom
31B) Controlelampje "Medium stoom
31C) Indicatielampje "Maximale stoom
32) Knop "Aanzuiging
32A) Controlelampje "Aanzuiging
33) Toets "Oververhitte waterafgifte
33A) Controlelampje "Oververhit water
34) Toets wasmiddeldosering (intermitterend)
34A) Controlelampje "wasmiddel
35) Lampje "Stoom gereed
36) Aansluiting stoomslang
37) Mannelijke aanzuigslang
38) Stoom-/zuigverlengbuizen
39) Vergrendelingshendel
40) Bevestigingsknop
41) Stoom-/zuigturbo lans (optioneel)
42) Messing borstel (Ø 28mm) (optioneel)
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18

25

26

27

4

5

22

24
MULTI POWER

23

STEAM POWER

15

13

12

8

6

7

16

14

17

21

19

20

9
10

2

1

11

14A

14B

16A

16B

28

28

3

SINGLE POWER

10,8

14,4

28,8

36 21,6

kW

OFF

AD6100M

STEAM POWER

OFF

AD60000

STEAM POWER
ON

5. TECHNISCHE TEKENINGEN
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6 0

6 1

6 2

6 3

6 4
6 5

6 6

8 0

8 7

8 1

Optional

5 1

5 2

5 3
5 5

5 4

Impugnatura Geyser 1

8 0

8 3 8 4

8 5 8 6
8 1 8 2

Optioneel

Geyser 1 slang

Geyser 2 slang
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70

Tubo Bacchus

71

72

75

74

73

Tubo Vacuum

76

77
78

Bacchus slang

Zuigslang
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CONTROL PANEL (POS. 12) 

Aanwezigheid van spanning 
Informeert de gebruiker dat het apparaat 
is aangesloten op de stroombron. 

Stoom gereed indicator 
Als deze indicator oplicht, is de 
generator klaar voor gebruik. 

"Laag water" indicator 
Geeft het tekort aan water in de tank aan, de indicatie gaat vergezeld van een intermitterende 
zoemer. Indien verlicht, kunnen de oververhitte waterinjectie en de hogedrukpomp niet worden 
gebruikt; de stoomproductie zal worden onderbroken. 

"Laag reinigingsmiddel" indicator 
Geeft aan dat er te weinig reinigingsmiddel in de tank zit, de indicatie gaat vergezeld van een 
continue zoemer. Opgelet! Het continue geluidssignaal moet voorrang hebben op het 
intermitterende geluidssignaal voor water. Controleer uit veiligheidsoverwegingen de activering 
van beide waarschuwingslampjes. 

Power knop

Drijft de elektronische componenten, de elektromagnetische kleppen voor stoom, de pomp 
voor het bijvullen van de ketel en de hogedrukpomp aan. 

Boiler activeringsknop 
Activeert de verwarmingselementen, de reinigingsmiddelpomp en het injectieventiel voor 
oververhit water. Als er zich geen water in de boiler bevindt, zal het LED-lampje knipperen en 
zullen de verwarmingselementen niet geactiveerd worden zolang het standaardniveau van de 
vloeistof in de boiler niet bereikt is. Nadat het juiste waterniveau is bereikt, zal het lampje weer 
gaan branden. 

Directe watertoevoer knop 
Activering van de watertoevoer vanuit het waternet; het LED-lampje toont de status met een 
continu licht. 
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Hogedrukpomp 
Activeert de hogedrukpomp, de werking wordt als volgt aangegeven: 
Ledlampje uitgeschakeld = pomp niet geactiveerd; 
Led-lampje ingeschakeld = pomp geactiveerd; 
Knipperend led-lampje = pomp in stand-by modus (als het hogedrukwater meer dan 40 
seconden niet wordt gebruikt, brengt het systeem de pomp in stand-by modus, de pomp werkt 
weer door de hendel op de bijgeleverde lans te activeren). 
Zodra de pomp start, toont het display gedurende enkele seconden de bedrijfsuren van de 
pomp. 

Schakelaar voor het afvoeren van detergenten, weergave van druk / temperatuur / totaal- en 
deelurenteller. 

Hiermee kan de druk van de machine tot de gewenste waarde worden verlaagd (1 - 10 bar). 

Hiermee kan de druk van de machine tot de gewenste waarde worden verhoogd (1 - 10 bar). 

Instelknop klok (de huidige tijd wordt alleen weergegeven als de machine in stand-by staat). 

