
Korte handleiding behangafstomer                      

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. 
 Plaats het toestel steeds vlak op een stabiele ondergrond. 
 Let op voor hete waterdruppels die van de stoomplaat kunnen vallen, zeker wanneer er op hoogte gewerkt 

wordt. 
 De watertank mag nooit geopend worden als het toestel nog warm is. 
 Zorg ervoor dat er gedurende het werk niet getrokken wordt aan de stoomslang, en dat de slang nooit 

afgekneld wordt. 
 Elektrische veiligheid: 

o Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden. 
o Trek de stekker steeds uit het stopcontact wanneer er water bijgevuld wordt. 
o Draag het gereedschap nooit aan het snoer. Trek niet aan het snoer. Houdt het snoer uit de buurt van 

warmtebronnen en scherpe voorwerpen. 
 

Gebruiksaanwijzingen 

Opstarten 
 Gebruik een geaard stopcontact op een kring met spanning 230V, afgezekerd op 16A. 
 Gebruik, indien nodig, steeds een geaarde verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm² . 
 Vul de watertank voor 2/3 , met proper (kraan) water of -regenwater en sluit de tank correct af met de 

bijhorende stop. Daarmee kan je 60 tot 80 minuten werken. 
 Zorg ervoor dat de slang afgerold is en de stoomplaat op een veilige plaats ligt, waar de uitgeblazen stoom 

geen schade kan veroorzaken. Pas op er zal eerst (zeer) warm water komen. 
 Zodra de stekker in het stopcontact zit slaat de machine aan. 
 Van zodra er stoomontwikkeling te zien is aan de stoomplaat, is het toestel klaar voor gebruik, duurt 10 a 30 

minuten. 
 Verwijder het behangpapier steeds van boven naar onder op de muur. Hou de stoomplaat 15 seconden op het 

behangpapier. Verplaats de stoomplaat naast of onder de behandelde plaats, met een kleine overlap. 
 Verwijder het papier, van boven naar onder, met een breed plamuurmes.  
 Als er veel oude lagen behangpapier aanwezig zijn of bij dik behangpapier met een waterafstotende toplaag, 

is het gebruik van de prikrol aanbevolen. 
 Was de behandelde oppervlakken met water om resten papier en lijm volledig te verwijderen. 

 
Bijvullen 

 Altijd de watertank bijvullen zonder dat de stekker in het stopcontact is. 
 Leg de stoomplaat neer en laat de druk ontsnappen. Zorg dat er geen obstructie of knik in de slang is. Wacht 

2 à 3 minuten. 
 Gebruik handschoenen om de dop open te draaien tot stand 1, laat eventuele druk ontsnappen, druk op de 

dop en draai verder open. 
 Vul de watertank voor 2/3 en herneem de opstart handelingen zoals hierboven beschreven. 

 
Stopzetten  

 Hij laagwater schakelt het verwarmingselement automatisch uit. Het toestel, met nog water in de watertank  
afleggen door de stekker uit het stopcontact te trekken. 

 Houd de stoomplaat nog even vast tot de uitblaas van stoom gestopt is en leg deze dan op een veilige plaats 
om verder af te koelen en druk af te laten. Zorg dat er geen obstructie of knik in de slang is. 

 Reinig de stoomplaat en het toestel best voor de resten papier en behangerslijm opgedroogd zijn. 
 De watertank dient geledigd te worden na gebruik. 

 
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. 


