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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 

Circuit blok voor de tank en de ketel. Automatische thermostaat(175 °C). Druk schakelaar. 

Zekering motor. Binnen veiligheidsklep. Buitenste veiligheid (veiligheidsslot). 

Enkele veiligheid GLB. Elektrische bediening met laag-voltage.  

Het apparaat is in overeenstemming met voltage richtlijn 2006/95/EG, productnormeringen 

EN 60335-1, NL  620335-2-2 en NL 60335-2-79. 

Elektrische en elektronische productveiligheid, druk, temperatuur: EEG normen soort bescherming 

IP24 

  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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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN & 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. 

 

• Open het veiligheidsventiel niet zodra de boiler is ingeschakeld en/of deze nog steeds onder druk 

staat; na gebruik dient de boiler eerst af te koelen. 

• De water voorraadtank mag nooit gevuld worden met een detergent of desinfectiemiddel. 

• Kantel, of plaats het toestel nooit ondersteboven; hierdoor kan de watertoevoer verstopt raken 

• Zuig geen licht ontvlambare en/of explosieve stoffen op, evenals beton en/of gips: explosie en/of 

brandgevaar ! 

• Wanneer vloeistoffen, zoals alcohol (bijvoorbeeld wijn), ammonia, corrosieve detergenten worden 

opgezogen, kan de vuilwaterbak beschadigen. Wij adviseren het reinigen van de vuilwaterbak na 

het schoonmaakwerk.  

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

• Gebruik gehoorbescherming wanneer de stofzuiger wordt gebruikt op stand 5. 

• Vergewis u er van dat de materialen welke gereinigd gewenst te worden, bestand zijn tegen de 

hitte van stoom (test bij aanvang op een onopvallende plek). 

• Gebruik de stoom niet voor de reiniging van fluweel, satijn en leer. Infomeer bij uw leverancier naar 

een alternatieve mogelijkheid. 

• Raak nooit de stoom sproeiers aan; deze worden bijzonder heet tijdens het stomen. 

• Gebruik het toestel niet in de nabijheid van mensen als deze geen beschermende kleding dragen. 

• Richt het stoompistool nooit op mensen of uzelf voor de reiniging van kleding en schoenen. 

• Gebruik dit toestel louter voor de functies waarvoor het is bedoeld. 

• Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u onderhoudswerkzaamheden pleegt aan uw 

stoomstofzuiger. 

• Gebruik de stekker om het snoer uit het stopcontact te halen, nooit de stroomdraad. 

Indien de elektrische kabel is beschadigd, dient deze te worden vervangen door de fabrikant of een 

geautoriseerd persoon. 

• Voorkom dat de stroomdraad met hete materialen in aanraking komt. 

• Gebruik de stoomstofzuiger nooit wanneer de stroomkabel of andere vitale onderdelen (zoals 

veiligheidsvergrendelingen en afdichtingen, de stoomzuigslang of handvaten) zijn beschadigd. 

• Let op dat u bij ingebruikname van de stoomstofzuiger, de maximale aansluitwaarde op de 

desbetreffende stroomgroep niet overschrijdt. 

• Gebruik, indien nodig, een geaarde verlengkabel welke veilig een hoge belasting qua stroomwaarde 

kan verwerken en waarbij de aansluitingen waterdicht zijn. 
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WAARSCHUWING: ongeschikte verlengkabels kunnen leiden tot gevaarlijke situaties.  

• Gebruik uw stoomstofzuiger altijd op een geaard stopcontact. 

• Gebruik het toestel nooit in water, gedurende regen of bij sneeuw. 

• Sproei of was het toestel niet af. 

• Het toestel kan niet worden gebruikt door kinderen of ondeskundigen. 

• Laat het toestel niet onbeheerd achter. 

• Ontkoppel het apparaat na iedere schoonmaakklus en/of onderhoudswerkzaamheden. 

• Laat de stoomstofzuiger afkoelen voordat u deze opbergt. 

• Ledig en reinig de vuilwaterbak na iedere schoonmaakklus. 

• Neem contact op met de geautoriseerde dealer in geval van reparatie. 

• Gebruik, om de veiligheid te kunnen waarborgen, uitsluitend onderdelen geleverd of goedgekeurd 

door de geautoriseerde dealer. Bij demontage bestaat het risico tot elektrocutie. 

