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INLEIDING 

 

 Deze handleiding maakt een wezenlijk onderdeel uit van het apparaat 

en bevat alle noodzakelijke informatie voor zijn werking en onderhoud. 

De gebruiker dient deze instructies zorgvuldig te lezen alvorens het 

apparaat te gaan gebruiken. Voor aanvullende informatie, onderdelen 

of accessoires kunt u terecht bij uw dealer.  

 

Gebruik het apparaat niet alvorens de handleiding te hebben gelezen 

Voor aanvullende informatie, onderdelen en/of accessoires kunt u 

informeren bij uw dealer. Door deze instructies te volgen, voorkomt u 

onnodige risico’s of gevaar voor uw veiligheid, kunt u gebruikersfouten 

voorkomen en daaraan verbonden herstelkosten, alsook de tijd dat u 

het toestel niet kunt gebruiken. 

 

 

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 

Thermostaat (185 °C), geplaatst onder de boiler, werkzaam in geval van excessieve temperatuur 

Automatische thermostaat(175 °C) 

Overdrukventiel 700 kPa (7 bar) zorgt voor de afbouw van overdruk in geval van een abnormale 

situatie van de machine onder druk. 

Laagspanning in het bedieningshandvat. 

  Dit apparaat kan niet worden gekoppeld aan het waterleiding netwerk 

  Reiniging met emissie van stoom gedurende gebruik 

  Let op dat metalen delen heet kunnen worden na behandeling met stoom 

  Spuit stoom nooit rechtstreeks naar mensen, dieren of elektrische 

  componenten 
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WAARSCHUWINGEN 

 

De fabrikant is niet aansprakelijk voor het gebruik van het apparaat indien: 

− De instructies in deze handleiding niet worden gerespecteerd 

− Aanpassingen aan het toestel worden gerealiseerd zonder toestemming 

van de fabrikant 

− Reparaties door ondeskundigen worden uitgevoerd 

− Originele onderdelen van het apparaat worden vervangen door niet 

originele onderdelen 

− De machine anders wordt gebruikt dan voorgeschreven 

 

In het bijzonder dienen, wanneer de machine wordt gebruikt, de volgende instructies te 

worden gerespecteerd; 

• Het stoompistool kan gevaarlijk zijn bij verkeerd gebruik. Richt daarom de stoom 

nooit op mensen en elektrische apparatuur of aansluitingen 

• Richt het stoompistool nooit op uzelf of andere mensen voor reiniging van kleding 

en/of schoenen. 

• Gebruik dit toestel nooit in de nabijheid van andere mensen, indien deze geen 

beschermende kleding dragen. 

• Let op dat u nooit stoom sproeiers aanraakt; deze worden bijzonder heet tijdens het 

stomen. 

• Neem de stekker uit het stopcontact wanneer u het reservoir bijvult. 

• Zuig nooit gevaarlijke stoffen op, brandbare stoffen, rook van lassen of brandbare 

materialen: explosie en/of brandgevaar ! 

• Indien de elektrische kabel is beschadigd, dient deze te worden vervangen door de 

fabrikant of een geautoriseerd persoon. 

• Indien een verlengkabel wordt gebruikt, dient de aansluiting tussen stekker en kabel 

waterdicht te zijn. 

• In geval van lekkages van schuimen of vloeistoffen dient het toestel direct 

uitgeschakeld. 

• Kinderen, niet geïnstrueerde en/of mentaal mindervalide mensen dienen dit product 

niet te gebruiken. Gebruikers dienen zich bewust te zijn van mogelijke gevaren. 

• Om de veiligheid van dit toestel te kunnen garanderen mogen alleen originele 

onderdelen worden gebruikt, verstrekt of goedgekeurd door de fabrikant. 

Er mag niet te hard worden getrokken aan de stoomzuigslang, daar deze dan 

beschadigd kan raken. 

