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Opstarten van de stoomreiniger
Om de stoomreiniger te activeren moet u de machine 
aansluiten op een geaard stopcontact en de stofzuiger aan 
de achterzijde aansluiten op de machine. Deze vervolgens 
activeren met de knop op het motorhoofd.

Stoomreiniger vullen met water en 
reinigingsmiddel
Voordat de machine gebruikt wordt moet u ervoor zorgen 
dat er water in het reservoir zit. Het reservoir kunt u met 
kraanwater vullen. Gebruik hier het reservoir met de blauwe 
dop voor. Het resservoir met de gele dop is bedoeld voor 
reinigingsmiddel.

Volg bij het gebruik van reinigingsmiddel (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 reinigingsmiddel bijvult om een 
betere menging te verkrijgen.

Bediening Junior Star Max
Voor het opstarten van de stoomreiniger moet 
u eerst de hoofdschakelaar 4  inschakelen en 
vervolgens de machine opstarten met de 
aan-uit knop 1 . 

Vervolgens moet de boiler geactiveerd worden 
met knop 2 . De machine moet nu opwarmen. 
U ziet de temperatuur oplopen tot 165 graden. 
Dit kan tot 5 minuten duren.

Om te gaan stomen moet de slang aangesloten 
worden op de machine. Deze kan bij 5 
aangesloten worden. De stofzuigerslang moet 
vervolgens op de stofzuiger aangesloten 
worden.

Om het display te wisselen of er temperatuur 
komt te staan of de druk aan te passen kunt u 
knop 3 gebruiken.
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Bediening Star stoomzuigslang
Wanneer de stoomreiniger op temperatuur is en de slang correct 
is aangesloten ( stoom-aansluiting en stofzuiger aansluiting ). 
kunt u beginnen met stoomreinigen.

1 Stoomsterkte instellen
Om de juiste stoomsterkte te bepalen kunt u knop 1 gebruiken. 
Er zijn drie standen. De geselecteerde stand zal worden aange-
geven op de lampjes naast de knop. 

2 Activeren stofzuiger 
Om naast het stomen ook af te zuigen kunt u met knop 2 de 
stofzuiger activeren. Let op, deze moet aangesloten zijn op de 
achterzijde van de machine en bovenop het motorhoofd 
geactiveerd zijn.

3 Reinigingsmiddel toevoegen
Om reinigingsmiddel te gebruiken kunt u met knop 3  de uitgave 
van reinigingsmiddel activeren. Dit kan enkel reinigingsmiddel 
zijn of in combinatie met stoom. De geselecteerde stand zal wor-
den aangegeven op de lampjes naast de knop. 

4 Hot-water injectie 
Soms is het noodzakelijk om met extra heet water te spoelen. 
met knop 4  kunt u heet water spuiten activeren. 

Schoonmaken van de boiler
Het apparaat is uitgerust met een onderhoudsadvies-
systeem, dat elke 20 werkzame uren het adves geeft 
“C A L C” om de gebruiker te waarschuwen voor 
het uitvoeren van de ketelreiniging.

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:
1 Plaats een bak onder de machine en verwijder de 
ketelafvoerdop aan de onderzijde. Wacht tot de ketel 
helemaal leeg is. 
2 Zet de machine aan en zorg dat de machine geheel 
leeggepompt wordt. 
3 Verwijder eventuele residuen van de dop met  
stromend water, controleer de efficiëntie van de 
pakking op de bodem van de dop en vervang deze 
eventueel (neem contact op met uw leverancier voor 
reserveonderdelen). Sluit de afvoerkap opnieuw.

Reset calc melding
1. Machine Voorzien van spanning,
2. Zorg dat het display off zegt,
3. Hou de boiler opwarm knop vast totdat CLR  
              tevoorschijn komt. (+- 10 Sec)
4. De machine is nu gereset.
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