 

 

 

 

DISCLAIMER: slangen, accessoires en connectoren zijn van belang voor een veilige werking van 

de stoomstofzuiger. Gebruik bij vervanging alleen door de dealer goedgekeurde materialen. 

Neem bij een operationeel probleem contact op met uw leverancier of de klantenservice. 

Probeer niet zelf uw apparaat te repareren, de garantie komt anders te vervallen. 

Bij het uitvoeren van een procedure door niet bevoegd personeel, vervalt de garantie. 
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TOEPASSINGSGEBIEDEN & FUNCTIES 

Dit reinigingstoestel is geschikt voor huishoudelijk en/of bedrijfsmatig gebruik in bijvoorbeeld huizen, 

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

Stof- en waterzuiger, reiniging met vloeistof en stoomreiniging. 

 

Modellen en specificaties M - serie | stoom stofzuigers 

 

Deze handleiding is geschikt voor de volgende C-serie | stoomextractie - stofzuigers: 

 

 Model TCE M4.5+  (Maxima Electra plus) 

 Model TCE M6+     (Maxima Hera plus)    

 Model TCE M8+ (Maxima Athena plus) 

 

Techniche specificaties: 
 

Merk : TCE TCE TCE 

Model : M4.5 Electra Plus M6 Hera Plus M8 Athena Plus 

Behuizing : Slagvast kunststof Slagvast kunststof Slagvast kunststof 

Voltage : 220/230 volt 220/230 volt 220/230 volt 

Maximaal vermogen : 2900 watt 3100 watt 3200 watt 

Lengte stroomkabel : 6 meter 7 Meter 7 meter 

Display  : Digitaal Digitaal Digitaal 

Zuigvermogen  : 1200 watt 1200 watt 1200 watt 

Vuilwaterbak inhoud : 5,5 liter 5,5 liter 5,5 liter 

Filter : X X X 

Stoomfilter : X X X 

Vermogen boiler : 2900 watt 3100 watt 3200 watt 

Opwarm tijd : 3 Minuten 5 Minuten 7 Minuten 

Materiaal boiler : RVS RVS RVS 

Druk : 4,5 bar 6 bar 8 bar 

Hitte : 140 / 160 graden 140 / 160 graden 140 / 160 graden 

Voortank boiler : 1,2 Liter 1,2 Liter 1,2 Liter 

Inh. Boiler : 1,2 Liter 1,5 Liter 2,4 Liter 

Stoom opbrengst per uur : 3 kg H2o/h 4 kg H2o/h 5 kg H2o/h 

Extra tank : Ja Ja Ja 

Inhoud extra tank : 0,5 Liter 0,5 Liter 0,5 Liter 

Aantal slangen : 1 1 1 

Lengte slang : 2,2 meter 2,5 Meter 3 Meter 

Slang bediening : Ja Ja Ja 

Gewicht : 11 Kilo 12 Kilo 16 Kilo 

Afmetingen  L x B x H : 37 x 30 x 40 cm 37 x 30 x 41 cm 37 x 30 x 50 cm 

Garantie : 2 Jaar 2 Jaar 2 Jaar 

Garantie Boiler : 8 Jaar 8 Jaar 8 Jaar 
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BESCHRIJVING VAN DE TCE M4.5+ Electra 

 

 

 

 

1. Aansluiting stoomzuigslang 

2. Bedieningspaneel 

3. Stoomdruk regelaar 

4. Afsluitdop waterreservoir 

5. Slagvaste kunststof mantel 

6. Handvat 

7. Vuilwaterbak 

8. Vergrendeling vuilwaterbak 

9. Wielen 

 

 

 

 

 

10. Cover filter 

11. Voedingskabel 

12. Afsluitdop detergenten tank 

tevens te gebruiken als opberghaak 

voedingskabel 
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BEDIENING TCE M4.5+ Electra (gebruikersinstructie) 

 

STAP 1: VULLEN VAN DE VUILWATERBAK 

• Ontgrendel de vuilwaterbak (fig. 1). 

• Til het apparaat van de vuilwaterbak (fig. 2). 

• Vul de vuilwaterbak met ongeveer 2 liter water tot niveau-

indicatie “MIN” (fig. 3 & 4). 

• Plaats het apparaat opnieuw op de vuilwaterbak. 

• Let daarbij op dat u het bedieningspaneel van het apparaat aan 

dezelfde zijde plaatst als de “MIN/MAX”-indicatie. 

