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Hydrobox verkorte handleiding 
VEILIGHEID 
Lees en volg de uitgebreide handleiding op voor het gebruik van de stoomreiniger. 

CONTROLE PANEEL 

ATTENTIE!!
RICHT DE STRAAL NIET 
NAAR PERSONEN, 
DIEREN, 
STOPCONTACTEN EN 
APPARATUUR 

BRANDGEVAAR! HET 
IS VERPLICHT OM 
BESCHERMENDE 
HANDSCHOENEN TE 
DRAGEN

GEBRUIKSAANWIJZING

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.

(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 .
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DE FABRIKANT BEHOUDT HET RECHT TECHNISCHE  EN STRUCTURELEVERBETERINGEN AAN TE BRENGEN ZONDER BERICHTGEVING VOORAF 

INDICATIE VOOR HET SCHOONMAKEN VAN DE BOILER (C A L C)

De ketelreiniging moet worden uitgevoerd als het apparatuur afgekoeld is (dat wil zeggen uitgeschakeld voor minstens 5 uur). 
Om deze reden raden we aan om de ketel te onderhouden in geval van het volgende gebruik, zolang er minstens 5 uur zijn 
verstreken. Ga als volgt te werk:

• 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.

• 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.

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.

HOGEDRUK GROEPSONDERHOUD

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.
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	(b) Steek de stekker van de stofzuiger (23) in het stopcontact aan de rechterkant van de stoomreinigingsunit
	(14) (alleen voor modellen met geintegreerde stofzuiger).
	(c) Steek het ene uiteinde van de slang (25) in de vacuümkop (22) en het andere uiteinde in de vacuümslang
	uitlaat (15), waarbij de vergrendelingknop (16) wordt ingeschakeld (alleen voor modellen met geïntegr. stofzuiger).
	Indicatie voor het schoonmaken van de boiler  (C A L C)