Een ongeschikt verlengsnoer kan gevaarlijk zijn vanwege het gevaar van 

weerstand 
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TOEPASSINGSGEBIEDEN & FUNCTIES 

 

Dit reinigingstoestel is geschikt voor huishoudelijk en/of collectief gebruik in bijvoorbeeld 

huizen, hotels , scholen, ziekenhuizen, winkels. De belangrijkste functies zijn: 

Stof- en waterzuiger 

Reiniging met vloeistof 

Stoomgenerator 

 

TECHNISCHE INFORMATIE 

 

TCE TCE TCE 

H6 - Basic H6 - Allergie  H6 - Plus 

Slagvast kunststof Slagvast kunststof Slagvast kunststof 

220/230 volt 220/230 volt 220/230 volt 

2400 watt 2400 watt 2400 watt 

6 meter 6 meter 6 meter 

Digitaal Digitaal Digitaal 

1200 watt 1200 watt 1200 watt 

3 liter 3 liter 3 liter 

X X X 

Nee Ja Ja 

2400 watt 2400 watt 2400 watt 

3 minuten 3 minuten 3 minuten 

RVS RVS RVS 

 6 bar  6 bar  6 bar 

160 graden 160 graden 160 graden 

1,5 Liter 1,5 Liter 1,5 Liter 

1,5 Liter 1,5 Liter 1,5 Liter 

X X Ja 

X X 2,5 Liter 

2,2 meter 2,2 meter 2,2 meter 

2 Jaar 2 Jaar 2 Jaar 

8 Jaar 8 Jaar 8 Jaar 

Ja Ja Ja 

11 Kilo 11 Kilo 11 Kilo 

48 x 35 x 32 cm 48 x 35 x 32 cm 48 x 35 x 32 cm 
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HET BEDIENINGSPANEEL 

 

 

 

1. Stofzuiger aan-uit / zuigkracht regeling 

2. Display voor indicatie functie en temperatuur 

3. Boiler en stoomdruk indicator; knippert bij opwarmen 

“Boiler Aan (b on) / Uit (b oFF”__________________________________________             ____ 

   

 

Boiler temperatuur indicatie_    ___________________________             __________________ 

 

 

“On” Machine aan________________________________________              ________________ 

 

 

“H2o” Water voorraad reservoir is leeg (knippert) → Bijvullen !_                                       _    

_________________________ 

 

 

“6 bar” Machine is klaar voor gebruik____________________________             ___________ 

 

 

Zuigkracht instelling stofzuiger______________________________________________________ 

 

 

“Chem” Gebruik reinigingsmiddel vanuit externe tank ingeschakeld________________ 
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GEBRUIKSINSTRUCTIE 

Voorbereiding 

 

Verwijder de dop en vul het reservoir met leidingwater (zie 

afbeelding (4)-(5). 

Sluit de machine aan op een geaard stopcontact. 

De machine is voorzien van een op haar eigenschappen 

berekend netsnoer. 

Controleer of uw stroomvoorziening voldoet aan de gestelde 

normering. 

 

 

 

Het is aan te bevelen dat de stroomvoorziening is voorzien 

van een aardlekschakelaar van max. 30 mA. 

 

Machine opstarten  

• Druk de aan-uit schakelaar in aan de achterzijde (6) 

• Led’s knipperen 

• Wanneer de pomp de boiler heeft gevuld, zullen de 

• Led’s stoppen met knipperen. 

• Het apparaat start met opwarmen(+/- 3 minuten) 

• De boiler is gereed wanneer de indicatie “6 bar” in het display verschijnt. 

• Sluit de slang aan op de machine en controleer of deze goed is bevestigd.(7) 

• Druk de stoomknop (8) in op het handvat en richt op het te reinigen object. 

• Om de stofzuigerfunctie te activeren, drukt u op de blauwe knop bovenop het 

handvat (9). 

• Deze functie is enkel bij de plus versie “Pui”aanwezig. Druk op de rode knop (10) 

aan de zijkant van het bedieningshandvat om product vanuit de externe tank toe te 

voegen 

 

 

 

 

8 10 9 7 
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Tip!! Laat alvorens te starten met stoomreinigen, de eerste condensdruppels uit de 

slang lopen op een geschikte plek. Let op !! deze druppels zijn bijzonder heet. 

