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 Lees de gebruiksaanwijzing grondig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. 

 Bewaar deze gebruiksaanwijzing.
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Lees deze instructiehandleiding grondig door voordat u het apparaat gaat gebruiken! 

In de gebruiksaanwijzing wordt uitgelegd hoe u de machine moet voorbereiden, bedienen, er 

onderhoud aan moet plegen in overeenstemming met de veiligheidsinstructies. Het gebruik 

van de machine moet in overeenstemming zijn met de gebruiksaanwijzing. De fabrikant is niet 

verantwoordelijk voor ongelukken. 

 De machine veilig gebruiken 

1.  Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen, gas, of materiaal dat kan exploderen in de nabijheid van 

het apparaat. Bescherm het tegen vuur. 

2.  Schakel d schakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat 

schoonmaken of repareren zodat brand wordt voorkomen. 

3.  De slang en de behuizing kunnen elektrostatisch geladen zijn; let hierop. 

4.  Ga niet op de slang staan, en gebruik de slang niet als deze beschadigd is. Gebruik geen zware of 

scherpe voorwerpen bij de drukslang en vouw de slang niet. 

5.  Laat het stroomsnoer niet tussen de deur komen en trek niet aan het snoer om de stofzuiger voort 

te bewegen. Bescherm het snoer. 

6.  Zorg voor uw eigen veiligheid tijdens het gebruik van het apparaat. Blijf uit de buurt van de zuigende 

of actieve delen van de stofzuiger. 

7.  Dompel de machine niet onder in water en raak de stekker niet met natte handen of natte handdoek 

aan, anders krijgt u een elektrische schok. 

8.  De spanning moet overeenkomen met de spanning op het stroomnet. Niet gebruiken als de 

spanning buiten bereikt ligt. 

9.  Verwijder de stofzakken, filters en gebruik de sponsfilter als u water gaat absorberen. 

10. Leeg het reservoir als daar veel stof in zit. 

 Waarschuwing 

1.  Laat geen glas, spijkers, ijzer en andere scherpe rommel achter in de slang, de behuizing anders 

kunnen de slang, filterzak et cetera beschadigd raken. 

2.  Zuig geen hete, brandende en bijtende, ontvlambare en voorwerpen die kunnen exploderen op. 

Voorkom brand of elektrische schokken. 

3.  Het opzuigen van haren, papier, cement, kalk, plamuur, kleverige voorwerpen zal ervoor zorgen dat 

het zuigen wordt geblokkeerd en dat er brand ontstaat. Het wordt daarom afgeraden deze 

voorwerpen op te zuigen. 

4.  Gebruik het apparaat niet lang als de luchtinlaat is geblokkeerd, anders ontstaat er schade aan de 

stofzuiger. 

5.  Stop als u een abnormaal geluid hoort. Ga dit controleren en maak het apparaat schoon. 

6.  Laat geen kinderen gebruik maken van de stofzuiger of ermee spelen. Hierdoor voorkomt u 

ongelukken. 

7.  Gebruik een aparte omvormer als de spanning hoog is. Hierdoor voorkomt u brand. 

8.  Haal de stekker eruit als u het apparaat niet gebruikt. Laat het niet alleen als het in gebruik is. 

9.  Houd de stofzuiger of het snoer uit de buurt van hittebronnen. Bescherm het tegen vuur. 
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10.  Gebruik geen beschadigd snoer of stekker. Indien deze defect zijn, dan moet u deze laten 

repareren door een bevoegd onderhoudsmonteur. 

 Productinstructies 

De stofzuiger is ontworpen met een prachtig uiterlijk, stevige constructie en veel functies. Het heeft 

dubbele leidingen in de zuigstructuur, en een geïntegreerde stofzak en waterreservoir daarnaast heeft 

het een driefasig HEPA-filtersysteem, zodat superfijne stof op een professionele manier wordt verwerkt. 

De romp heeft een universele wiel en grote achterwielen en is makkelijk te verplaatsen. Tevens heeft 

heeft het verschillende zuigmonden die op verschillende plekken kunnen worden gebruikt. Dubbele 

ventilatoren en effectieve motoren. Kortom een grotere zuigkracht en een langere levensduur. Het is 

uitstekend geschikt voor hotels, fabrieken en andere soortgelijke ruimtes. 