Stofzuigtoets/waarschuwingslampje (actief op modellen met stofzuiger). 

Toets minimum stoom/waarschuwingslampje. 

Toets gemiddelde stoom/waarschuwingslampje. 

Toets maximale stoom/waarschuwingslampje. 
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6. OPERATING INSTRUCTIONS

a. Na het openen van de verpakking, zet de zuigunitbak (22) vast op de schijf door in te grijpen op de

sluitingen (23). Steek het ene uiteinde van de koppelslang (27) in de kop van de zuigeenheid (26), het

andere uiteinde in de vrouwelijke koppeling (19) (alleen bij stoomgeneratoren met geïntegreerde

zuigeenheid).

b. Verwijder de doppen van de tanks (13 en 15) en vul water en reinigingsmiddel in de betreffende

tanks, water in de blauwe trechter en reinigingsmiddel in de gele trechter. Het wordt aanbevolen zeer

voorzichtig te zijn tijdens dit proces omdat een omgekeerde vulling (wasmiddel in de watertank of

water in de wasmiddeltank) een storing in de stoomgenerator veroorzaakt.

c. Volg bij het gebruik van afwasmiddel (niet schuimend voor afzuigmachines) de specifieke instructies

op: gewoonlijk 1 liter afwasmiddel per 10 liter water (afwasmiddelpercentage ongeveer 10%), waarbij

u ervoor zorgt dat u eerst het afwasmiddel bijvult om een betere menging te verkrijgen. Wees

voorzichtig met het te gebruiken afwasmiddel, aangezien sommige in de handel verkrijgbare

afwasmiddelen zeer giftige gassen afgeven bij verhitting boven 100°C. Raadpleeg altijd het MSDS

gegevensblad van de leverancier.

Neem altijd het veiligheidsdossier van het reinigingsmiddel bij de hand, zodat de operator het kan

raadplegen als hij per ongeluk in contact komt met het reinigingsmiddel.

De vaatwastank mag alleen worden gevuld met vaatwasmiddel verdund met water, niet met alleen

water, tenzij u geen gedemineraliseerd water gebruikt.

Het gebruik van alleen water (niet gedemineraliseerd) in plaats van afwasmiddel veroorzaakt

storingen in het mengcircuit.

d. Steek de stekker (1) in het stopcontact en controleer of de spanning en de stroomsterkte

overeenkomen met de gegevens die op het technisch etiket op het apparaat staan afgedrukt.

e. Schakel het apparaat in door de hoofdschakelaar (4) op ON of op het gewenste vermogen te zetten

(alleen modellen met meerdere vermogens).

Activeer de stand-by schakelaar en de ketelschakelaar.

f. Het apparaat is uitgerust met een beveiligingssysteem tegen thermische schokken. Daarom

onderbreekt het systeem automatisch de toevoer van de verwarmingselementen bij het reinigen van

de ketel of in geval van watergebrek in de ketel. Dit proces is herkenbaar aan het knipperende LED-

lampje op de ketelschakelaar ... Het systeem kan ook ingrijpen na het bijvullen van de ketel; in dit

geval duurt het 30 seconden en hoeft het niet te worden beschouwd als een storingssignaal.
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Urentellers

Het toestel is uitgerust met twee urentellers: totaal (niet herinstelbaar) en gedeeltelijk (herinstelbaar 

door de gebruiker). Om de urentellers zichtbaar te maken, moet het toestel met de aan/uit-toets 

worden ingeschakeld. Druk op de toets om in progressie de huidige druk in de ketel, de temperatuur, 

de totale urenteller te visualiseren, "C1" indicatie zal op het display verschijnen gevolgd door de totale 

urenteller. Druk nogmaals op de toets om de teller van de deeluren zichtbaar te maken; op het display 

verschijnt de aanduiding "C2" gevolgd door de teller van de deeluren. 

Resetten van de deelurenteller 

Schakel het apparaat uit met behulp van de hoofdschakelaar (4). Druk beide schakelaars in en houd 

ze vast, schakel het apparaat in door de hoofdschakelaar in de ON positie te zetten, zodra de LED 

oplicht sequentie, laat de schakelaars los en de urenteller C2 wordt op 0000 gezet. 

Instellen van de klok 

Schakel het apparaat uit door middel van de stand-by schakelaar (de hoofdschakelaar moet in de ON 

positie blijven). Het display geeft de huidige tijd weer, om deze aan te passen houdt u de schakelaar 

ingedrukt en bedient u vervolgens de -/+ 

schakelaars om de weergegeven tijd te verhogen of te verlagen. 

