
BEHANGAFSTOMER
Gebruikershandleiding

SPECS:
Vermogen: 2,75 kW
Grootte watertank:  7,5 Liter
Stoomtijd: 90 minuten

GEBRUIKERSHANDLEIDING BEHANG AFSTOMER
Bedankt voor het huren van een behang 
afstomer van Gereedschapverhuur.nl! 
Volg deze stappen en u gaat veilig en 
efficiënt te werk.

!
HEET OPPERVLAK



BEHANGAFSTOMER
Gebruikershandleiding

1.

2.

3.

Rol de waterslang helemaal 
af van de haspel.

Rol de stroomkabel helemaal 
af van de haspel, plug deze 
nog niet in het stopcontact.

Draai de dop van het 
waterreservoir af. Deze kunt 
u even naast de machine 
leggen.

ROL WATERSLANG AF

ROL STROOMKABEL AF

DRAAI DE DOP AF
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Zet de machine aan door de 
schakelaar naar beneden te 
drukken. U kunt aan de LED 
achter de display zien dat de 
machine aan staat. 

Wacht nu circa 10 minuten, 
de behang afstomer begint 

uit zichzelf te draaien.

ZET MACHINE AAN

4.

5.

6.

Vul het waterreservoir van de 
behang afstomer. Onder de 
opening kunt u zien hoever 
de machine gevuld is. 

Vul de machine bij tot 
bovenaan de display.

Draai de dop weer stevig 
op de machine, deze gaat 
namelijk druk opbouwen 
zodra deze aangezet is.

Plug de behang afstomer in 
het stopcontact. 

Hou er rekening mee dat de 
behang afstomer 2,75 kW 
nodig heeft, een lege groep 
is hierom aan te raden.

VUL HET RESERVOIR

PLUG DE MACHINE IN
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7. Na circa 10 minuten begint de 
behang afstomer met stomen.

De behang afstomer is nu 
klaar voor gebruik.

KLAAR VOOR GEBRUIK

?

HEEFT U VRAGEN?

Neem gerust contact met ons op 
via Telefoon, What’s-App of SMS. 

030 - 737 1091
06-83393649

Tot uw dienst,
Team Gereedschapverhuur.nl 
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A.

B.

Flip de schakelaar naar boven, 
de machine staat nu uit. 

Wacht nu 5 minuten voordat u 
de machine bijvult. Deze moet 

nu eerst afkoelen en druk 
afbouwen. 

Open nu de tank, u kunt 
de machine nu bijvullen tot 
bovenaan de display. 

Na het vullen kunt u de 
machine weer aanzetten. 

De machine begint weer 
met stomen zodra deze 
is opgewarmd. U kunt 
nu doorgaan met uw 

werkzaamheden.

ZET DE MACHINE UIT

VUL DE MACHINE BIJ

MACHINE LEEG?
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KLAAR?

1.

2.

Flip de aan / uit knop naar 
boven. De LED gaat nu uit, 
dit bevestigd dat de machine 
uit staat. 

Laat de machine nu 
minstens 5 minuten afkoelen. 

Koppel de stroomkabel af en 
rol deze weer op de haspel.

ZET DE MACHINE UIT

ROL STROOMKABEL OP

!
HEET OPPERVLAK
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3.

4.

Rol de waterslang nu op. 
De stoomplaat kunt u op de 
bovenkant van de machine 
leggen.

Open de draaidop en leeg de 
machine. Pas op! Dit water 
kan nog steeds erg warm zijn.

Draai na afloop de dop weer 
op de machine. 

ROL WATERSLANG OP

OPTIONEEL:
LEEG DE MACHINE

?

HEEFT U VRAGEN?

Neem gerust contact met ons op 
via Telefoon, What’s-App of SMS. 

030 - 737 1091
06-83393649

Tot uw dienst,
Team Gereedschapverhuur.nl 