 Technische gegevens 

Nominale spanning: 220-240V~ 

Nominale frequentie: 50/60Hz 

Nominaal vermogen: 1600W 

Zuigkracht: ≥18kPa 

 Onderdelenlijst 

Naam Aantal 

Stofzuiger 1 

Slang 1 

Uitschuifbare buis 1 

Vloerborstel 1 

Ronde borstel 1 

Kleine zuigmond 1 

Gebruiksaanwijzingen 1 

 Elektrisch diagram 
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 Hoofdcomponenten  (In de bovenstaande afbeelding wordt weergegeven) 

Nr. Naam Nr. Naam 

1 Vloerborstel 8 Zuigdeel voorzijde 

2 Uitschuifbare buis 9 Duwstang 

3 Slangaansluiting 10 Snoer 

4 Slang 11 Klemmen 

5 Zuigdeel bovenzijde 12 Reservoir 

6 Handgreep 13 Kleine zuigmond 

7 Schakelaar 14 Ronde zuigmond 

 Mededeling 

De stofzuiger is uitgerust met een dubbele zuigstructuur, een aan de 

voorzijde, en een aan de bovenzijde. Deze hebben verschillende functies. 

(Afbeelding A) zuigfunctie bovenzijde. 

De slangaansluitingen worden aangesloten op de bovenzijde en 

gebruiken de stam van de kap van de zuigfunctie aan de voorzijde. 

De voorzijde wordt gebruik om water op te zuigen (Afbeelding B). 

Slangaansluiting met zuigfunctie voorzijde, en stam van de kap van de 

bovenzijde. 
 

  

4 



 Bedieningsaanwijzingen 

1. In- of uitschakelen (Afbeelding 1) 

(1) Inschakelen: Zet de schakelaar in de “1”-stand om de stofzuiger in te 

schakelen nadat u de stekker in het stopcontact hebt gedaan. 

(2) Uitschakelen: Zet de schakelaar in de “0”-stand en schakel de 

stofzuiger uit.  

2. Slang aangesloten op de stofzuiger (Afbeelding 2). 

Aansluiten: steek de slangaansluiting in het gat en draai deze net zolang 

rechtsom totdat deze vastklikt. 

Trekken: houd de slangaansluiting vast en draai linksom totdat de slang 

loskomt. 
 

3. Handgreep voor het aansluiten van de buis (Afbeelding 3). 

(1) Sluit het uiteinde van de slang aan op de buis en draai deze rechtsom 

zodat de buis vast komt te zitten. 

(2) Gebruik beiden handen om de buis aan te sluiten. Voor het loskoppelen 

van de buis moet u aan de buis trekken.  

4. Het aansluiten van de vloerborstel (Afbeelding 4). 

(1) Sluit het uiteinde van de buis aan op de vloerborstel en draai deze 

rechtsom zodat de buis vast komt te zitten. 

(2) Gebruik beide handen om de vloerborstel aan te sluiten en draai 

linksom  als u de vloerborstel wilt loskoppelen.  

5. Het voorwielen installeren (Afbeelding 5). 

(1) Kop en reservoir, na het loskoppelen van de onderdelen van de 

stofzuiger (inclusief het universele wiel en het achterwiel). 

(2) Haal het reservoir van de stofzuiger naar beneden en steek de basis 

van beide voorwieltjes er in beide kanten van de gaten erin.  
6. Houder snoer (Afbeelding 6). 

(1) de snoerbeugels bevinden zich aan de achterkant van de stofzuiger. 

Als het apparaat niet wordt gebruikt, dan moet het snoer op de beugels 

worden gelegd. 

(2) Haal het snoer van de beugels af als u de machine gaat gebruiken.  

7. Opbergvak accessoires (Afbeelding 7). 

(1). Aan beide kanten van de machine bevinden zich opbergvakken waar u 

accessoires kunt opbergen. 

 
8. Blaasfunctie (Afbeelding 8) 

(1). Steek de slang in het blaasdeel. 

(2). Gebruik de slang om te blazen. 
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9. Zuigfunctie (Afbeelding 9) 

(1) Als de zuigkracht te laag is moet u op de knop op de kop van de slang 

drukken. 

(2) Doe dit drie tot vijf keer om de zuigkracht te verhogen. 
 

10. De stofzak in elkaar zetten (afbeelding 10). 

(1). Verwijder de transparante hoes. 

(2). Plaats de stofzak op de kap en bevestig deze op de machine. 

