
CONTROL PANEL FUNCTIONS 

(10) “Power / Standby” knop
Activeert/deactiveert het elektronische gedeelte, de magneetkleppen voor stoom, de bijvulpomp van
de boiler.

(11) “Power / Standby” indicator
Geeft aan of het apparaat zich in de aan/uit-stand of stand-by-stand

(12) “Boiler” knop
Activeert/deactiveert de verwarmingselementen en de magneetkleppen voor "oververhit water".

(12A) “Chemie toevoer regelaar knop
Afname van de chemie-dosering. 

(12B) “Chemie toevoer regelaar knop 
Verhogen chemie toevoer

(13) “Boiler aan” indicator
Weergave dat de boiler aan staat

(14) “Stoom gereed” indicator
Weergave dat de stoom renerator klaar is voor gebruik.

(15) “Weinig Water” indicator

Aanduiding van watertekort in de watertank: knipperen met gelijktijdig onderbroken geluidssignaal.



CARMEN PLUS 

6. GEBRUIKSAANWIJZING

en blok op zijn plaats door de grote korf (17) in de onderste gaten van de stuurstang te

steken. Steek vervolgens de kleine korf (16) in de bovenste gaten van het stuur.

(b) Put the vacuum drum (4) as well as the vacuum motor head

(1) op hun plaats en zet ze vast met de bijgeleverde klemhaken (3).

(c) Steek de stekker (7) in het

stopcontact (25) achter de machine en

controleer of de vacuüm-

vermogensschakelaar (2) op de zuigkop

(1) in de stand ON staat.

d) Verwijder de doppen van de tanks (21 en 22), vul onthard water (max. 3 liter) in de water

watertank (20) (blauwe trechter) en vul het juiste verdunde reinigingsmiddel (max. 3 liter) in

in het wasmiddelreservoir (19) (gele trechter). Vul het waterreservoir uitsluitend met

onthard water, iedere andere vloeistof kan het apparaat beschadigen of onveilig maken. Het is

ook aan om zeer voorzichtig te zijn tijdens dit proces omdat een omgekeerde vulling

(wasmiddel in de watertank of water in de wasmiddeltank) leidt tot een

generatorstoring veroorzaakt.

(e) Volg bij het gebruik van afwasmiddel (niet-schuimend, voor afzuigapparatuur) de specifieke instructies op de

originele verpakking: gewoonlijk 1/3 liter afwasmiddel per 3 liter water (afwasmiddelpercentage van ongeveer

10%), en zorg ervoor dat u eerst het afwasmiddel bijvult om een betere menging te verkrijgen.

f) Wees zeer voorzichtig met het te gebruiken afwasmiddel, aangezien sommige in de handel verkrijgbare

afwasmiddelen zeer giftige gassen afgeven wanneer zij boven 100°C worden verhit en aldus in gasvormige toestand

komen. Controleer altijd het MSDS gegevensblad van het produkt en raadpleeg uw leverancier.

De wasmiddeltank mag alleen worden gevuld met in water verdund wasmiddel, niet met alleen water, tenzij u

gedemineraliseerd water gebruikt.

Het gebruik van alleen water (niet gedemineraliseerd water) in de wasmiddeltank, in plaats van wasmiddel,

veroorzaakt storingen in het mengcircuit.

g) Steek de stekker (26) in een stopcontact en controleer of de spanning en de stroomsterkte overeenkomen met

de gegevens die op het plaatje bij de handgreep op het apparaat staan afgedrukt.

4. USING INSTRUCTIONS

(a) Na het openen van de verpakkingsdoos, plaatst u de deksel