BELANGRIJK !: 

Om schade aan de motor tijdens het stofzuigen te 

voorkomen controleert u of het vloeistof niveau in de 

vuilwaterbak het maximum niet overschrijdt. Anders 

dient u de vuilwaterbak leeg te maken. 

 

STAP 2: VULLEN VAN HET WATER RESERVOIR 

• Verwijder de afsluitdop (fig. 5). 

• Vul het reservoir met de meegeleverde vulfles of trechter (fig. 

6). 

• Het teveel van de watervulling komt via een overstort 

automatisch in de vuilwaterbak terecht. 

• Sluit het reservoir af met de afsluitdop. 

OPMERKING: gebruik geen gedestilleerd water 

STAP 3: VULLEN VAN DE DETERGENTENTANK 

• Verwijder de afsluitdop (fig. 7). 

• Vul het reservoir met de meegeleverde vulfles of trechter (fig. 

8). 

• Het teveel van de watervulling komt via een overstort 

automatisch in de vuilwaterbak terecht. 

• Sluit het reservoir af met de afsluitdop. 

WAARSCHUWING: 

Vul de vuilwaterbak alleen met water. Gebruik door 

de fabrikant goedgekeurde reinigingsmiddelen en 

etherische producten. Andere middelen kunnen 

schade toebrengen aan uw apparaat.  

Reinig na ieder gebruik de vuilwaterbak met een 

zachte zeep en spoel na met veel water. 
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INSCHAKELEN VAN DE TCE M4.5+ Electra  

  STAP 4:  

• Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. Drie led 

lampjes verschijnen in de display “e”. 

• Druk voor de stofzuigfunctie op knop “B” en stel de 

zuigkracht bij met “+/-“. 

• Druk voor de stoomfunctie op knop “A”; na ongeveer 5 

minuten licht het indicatielampje “d” op en heeft de boiler  

de gewenste temperatuur en druk bereikt. De stoomdruk kan 

worden bijgesteld met regelaar, (Fig.9 blz.9)afhankelijk van 

het te behandelen oppervlak. De temperatuur wordt 

voortdurend weergegeven in de display. Inschakelen van een 

functie wordt gedurende 5 seconden weergegeven. 

Bedieningsfuncties: 

A. Inschakelen van de boiler OPMERKING: wanneer het indicatielampje “f” brandt, knippert  
B. Inschakelen stofzuiger en in de display (“e”) de melding “H2O”, ten teken dat het water  

instelling zuigkracht stofzuiger op is. Ook is ondertussen de stoomfunctie geblokkeerd. Vul in  

(+/-) dat geval het water reservoir (zie stap 2). 

C. Inschakelen strijken en/of  
tapijtreinigingsfunctie  

D. Indicatielampje boilerdruk  
E. Display  
F. Indicatielampje  

watervoorraad  
G. Inschakelen Power Jet  

 

• Druk op knop “C” om de strijk of tapijt reinigingsfunctie in te 

schakelen. 

• Het controlelampje gaat aan en de indicatie “ACC” verschijnt 

in de display (“e”). 

• POWER JET: Deze functie verbeterd de verwijdering van vuil 

en vlekken, in het bijzonder in tapijt, vloerkleden en 

meubelstoffering. Een hoge druk pomp injecteert een beetje 

vocht in de stoom. Er kan gewerkt worden met water of, 

indien noodzakelijk,  een speciaal verdund reinigingsmiddel 

(bij de leverancier verkrijgbaar). 

Start 

Vul de tank voor het reinigingsmiddel (fig.7 & 8 blz. 8) en schakel de boiler in (A). Wanneer de boiler op 

druk is, (indicatielampje “d” brandt), druk op knop “G” om de dosering in te stellen: 

STAND “P1”: minimum dosering, gepulseerd. STAND “P2”: middelmatige dosering, gepulseerd. 

STAND “P3”: maximum dosering, gepulseerd. STAND “P4”: continue jet.  

