
Korte handleiding tapijtreiniger 
 

Veiligheidsvoorzieningen  

 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 
gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 

 Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en stofzuig eerst het 
tapijt, zodat er geen losliggend vuil meer aanwezig is. 

 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 
bewerking stil. 

 Vul de vloeistoftank nooit terwijl de motor nog draait. 

 Werk nooit met het toestel wanneer er kinderen of huisdieren in de buurt zijn. 

 Dit toestel is enkel geschikt om binnen te gebruiken, op kortharige tapijten. 

Gebruiksaanwijzing 

 
Opstarten 

 Vul de properwatertank met een mengsel van water en tapijtshampoo (mengverhouding 1/15 
voor normale vervuiling) Gebruik best lauw water (max 35°C), dat geeft een beter resultaat. 

 Controleer de spanning 220V. 

 Steek de stekker in een geaard stopcontact en gebruik (indien nodig) een geaarde 
verlengkabel met een min. doorsnede van 2,5 mm². 

 Hef de zuigmond even omhoog dat deze niet aan het tapijt raakt en druk de schakelaar van 
de pomp, de zuigmotor en desgevallend ook de borstelmotor in. 

 Het sproeien van detergent op het tapijt kan gebeuren door de bedieningsklep op de 
handgreep in te trekken of de schakelaar op de handgreep in te drukken (afhankelijk van het 
type toestel). 

Werken 

 Laat de zuigmond tot op het tapijt zakken, duw de bediening van de sproeier in en trek het 
toestel over het tapijt. 

 Het sproeien van detergent mag enkel gebeuren terwijl het toestel in beweging is. 

 Het vocht dat in het tapijt dringt wordt zodoende onmiddellijk weer opgezogen. 

 Wanneer het tapijt te vochtig zou blijven na reiniging, kan men enkel de afzuiging aanzetten 
en er nogmaals overgaan. 

 Om het tapijt vlot te laten drogen dient men de ruimte goed te ventileren na het werk. 

 De meubelkop (optioneel) werkt op hetzelfde principe, en wordt aangekoppeld 
aan het uiteinde van de zuigslang. De detergentslang wordt aangesloten met 
een snelkoppeling. 

 
Stopzetten 

 Zet de schakelaars uit (zuigmotor, pomp en eventueel borstelmotor) en trek de stroomkabel 
uit het stopcontact. 

 Maak de vuilwatertank leeg en reinig deze uit met proper water. 

 Zorg ervoor dat de borstel (indien aanwezig) ontdaan wordt van eventueel vuil dat er is 
tussengedraaid. 

 
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. 