 Stofzuigen & stoomreinigen 

 Om te starten met stofzuigen, drukt u op de blauwe knop (11) 

 bovenop het handvat. Het stofzuigen wordt gestart met de 

 maximale zuigkracht. Om de zuigkracht te wijzigen, drukt u 

 gedurende 2 seconden op de blauwe knop. Om uit te 

 schakelen drukt u op de blauwe knop.  

Voor een correct gebruik van het waterfilter in de stofzuiger, 

 is het vullen van de vuilwaterbak tot het op de tank aangegeven 

niveau  noodzakelijk. (12) (zie level op het rooster) 

Wanneer u gaat stoomstofzuigen, is het vullen van de vuilwater- 

tank niet noodzakelijk, daar dit er alleen maar voor zorgt dat u de 

tank (eerder) moet ledigen. 

Indien u het stoomfilter wenst te gebruiken in plaats van het waterfilter, vervolg de 

instructies op pagina 10. 

Dit toestel is ontwikkeld voor het gebruik met niet schuimende en niet corrosieve detergenten. 

Het gebruik van niet conforme middelen kan de machine en de filterpomp beschadigen ! 

Reinigen na gebruik 

Voor een goede hygiëne is het aan te bevelen na gebruik wat (warm) water op te zuigen met 

de slang en de vuil watertank te ledigen. 

    Vuilwater tank reinigen 

    Druk de vergrendelingsknop (13) in en til het deksel op 

    in een rechtopstaande positie. Indien noodzakelijk, 

    verwijder vuil en spoel na met water. 

 

 Verwijder de vuilwaterbak (14) en ledig deze 

 (15) in een wasbak of (bij voorkeur) toilet om verstoppingen te 

voorkomen. 

 

Spoel de vuilwaterbak (15) na met water zonder detergent. 

Plaats de bak terug in het toestel. 

Sluit het deksel door de voorzijde licht in te drukken tot u een 

klik hoort. 

12 

13 

15 

14

0 

11 
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De stoomfunctie 

Kies de gewenste functie op het bedieningspaneel (zie pag. 6) 

Om stoom te kunnen genereren dient de machine ongeveer 3 minuten op te warmen. 

Tijdens het opwarmen verschijnt in de display de indicatie “HEAT”. 

Met de stoomdruk-regelaar (16) kan de machine gemakkelijk voor de gewenste druk worden 

ingesteld. Dit is afhankelijk van het te reinigen materiaal. 

 

 

 

 

WATER BIJVULLEN 

Wanneer het water reservoir leeg is, hoort u een akoestisch signaal en verschijnt in de 

display de indicatie “H2O”. 

Vervolgens: 

• Neem de dop van het reservoir en vul bij met leidingwater (zie onder 

voorbereidingen) 

• Doe de dop terug op het reservoir 

• Druk op de stoomknop (8) in het handvat. U hoort dat de pomp begint te werken. 

• Wacht enkele seconden en u kunt uw schoonmaakwerkzaamheden voortzetten. 

 

 Vul het voortank (reservoir) met water. (17) 

ATTENTIE: in het waterreservoir mogen geen reinigings- 

middelen, ontkalkingsmiddelen of aromatische oliën worden 

toegevoegd. Deze middelen kunnen schade veroorzaken aan 

de boiler. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade 

veroorzaakt door ondeskundig gebruik. 

 

 

 

 

 

16 

17 
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De detergentfunctie 

 

 

 

 

 

 

 

Bevestig de externe tank met het metalen (18) frame aan de achterkant van de machine 

door het frame op te hangen aan het ophangsysteem aan achterzijde bij het 

bedieningspaneel.(19) 

Verbind de transparante slang door deze in de bedoelde aansluiting te steken zoals 

afgebeeld in bovenstaande (middelste) foto. Door het indrukken van knop 10 op het 

bedieningshandvat wordt vervolgens product vanuit het externe reservoir bijgevoegd en 

verschijnt in de display de indicatie “CHEM”. De functie blijft actief zolang u deze knop 

ingedrukt houdt. 