 

9 
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BESCHRIJVING VAN DE TCE M6+ Hera 

 

 

 

 

13. Aansluiting stoomzuigslang 

14. Bedieningspaneel 

15. Stoomdruk regelaar 

16. Afsluitdop waterreservoir 

17. Slagvaste kunststof mantel 

18. Handvat 

19. Vuilwaterbak 

20. Vergrendeling vuilwaterbak 

21. Wielen 

 

 

 

 

 

 

22. Cover filter 

23. Voedingskabel 

24. Afsluitdop detergenten tank 

tevens te gebruiken als opberghaak 

voedingskabel 
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BEDIENING TCE M6+ Hera (gebruikersinstructie) 

 

STAP 1: VULLEN VAN DE VUILWATERBAK 

• Ontgrendel de vuilwaterbak (fig. 1). 

• Til het apparaat van de vuilwaterbak (fig. 2). 

• Vul de vuilwaterbak met ongeveer 2 liter water tot niveau-

indicatie “MIN” (fig. 3 & 4). 

• Plaats het apparaat opnieuw op de vuilwaterbak. 

• Let daarbij op dat u het bedieningspaneel van het apparaat aan 

dezelfde zijde plaatst als de “MIN/MAX”-indicatie. 

BELANGRIJK !: 

Om schade aan de motor tijdens het stofzuigen te 

voorkomen controleert u of het vloeistof niveau in de 

vuilwaterbak het maximum niet overschrijdt. Anders 

dient u de vuilwaterbak leeg te maken. 

 

STAP 2: VULLEN VAN HET WATER RESERVOIR 

• Verwijder de afsluitdop (fig. 5). 

• Vul het reservoir met de meegeleverde vulfles of trechter (fig. 

6). 

• Het teveel van de watervulling komt via een overstort 

automatisch in de vuilwaterbak terecht. 

• Sluit het reservoir af met de afsluitdop. 

OPMERKING: gebruik geen gedestilleerd water 

STAP 3: VULLEN VAN DE DETERGENTENTANK 

• Verwijder de afsluitdop (fig. 7). 

• Vul het reservoir met de meegeleverde vulfles of trechter (fig. 

8). 

• Het teveel van de watervulling komt via een overstort 

automatisch in de vuilwaterbak terecht. 

• Sluit het reservoir af met de afsluitdop. 

WAARSCHUWING: 

Vul de vuilwaterbak alleen met water. Gebruik door 

de fabrikant goedgekeurde reinigingsmiddelen en 

etherische producten. Andere middelen kunnen 

schade toebrengen aan uw apparaat.  

Reinig na ieder gebruik de vuilwaterbak met een 

zachte zeep en spoel na met veel water. 
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INSCHAKELEN VAN DE TCE M6+ Hera  

STAP 4:  

• Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. Drie led 

lampjes verschijnen in de display “e”. 

• Druk voor de stofzuigfunctie op knop “B” en stel de 

zuigkracht bij met “+/-“. 

• Druk voor de stoomfunctie op knop “A”; na ongeveer 5 

minuten licht het indicatielampje “d” op en heeft de boiler  

de gewenste temperatuur en druk bereikt. De stoomdruk kan 

worden bijgesteld met regelaar (3, blz. 8 & fig. 9), afhankelijk 

van het te behandelen oppervlak. De temperatuur wordt 

voortdurend weergegeven in de display. Inschakelen van een 

functie wordt gedurende 5 seconden weergegeven. 

Bedieningsfuncties: 

H. Inschakelen van de boiler OPMERKING: wanneer het indicatielampje “f” brandt, knippert  
I. Inschakelen stofzuiger en in de display (“e”) de melding “H2O”, ten teken dat het water  

instelling zuigkracht stofzuiger op is. Ook is ondertussen de stoomfunctie geblokkeerd. Vul in  

(+/-) dat geval het water reservoir (zie stap 2). 

J. Inschakelen strijken en/of  
tapijtreinigingsfunctie  

K. Indicatielampje boilerdruk  
L. Display  
M. Indicatielampje  

watervoorraad  
N. Inschakelen Power Jet  

 

• Druk op knop “C” om de strijk of tapijt reinigingsfunctie in te 

schakelen. 

• Het controlelampje gaat aan en de indicatie “ACC” verschijnt 

in de display (“e”). 

• POWER JET: Deze functie verbeterd de verwijdering van vuil 

en vlekken, in het bijzonder in tapijt, vloerkleden en 

meubelstoffering. Een hoge druk pomp injecteert een beetje 

vocht in de stoom. Er kan gewerkt worden met water of, 

indien noodzakelijk,  een speciaal verdund reinigingsmiddel 

(bij de leverancier verkrijgbaar). 

