
Handleiding warmwaterunit 200 bar 

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. 
 Dit toestel heeft een schouw om de rookgassen af te voeren, dus plaats het liefst buiten of 

zorg anders voor voldoende ventilatie of afzuiging. 
 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de 

gevarenzone rond het toestel. 
 Werk met dit gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar.  De machine kan vonken 

veroorzaken die stof of dampen tot ontsteking kunnen brengen. 
 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 

bewerking stil, trek de stekker uit het stopcontact en sluit de watertoevoer af. Deze 
voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het gereedschap. 

 Dit toestel bevat onderdelen die zeer warm kunnen zijn, dus laat het toestel eerst volledig 
afkoelen alvorens manipulaties te doen. 

 Wanneer er slangen moeten losgekoppeld worden dient men eerst door te spoelen met koud 
water tot alles afgekoeld is, om dan de watertoevoer af te sluiten en de druk af te laten met 
geopend pistool. 

 Verplaats het toestel nooit terwijl het in werking is. 
 Gebruik HD-slangen die geschikt zijn voor de hoge temperatuur en druk (100°C/220bar) 
 Het toevoerwater moet zuiver zijn, zeker zonder zand of andere onzuiverheden. 
 Niet op mensen of dieren spuiten of op elektrische installaties. 

Gebruiksaanwijzingen 

Opstarten       
              

 Controleer de spanning 230V van het te gebruiken 
geaard stopcontact.  

 Gebruik, indien nodig, een verlengkabel met een min. 
doorsnede van 2,5 mm². 

 Vul de tank met (rode)diesel. 
 Koppel de slang van de HD-reiniger vast aan de ingang 

van de warmwaterunit. Dit water mag niet warm zijn 
(max 50°) 

 Koppel de HD-slang, met pistool, vast aan de uitgang 
van de warmwaterunit. 

 
Werken 

 Houdt beide handen steeds op de hoofdbuis of het handvat. Plaats de handen niet op de hete 
delen van het toestel, de slang of het pistool. 

Stopzetten              
 Zet de schakelaar op de stand “0”. 
 Laat de druk af door het pistool ingedrukt te houden na het uitschakelen van het toestel. 
 Het toestel niet reinigen door er met hoge drup op te spuiten.  

 
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. 


