
Korte handleiding ontkalkingspomp 

Veiligheidsvoorzieningen  

 De ontkalkingspomp 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. 
 Let op de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarenzone rond het 

toestel. 
 Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte waar de ontkalkingspomp gebruikt wordt. Gedurende 

het ontkalkingsproces kunnen er gassen gevormd worden. 
 Niet roken of open vuur gebruiken in de buurt van een werkend toestel. 
 Deze ontkalkingspomp mag enkel gebruikt worden met het ontkalkingsproduct dat bij Huurland 

wordt aangeboden. 
 Blijf in de nabijheid van het toestel tijdens de werking. 

Gebruiksaanwijzingen 

 Sluit de watertoevoer af van het te ontkalken en volledig afgekoelde toestel. 
 Koppel de in- en uitgangsleidingen los en laat het toestel leeg lopen. 
 Ga na of de aansluitleidingen doorvoer toelaten. Indien te veel kalkvorming, verwijder eerst wat 

kalk. 
 Sluit de ontkalkingspomp aan met de bijgevoegde hulpstukken. Enkel handvast aansluiten!! 
 Vul het reservoir van de ontkalkingspomp met 8l water en 1l onkalkingsproduct, als dit 

onvoldoende is voor de grootte van de boiler, 16l water plus 2l onkalkingsproduct. 
 De schakelaar moet op stand 0 staan bij het insteken van de stekker, dan pas de schakelaar op 

stand 1. 
 De pomp nooit leeg laten draaien. Het reservoir van het toestel moet altijd minimaal tot de helft 

gevuld zijn. 
 Laat het deksel open tijdens de werking en laat de pomp minimaal 1 uur draaien.  
 HOE ZWAARDER DE KALKAANSLAG, HOE MINDER ONTKALKINGSPRODUCT IN HET 

MENGSEL. 
 Als er te veel schuimvorming is, verdun de oplossing tot de schuimvorming vermindert. 
 
Stopzetting 
 
 Leg de pomp af met de schakelaar. 
 Koppel de slangen los en laat de oplossing terug lopen in het reservoir.(gebruik de PBM’s) 
 Maak het reservoir leeg en vul terug op met een zelfde hoeveelheid proper water. 
 Sluit terug aan op het ontkalkte toestel en laat nog minimum 15 minuten spoelen. 
 Leg de pomp af en laat het water terugvloeien naar het reservoir. 
 Het ontkalkte toestel mag terug aangesloten worden en opnieuw in gebruik genomen. 
 De ontkalkingspomp moet leeg, goed uitgespoeld en proper teruggebracht worden. 
 
 
 

 
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. 