Start 

Vul de tank voor het reinigingsmiddel (fig 7 & 8, blz 11) en schakel de boiler in (A). Wanneer de boiler 

op druk is, (indicatielampje “d” brandt), druk op knop “G” om de dosering in te stellen: 

STAND “P1”: minimum dosering, gepulseerd. STAND “P2”: middelmatige dosering, gepulseerd. 

STAND “P3”: maximum dosering, gepulseerd. STAND “P4”: continue jet.COLD WASH: Druk op knop 

“G” zonder de stoomfunctie te starten. De indicatie “JET” verschijnt op de display. 
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BESCHRIJVING VAN DE TCE M8+ Athena 

 

 

25. Aansluiting stoomzuigslang 

26. Veiligheidsvergrendeling 

27. Bedieningspaneel 

28. Stoomdruk regelaar 

29. Veiligheidsventiel boiler  

(enkel bij M8+ (Athena) 

30. Afsluitdop waterreservoir 

31. Slagvaste kunststof mantel 

32. Handvat 

33. Vuilwater reservoir 

34. Vergrendeling vuilwaterbak 

35. Wielen 

 

 

 

36. Cover filter 

37. Voedingskabel 

38. beluchting cover 

39. Opberghaak voedingskabel 

40. Opberghaak voedingskabel 

Afsluitdop reinigingsmiddelen 

tank (alleen M8+) 
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BEDIENING TCE M8+ Athena (gebruikersinstructie) 

Voorbereiding 

Verwijder de dop en vul het reservoir met leidingwater. 

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. 

De ingebruikname 

Stap 1: het vullen van het waterreservoir 

• Verwijder de dop (fig. 1) 

• Vul het reservoir met de meegeleverde vul fles (fig. 2), met in achtneming van de maximum 

capaciteit. Een teveel aan water zal via een overstort direct in de vuilwaterbak terechtkomen. 

• Sluit het reservoir af met de afsluitdop. 

• Vul iedere keer wanneer de boiler is geledigd de boiler via de opening van het veiligheidsventiel 

(fig. 3), bijvoorbeeld na reiniging van de boiler. Draai vervolgens voorzichtig het veiligheidsventiel 

terug in de machine, zonder de afdichting te beschadigen. 

 

 

 

Stap 2: het vullen van de vuilwaterbak 

• Ontgrendel de vuilwaterbak en til het bovenste deel van de machine aan het handvat op (fig. 4). 

• Vul de vuilwaterbak met ongeveer 2 liter water (fig. 5). 

• Plaats het bovenste deel van de machine terug op de vuilwaterbak. Let er daarbij op dat de water 

niveau indicatie aan de voorkant van de machine zit (fig. 6). 

 

 

 

 

WAARSCHUWING: 

• Vul de vuilwaterbak alleen met water.  

• Gebruik geen andere etherische vloeistoffen dan door de leverancier 

goedgekeurd. Deze kunnen de vuilwaterbak beschadigen. 

• Ledig en reinig de bak na ieder gebruik. 

• Reinig de vuilwaterbak met een zachte zeep en overvloedig water. 
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Het inschakelen van de TCE M8+ Athena 

 

Stap 3:  

• Check of het waterreservoir voor de boiler met water gevuld is. 

• Stop de stekker in een geaard 220/230V stopcontact. 

• Drie rode led’s verschijnen op de digitale display “e”. 

• Druk voor inschakelen van de stofzuigerfunctie op 

knop “B” en stel de zuigkracht bij met de toetsen “+ /-“. 

• Druk voor inschakelen van de stoomfunctie op 

knop “A”. Na een opwarmtijd van ongeveer 6 minuten 

zal de led “d” oplichten bij het bereiken van de juiste 

temperatuur en druk. 

• De stoomdruk kan naar gelang het te reinigen oppervlak 

worden bijgesteld met de stoomdrukregelaar (fig. 7). 

• Druk voor inschakelen van de elektrische accessoires op 

knop “C”. De LED indicatie gaat branden en op de display 

verschijnt de tekst “ACC”. 