 

Het stoomfilter  

Deze functie is niet aanwezig op het model “Di Base” 

Aanwezig op de modellen “Allergia” en “Pui” 

Om het stoomfilter in te schakelen, houdt 

u gedurende 5 seconden knop 3 op het 

bedieningspaneel ingedrukt. In de display 

verschijnt de melding “StNF”. 

 

 

Om de functie uit te schakelen drukt u 

nogmaals op knop 3. In de display 

verschijnt de melding “FoFF”. 

 

Door gebruikmaking van het stoomfilter wordt de opgezogen vervuiling gedesinfecteerd 

en zijn de schadelijke bacteriën gedood en komen terecht in de vuilwaterbak. 

10 

18 

19 
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ONDERHOUD  

Alvorens de machine te reinigen, dient u altijd de stekker uit het stopcontact 

te halen. 

Voor een veilige bediening en het bereiken van optimale prestaties, dienen onderstaande 

onderhoudsvoorschriften in acht te worden genomen: 

Na ieder gebruik 

 

Reinig de flexibele slang en de hulpstukken door het opzuigen van een kleine hoeveelheid 

schoon (warm) water. Op deze wijze reinigt u de inwendige delen van de slang en de 

machine en voorkomt u ophoping van vuil in de machine en nare geurtjes. Ledig en reinig de 

vuilwaterbak; druk de vergrendeling op het deksel op te tillen om zo de vuilwaterbak te 

kunnen verwijderen. Ledig de bak in de gootsteen of toilet en spoel de bak en de 

afsluitdeksel na met water. Plaats de vuilwaterbak terug. Controleer of de filters vrij zijn voor 

verder gebruik en of de deksel filter in de juiste positie staat. Bevestig het afsluitdeksel en 

sluit deze door indrukken tot u een klik hoort. 

 

Deksel filter: draai de schroefbevestiging, verwijder het filter en 

reinig deze.(20) 

 

 

Bovenste motorfilter: neem het filter uit zijn behuizing en reinig 

deze.(21) 

 

Luchtuitlaat filter: verwijder het achterste rooster door dit aan 

de zijkant in te drukken en reinig deze.(22) 

 

Koelfilter stofzuigmotor: Verwijder het rooster, neem het filter 

uit en reinig deze. Plaats vervolgens filter en rooster terug.(23) 

 

 

 

 

20 

21 

22 
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Periodiek onderhoud 

 

Controleer van tijd tot tijd de voedingskabel op slijtage. Wanneer deze is beschadigd, is het 

noodzakelijk deze te vervangen door een vergelijkbaar model alvorens het toestel weer te 

gebruiken. Deze vervanging dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus. 

 

Reiniging van de boiler (+ ontkalken) 

• Na iedere gebruiksperiode van ongeveer 200 uur dient de boiler te worden gereinigd 

• De machine moet zijn afgekoeld en niet aangesloten op het elektriciteitsnet. 

Verwijder met een moersleutel (CH 22) de plug aan de onderkant van de machine en 

laat de boiler leeglopen. Wanneer de boiler leeg is, draait u de plug zorgvuldig terug 

in de machine zonder daarbij veel kracht te gebruiken. 

• Ledig allereerst de vuilwaterbak om vervolgens het nog in het reservoir aanwezige 

water te verwijderen. Doe vervolgens 1 dop van de geconcentreerde TCE Ontkalker 

met 1 liter water in de boiler. Gebruik geen schoonmaakazijn. ( ontkalker te koop in 

webshop www.thecleanexperience.com) 

• Sluit de machine aan op het stopcontact en zet de machine aan. 

• Wacht totdat de pomp klaar is met het vullen van de boiler. Schakel de machine uit, 

verwijder de stekker uit het stopcontact en laat de machine staan voor ongeveer 8 

uur. 