Opmerking: de timer is uitgerust met een batterij voor het opslaan van de tijd; indien het apparaat 

gedurende een periode van meer dan 30 dagen zonder stroom blijft, wordt de timer gereset en moet 

deze opnieuw worden ingesteld. 

Waarschuwing voor reiniging van de ketel (C A L C ) 

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

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

(stoommagneetklep aan). Ga te werk zoals beschreven in paragraaf 8.1 "ketelonderhoud" om de 

vloeistofafvoer uit te voeren. 

ingedrukt en schakel de machine uit

Waarschuwingsindicatie (C A L C ) resetten

Nadat u het onderhoud hebt uitgevoerd, houdt u de schakelaar
met de knop         Dan zal de C A L C melding verdwenen zijn.
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Aansluiten op het waternet

Sluit een buis met een ¾" binnendraaiend ventiel aan op de waterinlaat (2), de maximaal toepasbare 

druk is 6bar. Zorg ervoor dat dezelfde buis geschikt is voor de druk van de waterinstallatie en voor de 

aansluiting op het drinkwaternet. 

Om deze functie te gebruiken is het noodzakelijk de schakelaar "waterleidingnet" in te schakelen. 

Attentie!!! 

In geval van watertekort of vuil in de filter, wordt deze functie automatisch uitgeschakeld; om deze te 

herstellen is het voldoende de stoomgenerator uit en in te schakelen nadat de eventuele obstructie uit 

de buis verwijderd is of nadat de filter gereinigd is (zie de procedure beschreven in het hoofdstuk 8.3). 

“Laag water” Indicatie

Het watertekort in de tank wordt gesignaleerd door het lampje . Bij watergebrek schakelt het 

regelsysteem de hogedrukpomp, de magneetklep voor de warmwaterinjectie en de 

verwarmingselementen uit; als dit lampje brandt, is het niet mogelijk stoom te gebruiken, noch 

warmwaterinjectie, noch hogedrukwater. 

“Weinig reinigingsmiddel” indicatie

Als er te weinig vaatwasmiddel in de tank zit, wordt dit gesignaleerd door het lampje. 

Als er te weinig vaatwasmiddel in de tank zit, schakelt het besturingssysteem de vaatwasmiddelpomp 

uit. Het is soms mogelijk dat er lucht in het vaatwasmiddelcircuit terechtkomt; als het vaatwasmiddel na 

het bijvullen niet regelmatig naar buiten komt, ga dan als volgt te werk: 

1) Zorg ervoor dat er reinigingsmiddel in de tank zit (15)
2) Schakel de generator in door alleen de schakelaar En de knop moet uit blijven

3) Activeer de stoomtoets (31 op de Radames), houd de reinigingsmiddeltoets ingedrukt (34 op de 
Radames, 51 op de Geyser 1 of 60 op de Geyser 2) en druk op de veiligheidsontgrendeltoets voor 
stoom (30 op de Radames, 53 op de Geyser 1 of 63 op de Geyser 2) die zich op de handgreep 
bevindt, druk vervolgens op de toets op het bedieningspaneel om de reinigingsmiddelpomp te 
activeren, houd deze toets ingedrukt tot er reinigingsmiddel uit het apparaat komt.
4) Het reinigingsmiddel is geactiveerd en de machine is klaar voor gebruik.
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7.1. Werken met de Radames kit
Waarschuwing

Zorg ervoor dat de machine uit staat wanneer je de slang wisselt

Steek de mannelijke aanzuigslang (37) in de vrouwelijke slangkoppeling (19) op de aanzuigunit en de 

stoomstekker (36) in de stoomaansluiting (6) op het apparaat.Duw totdat de sluitingen in hun zitting

vergrendeld zijn en draai de sluithendel. Schakel de hoofdschakelaar (4) in en knoppen voor

de stoomproductie en wacht tot  lampje gaat branden, ten teken dat er stoom in de ketel is. 

De indicator stoom gereed op de handgreep (35) licht eveneens op. 

Kies de gewenste hoeveelheid stoom met de toets (31) op de handgreep (bij het inschakelen van het 

apparaat is de stoomkeuzeschakelaar altijd uitgeschakeld, de LED's op de stoomgreep knipperen 

afwisselend om aan te geven dat de gewenste hoeveelheid stoom moet worden gekozen); een van 

de LED's (31A, 31B of 31C) brandt constant om de ingestelde waarde aan te geven. (1=minimum 

2=medium 3=maximum), druk op de toets (30) om stoom te leveren. 

