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Waterreservoir vullen
Op zit de dop om het water te vullen. Bij de DET 
variant zitten hier twee doppen. De blauwe dop ( 1 ) is 
voor het vullen van het waterreservoir en de gele dop 
( 2 ) voor het (vooraf gemengde) reinigingsmiddel.

Reinigingsmiddel bijvullen
Schakel eerst het apparaat uit ( 7 )  en vul vervolgens de 
chemie-tank ( 2 ). Zet het apparaat aan door op de 
schakelaars ( 07 ) en ( 08 ) te drukken.  Het apparaat is nu 
weer gereed voor gebruik.

De stoomreiniger starten
Voor het starten moet eerst de stekker ( 4 ) in een 
geaard stopcontact geplaatst worden. Vervolgens 
de machine inschakelen met de knop ( 3 ) op de 
achterzijde. Om de machine te starten gebruik je 
knop ( 7 ). Vervolgens moet je op knop ( 8 ) 
drukken om het opwarmen van de boiler te starten. 
Gemiddeld duurt het 5 minuten voordat de 
machine op temperatuur is. ( 165 graden ).  Dit kan 
je aflezen op het display ( 9 ).

Koppel vervolgens de slang in de aansluiting ( 6 ).

Wanneer de stoomreiniger op de juiste 
temperatuur is zal het lampje ( 10 ) groen branden. 

Wanneer het waterniveau te laag is zal de lampje 
( 11 ) ongeveer 3 seconden blijven branden. Als het 
lampje langer blijft branden, gevold door een 
geluidssignaal, betekent dit dat het waterreservoir 
leeg is en moet worden bijgevuld.

HANDLEIDING 
EVO (DET)

Energiespaarmodus
De Energy Saver-functie vermindert automatisch het 
stroomverbruik na 1 uur inactiviteit. Om deze functie te 
activeren of te deactiveren, volstaat het om het 
apparaat uit te schakelen door op knop ( 7 ) te drukken 
en vervolgens de 'inschakelketel' ( 8 ) enkele seconden 
ingedrukt te houden. Het display wisselt af tussen T. ON 
en T.OFF. 
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01 Stoompistool bediening
Voor het stomen zijn er 3 stoomsterktes in te stellen. 
Dit kan middels knop 17. Het aantal lampjes die 
branden geeft de sterkte aan

Tools koppelen
Op het pistool kunnen diverse tools gekoppeld 
worden. Door het gele schuifje open te zetten kunnen 
de tools erop en eraf gehaald worden. Let op: de tools 
kunnen er maar op 1 manier op gezet worden. Bij het 
regelmatig wisselen van tools is het aan te raden 
vaseline te gebruiken voor het soepel vervangen.
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03 Heet water spuiten
Bij modellen met heet-water-optie zal er een extra 
schakelaar op het pistool zitten. De schakelaar ( 17f ) 
maakt het mogelijk om warm water of 
reinigingsmiddel te spuiten. Indien deze samen met 
de bediening ( 13 ) wordt ingedrukt. Gebruik deze 
schakelaar met korte tussenpozen van enkele 
seconden om een te snel leeglopen te voorkomen. 

02 Stoompistool activeren
Om het stoompistool te activeren moet hendel ( 13 ) 
gebruikt worden. Voor het blokkeren van deze 
schakelaar moet hendel ( 14 ) omgezet worden.