• Laat de boiler van de koude machine leeglopen door de plug onder uit de machine te 

draaien en spoel na met zuiver water. Draai de plug vervolgens weer voorzichtig in de 

machine. 

• Vul het waterreservoir (17) met leidingwater en schakel de machine in. Gedurende 

10 minuten kunt u een azijngeur waarnemen welke wordt veroorzaakt door resten in 

de machine. Dit verdwijnt vanzelf. 

• Wanneer de boiler is gereinigd,  vervolgt u de instructies vermeld onder “machine 

opstarten” (pag. 6) 

Na het reinigen van de boiler én wanneer de pomp de boiler vult met water, 

dient u te controleren of de boilerplug onder de machine water lekt. 
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GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSADVIEZEN H-SERIE 
Meestal zijn de oorzaken snel te verhelpen door kleine controles uit te voeren ! 

   

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING 
   

Onvoldoende zuigkracht De slang is verstopt Ontkoppel de slang en spoel deze schoon 

 De vuilwater tank is vol Leeg de vuilwater tank 

 De stofzuigerbuis is verstopt Verwijder de verstopping 

   

 De zuigkracht staat te laag Hou de blauwe knop op het bedienings- 

  handvat enkele seconden ingedrukt 

Lekkage in de machine Inwendige aansluitingen zijn niet Laat machine controleren door technicus 

 in orde.  

 Schoonmaakmiddel in watertank Laat machine controleren door technicus 

 veroorzaakt te hoge druk (GEEN GARANTIE !!) 

De motor maakt lawaai De vuilwater tank is vol Leeg de vuilwater tank en vul hem tot het 

  minimum met schoon water 

 Er is mogelijk water/schuim in Laat machine controleren door technicus 

 de stofzuigmotor gezogen  

   

De boiler geeft geen stoom  De stoomdrukregelaar staat op  Draai de stoomdrukregelaar open 

zodra deze is opgewarmd  de laagste stand  

 Er zit kalk in de machine Het is aanbevolen elke 1 á 2 maanden de 

  boiler te ontkalken 

De verlengbuis of het hulpstuk  De vergrendeling staat niet in de  Zet de vergrendeling in de juiste positie 

laat makkelijk los juiste positie  

De verlengbuis of het hulpstuk  De randen zijn niet ingesmeerd Deel insmeren met vaseline of  

laat zich moeilijk koppelen  siliconenspray 

 De rubber ringetjes zijn  Vervang de rubber ringetjes 

 beschadigd (meegeleverd) 

 De vergrendeling zit niet goed Vergrendeling in  “open” positie zetten 

Stoom ontsnapt tussen  De rubber ringetjes zijn  Vervang de rubber ringetjes  

verbindingen beschadigd (meegeleverd) 

(verlengbuizen, accessoires of   

slang)   

Er komt schuim uit de machine Schuimontwikkeling in de  Gebruik geen reinigingsmiddel met  

 vuilwaterbak hogere schuimvorming 

  Gebruik een ontschuimingsmiddel 

  Schuim(resten) aanwezig; verwijder deze 

De bedieningsknoppen op het  De stoomzuigslang is niet goed  Controleer de aansluiting van de slang en  

handvat werken niet bevestigd aan de machine zorg voor een juiste vergrendeling 

 De stoomzuigslang is losgeraakt Controleer de vergrendeling van de slang 

  Trek niet te hard aan de slang 

De stoomzuigslang laat los van 

de machine 

De stoomzuigslang is niet goed 

bevestigd aan de machine 

Controleer de aansluiting van de slang en 

zorg voor een juiste vergrendeling 

De boiler heeft meer Er bevindt zich teveel kalksteen  Reinig de boiler zoals aangegeven 

opwarmtijd nodig in de boiler Maandelijks ontkalken, of tenminste na  

  100 gebruiksuren, is aan te raden 

De druk neemt snel af bij Indicatie van kalksteen Reinig de boiler zoals aangegeven 

stomen  Het is aanbevolen elke 1 á 2 maanden de 

  boiler te ontkalken 

Nare geur waarneembaar bij Restvuil en/of bacterievorming  Ledig na ieder gebruik de vuilwaterbak 