Gebruik de hendel (30A) om de stoomafgifteknop (30) te vergrendelen. 

Knop (32) activeert de afzuigunit die ook tijdens de stoomafgifte geactiveerd kan worden. 

Met knop (34) kunt u reinigingsmiddel aan de stoom toevoegen; deze knop moet met tussenpozen 

van enkele seconden worden ingedrukt om te voorkomen dat er te veel reinigingsmiddel wordt 

geïnjecteerd. Bij de modellen met oververhitte waterinjectie moet u de hierboven beschreven 

werkingswijze aanhouden door knop (33) in te drukken. 

Zowel de afwasmiddel- als de oververhitwaterfunctie moeten met tussenpozen worden gebruikt (bijv. 

20 seconden aan 20 seconden uit), geen van beide functies is bedoeld voor continu gebruik. 

Het wasmiddel en/of het oververhitte water worden alleen afgegeven als de stoomafvoer actief is en 

de LED "stoom aanwezig" brandt

Waarschuwing!!! 
De knop (33) geeft het oververhitte water onder druk uit de lans met een temperatuur die, afhankelijk 

van het model, 180°C kan bereiken. Wees zeer voorzichtig dat u deze niet per ongeluk indrukt en 

zorg ervoor dat de straal nooit op personen of dieren gericht is. 

Voor stoomreiniging in combinatie met inspuiting van reinigingsmiddel en/of oververhit water en 

afzuiging, kiest en installeert u het meest geschikte accessoire nadat u het apparaat eerst hebt 

uitgeschakeld: 

Inzetstukken houder borstel (46): met relatieve inzetstukken (48 of 48A). De inzetborstels worden 

gemonteerd door de vergrendelingshendels (47) naar binnen te bewegen (stand OPEN), de 

inzetborstels naar boven te schuiven en vervolgens de vergrendelingshendels naar buiten te 

bewegen (stand BLOK). Monteer daarna de borstel op de handgreep of op de verlengbuis(sen) (38) 

(één of beide) en zet alles vast met de vergrendelingshendel (39). Draai tenslotte de 

bevestigingsknop (40) vast. Vergeet niet dat de controlelampjes op de handgreep (32A - 33A - 34A) 

uitgeschakeld moeten zijn of moeten knipperen (31A - 31B - 31C) totdat de handeling voltooid is. 
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Stoom-/zuigturbo lans (41): alleen te gebruiken of met borstels (42 of 43), afhankelijk van de uit te 

voeren reinigingswerkzaamheden. Volg voor het gebruik van dit accessoire de hierboven gegeven 

instructies voor het monteren van de borstels. 

Na de reiniging is het raadzaam ongeveer 3-5 liter schoon water op te zuigen om de binnenkant van 

de slang (29) en de zuigbuizen te reinigen. Reinig en droog alle gebruikte accessoires. Til het 

reservoir van de zuigunit (22) op, maak het leeg en spoel het af en laat het drogen voordat u het weer 
terugplaatst. 

7.2. Werken met de Geyser 1 kit
Attentie!!

Het wordt aanbevolen de stoomgenerator uit te schakelen alvorens de stoomslang op de 
stoomuitlaat (3) aan te sluiten. 

Steek de stoomstekker (54) in de stoomuitlaat (6) van het apparaat en activeer de 

vergrendelingshendel. Plaats de gewenste lans (55) direct op de handgreep en vergrendel alles met 

de bevestigingsmoer; schroef op de lans ofwel het mondstuk (80) of verschillende optionele 

accessoires (82 / 83 / 84 / 85 / 86); of plaats op de handgreep de ruitenreiniger (81), afhankelijk van 
de uit te voeren reiniging. Uw lans is nu klaar voor gebruik. 

Activeer met de machine en gebruik de knoppen              voor de stoomproductie en wacht 

gemiddeld 5 minuten tot de inicatie stoom          gaat branden. Dan is de boiler op de juiste 
temperatuur.

De hendel (53) en de knoppen (51, 52) op de slang moeten in de OFF-stand staan. 

Gebruik de hendel (53) op de handgreep om de stoomtoevoer te activeren, de knop (51) om 

reinigingsmiddel te sproeien of de knop (52) om heet water samen met stoom te sproeien. 

De toevoer van reinigingsmiddel en oververhit water is alleen mogelijk als stoom in gebruik is en als 
het LED-lampje "aanwezigheid van stoom" brandt. 

