
HANDLEIDING DUPLEX 
340-420-620 (Steam)

Stap 1. Vullen van water/reinigingsvloeistof  
*B i j  Stoom geen reinigingsmiddel gebruiken*
De twee buitenste tanks zijn bedoeld voor water of reinigingsmiddel. 
Zorg dat beide tanks op hetzelfde niveau zitten. Deze zijn ook te 
demonteren om ze onder de kraan te kunnen vullen. 

Stap 2. Ingebruikname van de machine
Voordat u de stekker van de aansluitkabel in een 220 volt met randaarde 
stopcontact steekt, moet u erop letten dat de handgreep in ruststand staat, d.w.z. in 
verticale stand. 

Stap 4. Schrobben / Schrobben+opnemen

Stap 3. De juiste borsteldruk instellen

Instelling voor sterk vervuilde gladde vloeren 

Instelling voor normale reiniging voor iedere vloersoort Instelling 

voor kort tapijt, houten vloeren, sterk vervuild siergrind 

Instelling voor langharig tapijt, normale reiniging siergrind  

Transportinstelling voor vervoer + opslag 

U kunt kiezen voor alleen schrobben of 
schrobben en tegelijkertijd de vloeistof opnemen. 
Gebruik hiervoor de linker schakelaar:
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Stap 5. Stoomfunctie activeren
Op de stoom variant zit op de schoonwaterbak een schakelaar om de 
stoom te activeren. Zorg dat het slangetje aangesloten is op beide 
waterbakken en zet de schakelaar, plus de schakelaar (4) op het 
handvat op ON en de machine zal na enkele minuten stoom 
produceren.
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HANDLEIDING DUPLEX 
340-420-620 (Steam)

Starten en uitschakelen van de machine
Wanneer de stappen op de achterzijde van deze handleiding opgevolgd zijn kunt u de 
machine starten. Start de machine door de de schakelaar aan te zetten. Zie figuur: 1. 

Vloer reinigen 
De borstels worden geactiveerd door knop 2 in te drukken en nu kunt u de machine 
langzaam naar voren laten lopen en terug hetzelfde spoor gebruiken om het water op te 
nemen. Dit door de handgreep naar links of rechts te laten zakken. 
Dit is mogelijk in combinatie met schrobben+vloeistof opnemen.

Water/reinigingsmiddel doseren
De dosering van de vloeistof wordt door gebruik van de trekgreep bepaalt. Zie figuur: 3. 
De vloer moet niet te nat gemaakt worden. Het vuile water wordt onmiddellijk in 
de middelste tank opgevangen als deze aan staat.  

Machine uitschakelen 
Door de handgreep rechtop te zetten stopt u de machine. Wanneer u de 
machine wilt transporteren of voor langere tijd wilt opslaan dient de band 
op de transportinstelling gezet te worden om schade aan de borstels te voorkomen.

De vuilwaterbak legen/reinigen
Het vuile water wordt middels de transportband naar de middelste bak 
opgevangen. Deze kan er eruit getild worden en dient geleegd/schoongemaakt 
te worden. 

Schoonmaakonderhoud van de borstels
De borstels van de Duplex eisen slechts een minimale periodieke 
reiniging, Omdat het vuil door de hoge rotatiesnelheid nauwelijks 
blijft kleven. Voor een perfecte reiniging bevelen wij aan de 
borstels periodiek ‘s nachts in een emmer met water en 
reinigingsmiddel te laten weken.