Inschakelen stofzuigfunctie In vuilwaterbak en spoel deze na. Spoel de slang, verleng- 

  buizen en/of hulpstukken door met 

  warm water zodat deze schoon blijven 
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26

27

25

 

1 Stoomstofzuiger 16 Smalle ramenwisser 

2 Stofzuigslang (OPTIONEEL) 17 Stoomlans 

3 Verlengbuizen voor stofzuigen 

(OPTIONEEL) 

18 Brede ramenwisser 

4 Stoomzuigslang 20 Kierenzuigmondstuk 

5 Verlengbuizen stoomzuigslang 21 Zuigmondstuk lans 3 cm 

6 Stofzuigborstel (OPTIONEEL) 22 Driehoeks mondstuk met borstel 

7 Multifunctioneel vloermondstuk 23 Strijkijzer (OPTIONEEL) 

8 Inzet hulpstuk met borstel en wisser 

voor multifunctioneel vloermondstuk 

24 Stoomzuigmondstuk 

9 Inzet hulpstuk voor tapijt voor 

multifunctioneel vloermondstuk 

25 Luchtbevochtiger (OPTIONEEL) 

10 Radiatorborstel 26 Gootsteen ontstopper (OPTIONEEL) 

11 Ronde borstel 27 Rechthoekige & driehoekige doeken 

12 D60 nylon borstel   

13 D28 nylon borstel   

14 D28 nylon borstel   
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GEBRUIKERSTIPS VOOR DE MEEGELEVERDE ACCESSOIRES 

4. STOOMZUIGSLANG 

Zuig na ieder gebruik wat warm water op om gehechte resten binnenin de slang te verwijderen. 

5. VERLENGBUIZEN STOOMZUIGSLANG 

Onontbeerlijk voor het staand reinigen van vloeren, afwasbare wanden of hoge ramen. 

Op deze verlengbuizen kunnen alle gewenste hulpstukken en/of accessoires worden aangesloten. 

7. MULTIFUNCTIONEEL VLOERMONDSTUK 

Vloermondstuk uitgerust met een roterende elleboog die het mogelijk maakt het mondstuk 360° 

te draaien. Hierdoor kunnen moeilijk bereikbare plaatsen worden gereinigd. Met behulp van de 

verschillende inzet accessoires is het mondstuk toepasbaar op verschillende ondergronden, zoals 

vloerbedekking, tegels, gladde vloeren, et cetera. 

8. Inzet hulpstuk met borstel en wisser 

Geschikt voor reiniging van gladde oppervlakken. Stoom om het oppervlak te reinigen en zuig 

daarna droog. Het resultaat is een grondig gereinigd en droog oppervlak. 

9. Inzet hulpstuk voor tapijt 

De afgeronde strips glijden gemakkelijk over het tapijt waardoor het werken aanzienlijk wordt 

verlicht. 

10. Radiatorborstel 

Met de radiatorborstel kunt u gemakkelijk tussen de lamellen van de verwarming schoonmaken. 

Deze borstel wordt op het kieren zuigmondstuk gebruikt 

11. Ronde borstel 

De ronde borstel kan worden gebruikt in combinatie met de stofzuigfunctie om vervuiling los te 

borstelen en vervolgens op te zuigen 

12. Nylon borstels D60 & D28 

Deze borstels kunnen worden gebruikt door deze op de stoomlans (accessoire nr. 17) te schuiven. 

Met deze borstels kunnen bijvoorbeeld cementvoegen tussen tegels worden gereinigd of in 

hoeken of randen vervuiling los te borstelen in combinatie met stoom. 