Attentie:

Met behulp van de schakelaar (52) krijgt u heet water onder druk dat, afhankelijk van het 
model van het apparaat, een temperatuur van 180°C kan bereiken; let erop dat de schakelaar 
niet per ongeluk wordt ingedrukt en richt de straal niet tegen personen of dieren. 
De hendel (53) en de knoppen (51, 52) op de slang moeten in de OFF-stand staan. 
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7.3. Werken met de Geyser 2 kit
Attentie:

Het wordt aanbevolen de stoomgenerator uit te schakelen alvorens de stoomslang op de 
stoomuitlaat (3) aan te sluiten. 

Steek de stoomstekker (65) in de stoomuitlaat (6) op de stoomgenerator en activeer de 

vergrendelingshendel. 

Schroef de aansluiting (64) van de hogedrukpompslang op de inlaat voor de hogedrukslang (7). 

Plaats de gewenste lans (66) direct op de handgreep en vergrendel alles met de bevestigingsmoer; 

schroef op de lans de sproeikoppen (80 e 87) of plaats op de handgreep de ruitenreiniger (81), 

afhankelijk van de uit te voeren reiniging. Uw lans is nu klaar voor gebruik. 

Activeer met de machine en gebruik de knop    en           voor de stoomproductie.

Wacht totdat de led   gaat branden, dan is de boiler op de juiste temperatuur. Activeer vervolgens

schakelaar om de hogedrukpomp te starten.

Opgelet! Dit model is uitgerust met een "pomp stand-by" systeem voor energiebesparing, daarom in 

het geval dat de hoge druk activeringshendel (63) niet wordt geactiveerd gedurende een periode van 

40 seconden, activeert het systeem de stand-by door van de pomp. Deze status wordt gesignaleerd 

door het knipperende lampje "hogedrukpomp"; het is voldoende om de hendel (63) te activeren om 

het systeem weer op te starten. Activeer de schakelaar (60) om reinigingsmiddel te sproeien of de 

schakelaar (61) om oververhit water te sproeien terwijl stoom in gebruik is (schakelaar 62 

geactiveerd). 
De toevoer van reinigingsmiddel en oververhit water is alleen mogelijk als er stoom in gebruik is en 
als het LED lampje "aanwezigheid stoom" brandt. 

Stel indien nodig de gewenste druk van de Hogedrukgroep in via de regelaar (8). 

Attentie:

Met behulp van de schakelaar (61) krijgt u heet water onder druk dat, afhankelijk van het 
model van het apparaat, een temperatuur van 180°C kan bereiken; let er op dat de schakelaar 
niet per ongeluk wordt ingedrukt en richt de straal niet tegen personen of dieren. 

7.4. Werken met afzuigslang (Optioneel)
Steek het ene uiteinde van de zuigslang (76) in de inlaat (24) van de stofzuiger en plaats de lans (77) 
of de borstel (78) aan het andere uiteinde, afhankelijk van de uit te voeren reiniging. 

De zuigslang kan onafhankelijk van de werking van de slangen Geyser 1 en Geyser 2 worden 
gebruikt, druk op de knop           op het bedieningspaneel (12) om de stofzuiger in te schakelen. 

Met behulp van de schakelaar (61) krijgt u heet water onder druk dat, afhankelijk van het model van 
het apparaat, een temperatuur van 180°C kan bereiken; let er op dat de schakelaar niet per ongeluk 
wordt ingedrukt en richt de straal niet tegen personen of dieren.  
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7.5. WERKING BACCHUSMODUS (OPTIONEEL) 
Het toestel is voorzien van de "Bacchus"-functie, een saneringsfunctie die geschikt is voor de 

behandeling van verschillende soorten installaties (wijnbereiding, farmaceutica, enz.). 

Deze functie zorgt voor de verlaging van de druk in de ketel, de mogelijkheid om de in- en 

uitschakeling van het toestel te programmeren (stand-by) en het beveiligingssysteem tegen te hoge 

druk in de behandelde installatie. 

Steek de stoomstekker (70) in de stoomuitlaat (6) van de stoomgenerator en activeer de 

vergrendelingshendel. 

Sluit de Garolla klep (74) aan op de installatie en steek vervolgens de vrouwelijke snelkoppeling (71) 

van de Bacchus slang in de mannelijke aansluiting (72) van de Garolla klep; gebruik altijd de juiste 

beschermingssystemen tegen verbranding. 
Activeer met de machine en gebruik de knop                   voor de stoom productie.