 
11. De stofzak vervangen (Afbeelding 11). 

(1). Verwijder de transparante hoes inclusief de stofzak. 

(2). Plaats een nieuwe stofzak.  

 
12. Verwijder de kap van het reservoir (Afbeelding 12). 

(1). Open de twee zijklemmen. 

(2). Houd de handgreep vast en haal de kap eruit. 

 
13. Het filter vervangen (Afbeelding 13) 

(1). Haal de kap eraf. Het vuile filter zit aan de onderkant Haal het filter 

eruit. 

(2) Plaats een nieuw filter en monteer het geheel weer. 
 

14. Het filter schoonmaken (Afbeelding 14) 

(1) Haal het filter eruit en gebruik water om het schoon te maken. 

(2) Maak het filter droog na het schoonmaken en gebruik het dan opnieuw. 

 
15. De aansluitingen schoonmaken (Afbeelding 15) 

(1). Verwijder de aansluitingen van de kap en gebruik water om ze schoon 

te maken. 

(2). Assembleer de aansluitingen en maak ze goed vast. 
 

16. Water bijvullen (Afbeelding 16). 

(1). Haal de kap van de behuizing van de stofzuiger af en schenk water in 

het reservoir. 

(2). Houd het waterpeil in de gaten en voorkom dat u er teveel water in 

schenkt. 
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17. Bediening snelheidsregelaar (Afbeelding 17)  
(1) Snelheidsregelaar boven de schakelaar. 
(2) De zuigkracht wordt minder als u de snelheidregelaar naar links draait.  
(2) De zuigkracht neemt toe als u de snelheidregelaar naar rechts draait. 

 

18. Synchroon werken met elektrisch gereedschap (Afbeelding 18). 
(1). Sluit de stofzuigerslang aan op een stofabsorptie-aansluiting van het 
elektrisch gereedschap. 
(2). Sluit de stekker van het elektrisch gereedschap aan op de 
synchronisatie-aansluiting van de stofzuiger. 
(3). De schakelaar schakelt over naar “_” en blijft zo. Schakel het elektrisch 
gereedschap in en daarna zal de stofzuiger beginnen te functioneren. 

 

19. Synchroon werken met luchtgereedschap (Afbeelding 19). 
(1). Sluit de stofzuigerslang aan op een stofabsorptie-aansluiting van het 
luchtgereedschap. 
(2). Sluit de stekker van het luchtgereedschap aan op de gasklep van de 
stofzuiger. De andere kant van de gasklep staat in verbinding met een 
luchtcompressor. 
(3). De schakelaar schakelt over naar “_” en blijft zo. Schakel het elektrisch 
gereedschap in en daarna zal de stofzuiger beginnen te functioneren. 

 

  Instructies voor de accessoires 

Vloerborstel 
Dit kunt u gebruiken voor het schoonmaken van tapijten, houten vloeren, marmeren vloeren, 

tegels et cetera. 
Grote zuigmond 
Dit kunt u gebruiken om de hoeken van wanden et cetera schoon te maken. 
Grote ronde borstel 
Dit kunt u gebruiken om de randen van sofa’s, meubelstukken, omlijstingen van schilderijen et 

cetera schoon te maken.  

 De methode om stof weg te halen (Afbeelding 20) → (Afbeelding 21) 

(1) Verwijder de achterkap met de stofzak van de trommel van de 
stofzuiger. 
(2) Trek aan de schuifplank onder de stofzak en haal het stof weg. 
(3) Plaats de schuifplank weer op de stofzak en monteer de stofzak weer 
op de achterklep en plaats deze weer in de trommel. 

 Het afvoeren van vuil water (Afbeelding 22) 

(1). Plaats de stofzuiger vlakbij een afvoerput en verwijder de 
schoonmaakkop van de stofzuiger. 
(2). Kantel de trommel van de stofzuiger en laat het vuile water eruit 
stromen. 
(3). Maak de vuile behuizing schoon met water en plaats de kop weer op 
de trommel. 
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 Onderhoud 

Gebruik het apparaat niet langer dan 20 minuten achter elkaar zodat de levensduur ervan wordt 

verlengd. 

Maak na gebruik de behuizing en het filteruiteinde van de stofzak schoon. 

Wikkel het snoer goed om en doe de accessoires in de opbergvakken. 

Voer na gebruik het vuile water af om roestvorming en corrosie van de trommel te voorkomen. 