16. Ramenwisser (18)  

Zeer geschikt voor reiniging van ramen, spiegels en glas-in-lood. Voor correct gebruik adviseren 

wij het accessoire op te warmen door enkele seconden de stoomknop ingedrukt te houden en 

even voor te stomen in de lucht om hierna te gaan werken. Stomen en zuigen kan tegelijkertijd of 

separaat. Zorg voor gebruik steeds dat het wisserblad schoon is alvorens deze op het glas te 

gebruiken. 

17. Stoomlans 

Bijzonder geschikt voor het reinigen van vliegenhorren of bijvoorbeeld het ontdooien van een 

vriezer. Deze lans bereikt alle moeilijke plaatsen waar traditionele middelen lastig toepasbaar 

zijn. 

De accessoires nr. 16 & 21 kunnen in de stofzuiger opening van de lans worden geplaatst. 

18. Kierenzuigmondstuk 

Kan worden toegepast in combinatie met de stofzuigmond op het bedieningshandvat of de 

verlengbuizen 

22. Driehoeks mondstuk met borstel 

Met dit accessoire kan zowel de stofzuig- als de stoomfunctie worden toegepast. Door de 

driehoeksvorm kunt u gemakkelijker in hoeken komen. De meegeleverde doek kan over dit 

accessoire worden geplaatst, bijvoorbeeld om hoogglans materialen op te poetsen. 

24. Stoomzuigmondstuk 

Dit accessoire kan worden toegepast voor het diep reinigen van meubelstoffen, tapijt of 

vloerbedekking en de gerichte aanpak van vlekken in deze materialen 
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GARANTIE 

De garantie wordt erkend in overeenstemming zijn met Dls nr. 24 dd 24/02/02 vanaf de verkoop 

datum en binnen de normen van de wet. Gedurende de garantieperiode zal het onderdeel gratis 

vervangen worden mits het een fabricage fout betreft. De beoordeling hiervan is te allen tijde van 

een erkende servicepunt of van de fabrikant. Alle garantie komt te vervallen als er door een niet 

erkend servicepunt of ondeskundig persoon reparaties zijn uitgevoerd. Ook wordt er geen garantie 

verleend bij ondeskundig gebruik en op slijtage onderhevige onderdelen. De kosten van het 

vervoer, arbeid en de verpakking van de onderdelen die worden gerepareerd of vervangen, komen 

ten laste van de koper. 

The Clean Experience geeft 2 jaar garantie op fabricage fouten en er wordt 8 jaar garantie verleend 

op de boiler mits deze onderhouden wordt conform de gebruiksaanwijzing (zie pagina 9 & 10). 

Zie tevens onze algemene voorwaarden 

 

Garantie vervalt wanneer:  

► de instructies van deze handleiding niet zijn gerespecteerd. 

► wijzigingen worden aangebracht zonder de voorafgaande toestemming van de importeur of 

fabrikant. 

► reparaties zijn verricht door onbevoegde reparateurs. 

► de originele onderdelen worden vervangen door niet originele onderdelen.  

► het toestel anders gebruikt is dan beschreven, staat in de huidige handleiding.  

De garantie dekt geen reparaties uitgevoerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant of 

de importeur of het vervangen door niet originele onderdelen en oneigenlijk gebruik tijdens de duur 

van de garantieperiode zonder onze toestemming. De bevoegde rechter in geval van betwisting is 

fabrikant STI Bassano del Grappa (VI) – Italië. 

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING  EN DE GEGEVENS VAN DE FABRIKANT 

 

Fabricant Sti s.r.l. via Rossi 3, 36033 Fara Vincento (VI) verklaard dat de apparatuur aan alle nodige 

Europese richtlijnen en veiligheidnormen voldoet zo als in dit schrijven wordt verklaard: 

- Directive 2006/95/EC 

(Directive of the European Parliament and of the Council dd 12 December 2006, regarding the 

rapprochement of the legislations of the members States related to electric material) 

- Directive 2004/108/EC 

(Directive of the European Parliament and of the Council dd 15 December 2004, regarding the 

rapprochement of the legislations of the members States related to the electromagnetic 

compatibility and which cancels the Directive 89/336/CEE) 