De stoomgenerator herkent automatisch de geplaatste Bacchus slang en activeert de 

overeenkomstige stoomkeuzetoetsen op het bedieningspaneel; bovendien wordt de werkdruk 

automatisch ingesteld op 6 bar. 
Wacht tot de indicatie          aan staat zodat de boiler op temperatuur is.

Regel de gewenste hoeveelheid stoom met behulp van de schakelaars       voor minimaal        

      medium en max                stoom productie.

Zelfstart programmering
Druk op de knop       om de machine uit te schakelen. Druk vervolgens op de         knop en 

houdt deze ingedrukt totdat het begint te knipperen ( gemiddeld 7 sec).               gebruik deze 

knoppen om de gewenste start tijd in te stellen. 

De ingestelde tijd wordt in het geheugen opgeslagen en als de zelfstartprogrammering is 
ingeschakeld, zal het systeem de machine elke dag volgens schema inschakelen. 

Zelf-start inschakelen
Druk achtereenvolgens op                    de eerste knop pas los te laten nadat de tweede is 

ingedrukt. De knop               gaat knipperen en de parametrische segmenten van het display zullen 

afwisselend oplichten om aan te geven dat de functie is ingeschakeld. (Herhaal de handeling 

achtereenvolgens voor de deactivering). en de parametrische segmenten van het display zullen 

afwisselend oplichten om aan te geven dat de functie is ingeschakeld. (Herhaal de handeling 

achtereenvolgens voor de deactivering). 

Gebruik de respectievelijke toetsen                                                     om de hoeveelheid stoom te 

kiezen die bij de start geproduceerd moet worden (de gekozen stroom wordt aangegeven door een 

controlelampje op de toets). 

Het systeem zal de stoomgenerator op de vooraf ingestelde tijd gedurende 2 uur activeren, daarna 

zal hij uitgeschakeld worden. Om de automatische uitschakeling te deactiveren, hoeft u alleen maar 

op een willekeurige toets te drukken binnen de hierboven aangegeven tijdspanne. 
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7. ONDERHOUD

8.1. Onderhoud van de ketel (modderafvoer) 

Attentie

HAAL DE STEKKER VAN HET TOESTEL UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U ONDERHOUD UITVOERT. 

Attentie: Brandgevaar

De reiniging van de ketel moet worden uitgevoerd wanneer het apparaat is afgekoeld (d.w.z. 

gedurende ten minste 5 uur is uitgeschakeld) - om deze reden stellen wij voor de ketel te 

onderhouden ter gelegenheid van het volgende gebruik, zolang er ten minste 5 uur zijn 

verstreken. Ga als volgt te werk: 

HAAL DE STEKKER VAN HET TOESTEL UIT HET STOPCONTACT VOORDAT U ONDERHOUD 

UITVOERT. 

Het apparaat is uitgerust met een onderhoudsadviessysteem, dat elke 20 effectieve werkuren het advies 

"CALC" weergeeft om de gebruiker te waarschuwen om door te gaan met de reiniging van de ketel. 

Wanneer dit advies op het display verschijnt is het nog mogelijk het toestel te gebruiken tot het einde 

van het reinigingsproces; daarna zal het nodig zijn het toestel uit te schakelen door de hoofdschakelaar 

(11) om te draaien en het netsnoer (8) los te koppelen. 

Plaats een ontvanger onder de machine, verwijder de aftapdop van de ketel (6) en wacht tot de ketel 

volledig leeg is. Reinig eventuele resten van de kap met stromend water, controleer de werking van de 

pakking die zich aan de onderkant van de kap bevindt en vervang deze zo nodig (neem contact op met 

uw leverancier voor de reserveonderdelen). Sluit de afvoerdop weer. 

Bij gebruik van water met een hardheid van meer dan 10 Franse graden (afhankelijk van het gebruik van 

het apparaat, > 2 uur per dag) is het noodzakelijk water te gebruiken dat is behandeld met een goede 

waterontharder, die het calciumcarbonaat kan verminderen tot minder dan 4 Franse graden, waardoor 

de aansprakelijkheid van de stoomgenerator toeneemt. (Neem voor verdere details of voor de aanschaf 

van een waterontharder contact op met uw leverancier). 

