
Korte handleiding stofzuiger 3000 Watt 
 

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 alle grote stukken vuil, die de 
slang of de buis eventueel kunnen verstoppen. 

 Laat het toestel nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de zuigmotoren bij elke 
bewerking stil. 

 Dit toestel is niet geschikt om ontvlambare, giftige of asbesthoudende stoffen, of zuren op te 
zuigen. 

Gebruiksaanwijzing 

 
Opstarten 

 Controleer de spanning 220V. 

 Gebruik, indien nodig, een verlengkabel met een min. doorsnede van 2x2,5 mm². 

 Maak de twee bevestigingskleppen van de motoren los en neem het geheel van de kuip af. 

 Om stof te zuigen, plaats eerst de nylon microfilter en leg deze ongeveer 3 cm over de rand 
van de kuip. Plaats nu het vaste filterpatroon in de kuip. 

 Om water te zuigen mogen er geen filters gemonteerd worden. 

 Zet de motoren terug op de kuip en maak deze vast met de twee bevestigingskleppen. 

 Monteer de zuigslang, de buis en het gepaste hulpstuk. Om water op te zuigen dient steeds 
de wateraftrekker gebruikt te worden. 

 Druk de beide motorschakelaars in om de motoren te starten (3000W) 
 

Gedurende het werk 

 Wanneer de zuigkracht daalt gedurende het werk, is het nodig om de filters te reinigen. De 
filters kunnen (buiten) uitgeschud worden en zeker bij het afzuigen van fijn stof, dient dit 
regelmatig te gebeuren. 

 Door de wrijving van het stof tegen de kuipwand, is het soms mogelijk dat er statische 
elektriciteit wordt opgewekt. Dit kan men voelen bij het aanraken van de kuip, vormt geen 
gevaar voor de gebruiker en is zeker geen probleem voor de goede werking van het toestel. 

 Wanneer men water gaat opzuigen, zal de zuigkracht plots wegvallen als het niveau in de kuip 
te hoog wordt. Het is dan tijd om de motoren af te nemen en de kuip te ledigen. 

 
Stopzetten 

 Leg de motoren stil door de beide schakelaars in te drukken. 

 Maak de kuip leeg, spoel deze uit met proper water en laat ze uitdrogen alvorens de motoren 
weer te monteren. 
 

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. 