Maak het oppervlak van de stofzuiger schoon met een droge doek om te voorkomen dat er water in de 

stofzuiger komt met kortsluiting of zelfs brand tot gevolg. 

 

 Normale problemen verhelpen 

Fout Mogelijke reden Oplossing 

Uitval van 

motor 

1. Controleer of de stekker er goed in zit. 

2. Controleer of er stroom op het stopcontact 

zit. 

3. Controleer of de schakelaar is 

ingeschakeld. 

1. Doe de stekker weer in het 

stopcontact. 

2. Zorg ervoor dat er stroom op het 

stopcontact zit. 

3.Schakel de schakelaar over. 

Minder 

zuigkracht 

1. Controleer of de borstel, slang en 

uitschuifbare buis verstopt zijn. 

2. Controleer of de stofzak vol is. 

3. Controleer of het filter verstopt is. 

1. Verwijder deze verstoppingen. 

2. Maak de stofzak leeg. 

3. Maak het filter schoon. 

De 

luchtuitlaat 

is heet 

1. Controleer of het zuigen normaal verloopt. 

2. Gebruik de machine niet langer dan 20 

minuten achter elkaar. 

1. De hete lucht van de stofzuiger 

wordt veroorzaakt door dat de motor 

hitte geleid. Dit is normaal.  U kunt 

het apparaat gewoon blijven 

gebruiken. 

2. Schakel het apparaat uit en wacht 

20 minuten voordat u het weer gaat 

gebruiken. 
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 Diagram en lijst met reserveonderdelen 
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Nr. Naam Aantal 

 

Nr. Naam Aantal 
1 Waterreservoir 1 32 Vloeistofniveau schakelaar 1 
2 ST 4*16 schroef 1 33 Knop zuigfunctie 1 
3 Gebogen blaaspijp 1 34 Veer zuigfunctie 1 
4 Verbindingspijp 1 35 Handgreep achterklep 1 
5 Houder drijvende bal 1 36 Achterklep 1 
6 Drijvende bal 1 37 Veer paneel 1 
7 ST 4*70 schroef 1 38 Vaste as paneel 1 
8 Plaatfilter 1 39 Drukplaat 1 
9 Plaat filterhouder 1 40 Afdichtring achterklep 1 
10 Veiligheidsventiel 1 41 Printplaat 1 
11 Afdichtring bodemplaat 1 42 Bovenkap motor 1 
12 Bodemklep 1 43 Stopper snoer 1 

13 Afdichtring bovenkap 
motor 1 44 Afdichtring middenplaat 1 

14 Motor A30-1 1 45 Interne trommel 1 

15 Afdichtring bodemkap 
motor 1 46 Afdichtring interne trommel 1 

16 Middenkap 1 47 Afdichtring verbindingspijp 1 
17 Klep luchtuitlaat 1 48 Houder duwstang 1 
18 Basis luchtuitlaat 1 49 Duwstang 1 
19 Veer basis luchtuitlaat 1 50 Snoer 3*1,5mm2 , 4,5m 1 
20 Vaste as basis luchtuitlaat 1 51 Kleine “T”-borstel Φ32 1 
21 Kap voorzijde 1 52 Kleine zuigmond Φ32 1 
22 Synchronisator 1 53 Metalen uitschuifbare buis 1 

23 Afdichtring 
zuigfunctiepaneel 1 54 Stofzak 1 

24 Zuigfunctiepaneel 1 55 Slangassemblage Φ32,2m 1 
25 Luchtkanaalklep 1 56 Gebruiksaanwijzing 1 
26 Schakelaar (3P) 1 57 Nat- en droogborstel Φ32 1 
27 Snelheidsregelaar 1    
28 Handgreep 1    
29 Bovendeksel 1    

30 Aansluiting 
luchtgereedschap 2    

31 Luchtklep 1    
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Nr. Naam Aantal 

 

Nr. Naam Aantal 
58 Stopper stalen pijp 2 65 Buitentrommel 1 
59 Achterwiel 2 66 Basis luchtinlaat 1 
60  19 springring 2 67 Luchtinlaatklep 1 
61 ST5*40 schroef 1 68 Plastic haspel 2 
62 Stang achterwiel 1 69 Basis plastic haspel 2 
63 Φ50 metalen voorwiel 2 70 Naaf plastic haspel 2 
64 Basis onderkant 1 71   
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