- Directive 2011/65/EU 

(Reduction of Hazardous Substances Directive 
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LVD (Safety) Electromagnetic Compatibility   ROHS 

 

 EN 60335-1  

 EN 60335-2-54 

 EN 60335-2-2  

 

 

 EN 61000-3-2 

 EN 61000-3-3 

 EN 55014-1  

 EN 55014-2  

 EN 62233  

 

 

EN 50581 

ONGEVALLEN – PREVENTIE NORMEN  

Voordat de machine in gebruik wordt genomen, is het raadzaam eerst de gebruiksaanwijzing te lezen 

en deze te begrijpen. Voordat de machine aangezet wordt, is het noodzakelijk vertrouwd te raken 

met het bedieningspaneel en zijn instellingen. Houd kinderen uit de buurt van de machine, wanneer 

deze aan of uit staat. Gebruik de machine niet voor doeleinden waar deze niet voor gemaakt is. 

Maak nooit de machine schoon (boiler etc.) of repareer de machine niet met de stekker nog in het 

stopcontact. De stekker dient ook uit het stopcontact verwijderd te zijn voordat de machine met 

water gevuld wordt. 

Het is levensgevaarlijk om te werken met de machine zonder de fabrieksmatig aangebrachte 

behuizing. 

Wanneer de elektriciteitskabel of de behuizing is beschadigd, dient de machine ter reparatie 

aangeboden te worden bij de fabrikant of een erkend servicepunt. Het is niet toegestaan om door 

een niet erkend persoon de behuizing of de beveiliging te laten verwijderen. 

BIJ ELKE WILLEKEURIGE WIJZIGING AAN DE APPARATUUR WELKE NIET IS UITGEVOERD DOOR DE 

FABRIKANT OF ERKEND SERVICEPUNT VERVALT DE VERANTWOORDING VAN DE FABRIKANT OF 

IMPORTEUR IN GEVAL VAN SCHADE 

ELEKTRICITEITS RISICO   

- Beschadiging van de elektriciteitskabel 

- Lekkage van water 

- Gebruik de apparatuur niet zonder schoeisel 

- Onderbreking van de aarddraad (levensreddend)  

- Gebruik tijdens onweer en storm 

- Vul de watertanks nooit anders dan met leiding water 

 

THERMISCHE RISICO 'S 

- Spuit nooit de hete stoom direct op mensen of dieren 

- Stop nooit je vingers in de stofzuigslang 

- Oververhitting 
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VUILNIS EN RECYCLING   

 

Afval dient verwijderd te worden volgens de wetten van het land waar het apparaat wordt gebruikt. 

Denk hierbij aan het milieu. 

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS 

In overeenstemming met Art. 13 van de wetgevende decreet van 25 juli 2005, n. 151" 

naleving van de Richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG en 2003/108/EG, met 

betrekking tot de vermindering van gevaarlijke bestanddelen in elektrische en 

elektronische apparaten, gebruik en verwijdering van afvalstoffen". 

Het symbool met een kruis door de container op het toestel geeft aan dat het 

product ter verwijdering afzonderlijk van het andere afval moet worden verzameld.  

Om deze reden moet de gebruiker het toestel naar een passend centrum (milieupark) voor 

gescheiden ingezamelde elektronische en elektro- technische artikelen brengen of terug te sturen 

naar de verkoper bij de aankoop van een nieuw gelijkwaardig toestel 

De daarvoor bestemde  inzameling van het toestel voor recycling, voor de behandeling en de 

daarvoor bestemde milieuparken dragen bij tot het voorkomen van mogelijke milieu- en 

gezondheidseffecten van een negatieve aard en stimuleert de recycling van materialen waaruit het 

toestel is samengesteld. Het illegaal ontdoen van deze apparatuur door de gebruik is in strijd met de 

wet en kunnen er sancties worden opgelegd.  Wetboek nr. 22/1997 (artikel 50 en volgende van de 

artikel nr. 22/1997). 


