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Vernieuwde samenstelling van de TCE- Ontkalker. 

Minder nodig maar toch even effectief!

TCE G20 Stoomreiniger

1 dopje ontkalker op 3 liter water

TCE G40 Stoomreiniger

2 dopjes ontkalker op 3 liter water

TCE G90 Stoomreiniger

3 dopjes op 5 liter water

TCE G180 Stoomreiniger

6 dopjes ontkalker op 5 liter water

De procedure van het ontkalken is niet veranderd!

Zie bladzijde 9 in de gebruiksaanwijzing of neem contact op met 

The Clean Experience voor verdere vragen over het ontkalken
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Let op de machine moet afgekoeld zijn.

❖ De machine moet afgekoeld zijn en van het elektriciteitsnet zijn 

afgesloten.

❖ Leeg de boiler door de dop onder de machine open te draaien met 

de meegeleverde moersleutel. 

❖ Wanneer de boiler leeg is, sluit de dop voorzichtig.

❖ Vul de tank met water en de TCE-Ontkalker ( zie vernieuwde 

samenstelling van de TCE ontkalker ).

❖ Sluit de machine aan, schakel de machine in. 

❖ Wacht tot de pomp gereed is met vullen van de boiler en laat de 

machine op temperatuur komen. Wanneer de melding ‘’EH 2o’’ 

verschijnt, schakel de machine uit en weer in na 10 seconden. Dit 

kan 1 a 2 keer gebeuren.

❖ Laat de machine 30 minuten aan staan, zodat de boiler ontkalkt.

❖ Haal de stekker uit het stopcontact en laat de machine afkoelen 4-

8 uur.

❖ Leeg de boiler door de dop onder de machine open te draaien met 

de meegeleverde moersleutel. Doe dit na de 4-8 uur afkoelperiode.

❖ Schakel de machine in zonder de dop onder de machine vast te 

draaien. Laat vervolgens het overige water uit de tank met de 

zwarte dop onder uit de machine leeg lopen. Hiervoor moet de 

boiler schakelaar ON/OFF op ON staan. 

❖ Gebruik de eerste tien minuten de stoomreiniger met zorg, omdat 

er nog een sterke/scherpe geur van de ontkalker kan ontstaan 

vanuit de boiler.

❖ De machine is nu gebruiksklaar.

Tip: Controleer na het reinigingsproces van de boiler, (wanneer de 

boiler zich opnieuw vult met water) of de ‘boilerdop onder de 

machine niet lekt. 
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