
Korte handleiding electr. Hoge drukreiniger 

Veiligheidsvoorzieningen  
• De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 

gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 
• Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. 
• Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 

gevarenzone rond het toestel. 
• Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 

bewerking stil. 
• De hogedrukstraal kan gevaarlijk zijn wanneer deze verkeerd gebruikt wordt. De 

hogedrukstraal niet op personen of dieren richten. 
• Oppassen in de buurt van elektrische toestellen of installaties! Gevaar voor elektrocutie! Nooit 

de hogedrukstraal op de machine zelf richten. De reiniger zover mogelijk van de werkplek zelf 
plaatsten. 

• De terugslag bij het openen van de lans kan de gebruiker uit evenwicht brengen. U moet 
hierop bedacht zijn wanneer u het toestel gebruikt. 

• De hogedrukreiniger steeds horizontaal, op een vlakke en stabiele ondergrond gebruiken. 
Tijdens het transport het toestel nooit meer dan 20° laten overhellen. De HD-reiniger nooit op 
zijn kop zetten. 

• Nooit aan de HD-slang trekken om de HD-reiniger voort te bewegen. 

Gebruiksaanwijzingen 
Opstarten 

• Controleer de spanning 220V. 
• Steek de stekker in een geaard stopcontact.  

Gebruik steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm². De kabel 
steeds volledig afrollen.  

• Stekker en sokkel van het stopcontact moeten waterdicht zijn. 
• De waterkraan eerst opendraaien alvorens de machine aan te zetten. Een HD-reiniger mag 

nooit zonder water werken! 
• Druk de hoofdschakelaar in om te kunnen werken. 
• Het toestel ontluchten door te beginnen spuiten. 

Werken 
• De hoge drukreiniger bij Huurland is voorzien van een enkele lans. Deze laat NIET toe om 

met een detergentaanzuig te werken. 
• Opgelet op oververhitting: U mag de HD-reiniger nooit langer dan 3 minuten laten werken met 

het pistool in een gesloten positie (niet spuiten). Om het opwarmen van de pomp en 
voortijdige slijtage van de bypass te voorkomen moet u de HD-reiniger uitzetten wanneer u 
een werkingsonderbreking van meer dan 3 minuten voorziet. 

Stopzetten  
• Laat de hoofdschakelaar los. 
• Houd de machine vast tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen. 

 
 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 


