
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. 

 Het waterreservoir 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 

 Controleer de spanning 220V. 

 Steek de stekker in een geaard stopcontact. 

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

 Vul de watertank voor 2/3 , met gedestilleerd water of regenwater en sluit de tank correct af 
met de bijhorende stop. 

 Zorg ervoor dat de slang afgerold is en de stoomplaat op een veilige plaats ligt, waar de 
uitgeblazen stoom geen schade kan veroorzaken. 

 Zet het toestel aan door middel van te drukken op de schakelaar, waarna deze rood zal 
oplichten. 

 Van zodra er stoomontwikkeling te zien is aan de stoomplaat, is het toestel klaar voor gebruik. 
Werk voor het losweken van het behangpapier steeds van boven naar onder op de muur. 

 
Stopzetten  

 Druk op de schakelaar, deze zal dan niet meer rood oplichten. 

 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. 

 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. 
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