Als de reiniging van de stoomketel voltooid is, steek dan de stroomkabel (1) in een geschikte stekker en 

activeer de hoofdschakelaar (4) en de schakelaars . Het wordt aanbevolen om ook de hendel (53) op het 

Geyser 1 werktuig of de schakelaar (62) op de handgreep van het Geyser 2 werktuig te activeren om de 

afvoer van de lucht die in de lege boiler is achtergebleven mogelijk te maken. Wacht tot het 

bijvulsysteem klaar is (ca. 3 minuten). 

Ga na het onderhoud van de ketel te werk volgens de aanwijzingen beschreven in paragraaf (f) van 

hoofdstuk 7. 
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8.2. Onderhoud van de hogedrukgroep 

Het onderhoud moet worden uitgevoerd door gespecialiseerd en bevoegd personeel. 

Vervang de pompolie, klepgroepen en pompafdichtingen volgens de hieronder aangegeven 

aanwijzingen. 

Na de eerste 50 uren Elke 500 

uren 

Om de 1000 uur (gemiddelde periode die moet worden 

verkort in geval van zware belasting) 

Olie verversen Olie verversen Controle / vervanging: klepgroepen, pompafdichtingen 

Activeer de pomp door op de knop                te drukken en een aantal seconden in te houden. Het 
display zal dan een urenmeter tonen waarop de effectieve werkuren zichtbaar zijn.

Wanneer de pomp op de eerste 50 uren staat, het display laat het advies "PUMP" zien. Dat aangeeft 

dat de eerste olieverversing moet worden uitgevoerd; daarna verschijnt dit advies om de 500 
bedrijfsuren, zoals hierboven aangegeven.

Raadpleeg dezelfde tabel voor de vervanging van klepgroepen enz. overeenkomstig de op het display 
aangegeven bedrijfsuren van de "pomp". 

Oil changing 

• Plaats een ontvanger onder de dop (B)
• Schroef de olieaftapdop los (B)
• Schroef de dop met peilstok (A) los
• Laat de olie in de eerder geplaatste opvangbak stromen.
• Plaats de dop (B) terug.
• Tap olie af uit de dop (A) volgens onderstaande tabel.
• Houd de peilstok en de referentie (C) op de opening vast om het juiste oliepeil te 

visualiseren.
• Raadpleeg dezelfde tabel voor de vervanging van klepgroepen enz. overeenkomstig de op 

het display aangegeven bedrijfsuren van de "pomp". 

Aanbevolen olie

Onderhoudsindicatie (PUMP) herstel 

Na het verversen van de olie enz. druk en houd de schakelaar

 

voor 10 seconden.
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8.3. Onderhoud van de filters 
Controleer regelmatig de filters (14A) (16A), schroef de dop los en spoel het metalen filter erop; vervang 

het indien nodig. 

Plaats de dop met het filter op de juiste wijze terug, anders zal de hogedrukgroep niet regelmatig 

werken. Let op, na het vervangen van het filter is het noodzakelijk de hogedrukgroep te ontluchten; draai 

de regelknop (8) bijna geheel tegen de klok in, activeer vervolgens het trekkerpistool gedurende enkele 

seconden bij lage druk, zet daarna de regelknop weer op de gewenste druk. 

Verwijder het filter in het wateraansluitventiel (3) door met een tang de juiste tang in het midden van het 
filter vast te pakken; maak het schoon en plaats het terug. 

9. BEFORE REFERRING TO THE TECHNICAL SERVICE

INCONVENIENCE MOGELIJKE OORZAAK Oplossing

De machine produceert geen stoom 

en de hogedrukmodule werkt niet. 

Gebrek aan stroom. 

Beveiligingssysteem geactiveerd. 

Controleer of de stekker (1) goed in het stopcontact 

zit, controleer of de hoofdschakelaar (4) op ON staat 

en of de schakelaars     aan staan

De rode "laag water" indicator licht 

op.  

Al het water uit de watertank (13) is verbruikt. Vul het waterreservoir (13) met schoon water. 

Er is geen injectie van detergent. Al het wasmiddel uit het wasmiddelreservoir (15) is 

verbruikt. 

De stoomgereed LED staat uit

Vul het vaatwasmiddeltankje (15) opnieuw en schakel 

de pomp opnieuw in (zie paragraaf "vaatwasmiddel 

bijvullen"). 

Wacht tot het lampje "stoom gereed" gaat branden. 

Ontbreken van hogedrukfunctie . Gebrek aan stroomtoevoer naar de hogedrukpomp. Zorg dat schakelaar  Aaan staat en dat plug

(8B) goed is aangesloten op (8A). 

Als de pomp is ingeschakeld, maakt 

hij geen geluid. 
• De pomp is niet aangezogen en werkt droog.

• Er is geen watertoevoer.

• De persleiding is gesloten en laat de lucht niet 

uit de pomp stromen.

• Voeg water toe in het reservoir (13) tot het vol is.

• Controleer de kraan (2) en de kraan van het 

waternet.

Draai de knop (8) tegen de wijzers van de klok 

in op de hogedruklans.
De pomp geeft niet het nominale 

debiet en maakt overmatig lawaai. 

 Cavitatie te wijten aan: toevoerleidingen en/of filter, 

onvoldoende doorstroming, hoge 
watertemperatuur, verstopte filter.

 Het inlaatwater hoeft niet warmer te zijn dan 25°C, 
voeg koud water toe in de tank.

De druk van de pomp is niet 

voldoende.  

 Het toestel (mondstuk) is te groot of is versleten.  Vervang het mondstuk op de lans door het 

geschikte model (controleer debiet/druk op het 
technisch etiket van de hogedrukgroep).

De pomp raakt oververhit.  De olie in het carter van de pomp is niet op het 
juiste peil of is niet van het aanbevolen type.

 Voeg olie toe of ververs olie.

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

(groen lampje is uit).

B) De hendel (53) of de schakelaar (62) zijn niet 

geactiveerd.

A) Wacht enkele minuten.

B) Activeer de hendel (53) (Geyser 1) of de 

stoomknop (62) (Geyser2).

Water of stoom lekt door de 

aansluitingen van de accessoires. 

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

Vervang ze indien nodig door de bijgeleverde 

reserveonderdelen. 
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Weergave van "ALL1" op het display. Waterfilters verstopt, verkeerde stroomtoevoer naar 

het apparaat, afvoerdop niet geplaatst.  

Reinig het filter van het waterreservoir, controleer of 

de spanning overeenkomt met de gegevens die op 

het technisch etiket vermeld staan. 

Plaats de aftapdop. 

Weergave van "ALL2" op het display. Temperatuur de drempel overschreden, aftapdop niet 

geplaatst, boiler onder druk na het aftappen van de 

modder. 

Plaats de aftapdop en laat de lucht in de ketel 

ontsnappen door de stoomschakelaar op de 

handgreep te activeren. 

Knipperende knop  . Beveiliging waternet controle geactiveerd. Controleer de aanwezigheid van druk en water in het 

ventiel (2). 

Verwijder en reinig het filter van het waternetventiel (3). 

Er komen waterdruppels uit de 

accessoires. 

Bij het begin van het werk condenseert water in de 

buizen en toebehoren als gevolg van het 

temperatuurverschil. 

Na een paar minuten gebruik zal dit probleem 

ophouden. Als het probleem aanhoudt, ga dan 

verder met het reinigen van de ketel. 

Lawaai in de generator. Als de ketel na ongeveer 6-7 uur koud wordt, ontstaat 

er een inwendige inzinking die bij elke ontsteking 

trillingen teweegbrengt. 

Wacht tot de druk gestabiliseerd is (ongeveer 2-3 

minuten), het geluid zal verdwijnen. 

Accessoires passen niet perfect. Er heeft zich vuil opgehoopt in de scharnieren 
en vergrendelingen. 

Reinig en smeer de verbindingen. 
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10. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

TECNOVAP S.R.L.  Via dei Sassi, 1A  37026  Pescantina Verona Italy 
Certificeert dat de stoomreinigingsmachine model:
Steam Power 

overeenstemt met de specificaties van de richtlijnen
2014/35/UE    2014/30/UE    2011/65/UE    2014/68/UE 

Voor de controle op de overeenstemming met de bovengenoemde richtlijnen zijn 
de volgende normen gebruikt

Verwijzing naar geharmoniseerde normen

EN 60335-1 
EN 60335-2-69 
EN 60335-2-79 
EN 55014-1 
EN 55014-2 

EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 

PESCANTINA – VERONA (ITALY) 07-01-2020 
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Gewone onderhoudsprocedures 

Werkuren
generator

Frequentie van 
onderhoud Notities
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Buitengewone onderhoudsprocedures

Generator 

working hours 

Datum van
onderhoud

Onderhoud opmerkingen en vervangen onderdelen
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Notities
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Afrikalaan 7
7681 ND Vroomshoop

0546 66 07 10
info@innovibv.nl