 

OPMERKING: 

Wanneer het waterreservoir voor de boiler leeg is, brand de LED indicator “f”. Op de display verschijnt 

de tekst “H2O” en wordt de stoomproductie uitgeschakeld. In dit geval moet u het waterreservoir 

bijvullen, zoals omschreven bij stap 1. 
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HANDMATIGE BEDIENING VAN DE STOOMFUNCTIE TCE M8+ Athena 

 

Wanneer u problemen ondervindt bij het automatisch vullen van de boiler, kunt u in deze modus de 

stoomfunctie gebruiken. Door deze eenvoudige handelingen te volgen, vult de boiler zich handmatig in 

plaats van automatisch. 

GEBRUIKT U DEZE FUNCTIE UITSLUITEND WANNEER DEZE STRIKT NOODZAKELIJK IS ! 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vul de boiler door de opening van het veiligheidsventiel 

(fig. 7a) wanneer de machine nog koud is en geen druk heeft. Draai 

het veiligheidsventiel voorzichtig terug in de machine en druk op 

het ventiel. 

2. Druk tegelijkertijd enkele seconden op de knoppen “A” en “C”, 

totdat de tekst “BAS” verschijnt op de display. 

3. Controleer vervolgens dat de boiler LED indicatielamp brand (“A”) en dat de LED indicatielamp 

van de elektrische accessoires (“C”) uit is. De LED indicatielamp “D” zal aangeven wanneer het 

toestel gereed is voor gebruik. 

4. Wanneer het heet water gereed is, verschijnt de melding “H2O” in de display, brand het LED 

indicatielampje “F” en wordt er geen stoom meer geleverd. Trek vervolgens de stekker uit het 

stopcontact en wacht minimaal 20 minuten. Draai daarna voorzichtig het veiligheidsventiel een 

beetje los om de overdruk te laten ontsnappen. HIERBIJ KAN DUS STOOM ONTSNAPPEN!! 

Nadat de overdruk is ontsnapt, vervolg de handelingen vanaf punt 1 

 

WAARSCHUWINGEN! 

Schakel de boiler niet in als deze leeg is. 

Er kan inwendige schade ontstaan. 

Verwijder het veiligheidsventiel niet wanneer de stoomstofzuiger is 

ingeschakeld en de boiler onder druk staat! Brandgevaar! 
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POWER JET FUNCTIE TCE M4.5+ / M6+ / M8+  

 

VERKLARING VAN BEDIENINGSFUNCTIES: 

A. Knop om de boilerfunctie in te schakelen. 

B. Knop om de zuigfunctie in te schakelen en in te 

 stellen (+ / -). 

C. Knop om de strijk- of tapijtreinigingsfunctie in te 

 schakelen. 

D. Indicatielamp “boiler op druk”. 

E. Display. 

F. Indicatielamp “water is op”(bijvullen). 

Deze functie verbeterd de verwijdering van vuil en vlekken, in het bijzonder in tapijt, vloerkleden en 

meubelstoffering. Een hoge druk pomp injecteert een beetje vocht in de stoom. Er kan gewerkt 

worden met water of, indien noodzakelijk, een speciaal verdund reinigingsmiddel (bij de leverancier 

verkrijgbaar). 

Start 

Vul de tank voor het reinigingsmiddel via de vulopening aan de achterkant 

van de machine (fig. 1) en schakel de boiler in (A). Wanneer de boiler op 

druk is, (indicatielampje “D” brandt), druk op knop “G” om de dosering in te 

stellen; 

 

STAND “P1”: minimum dosering, gepulseerd 

STAND “P2”: middelmatige dosering, gepulseerd 

STAND “P3”: maximum dosering, gepulseerd 

STAND “P4”: continue jet 

 

GEBRUIK UITSLUITEND DOOR DE LEVERANCIER GOEDGEKEURDE, NIET-SCHUIMENDE 

REINIGINGSMIDDELEN ! HET GEBRUIK VAN AFWIJKENDE REINIGINGSMIDDELEN EN/OF 

CHEMICALIËN KUNNEN SCHADELIJK ZIJN VOOR HET APPARAAT EN DE VEILIGHEID IN GEVAAR 

BRENGEN ! 

 

OPMERKING: Wanneer het water of de oplossing in de tank is verbruikt, verschijnt in de display de 

melding “DET”. De (bij)dosering wordt dan direct gestopt. Er kan nog wel worden gestoomd. Vul in dit 

geval het reinigingsmiddelen reservoir (fig. 1) opnieuw om de Power Jet functie weer te kunnen 

gebruiken. 
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DE POMP VAN HET REINIGINGSMIDDELRESERVOIR TCE M8+ Athena 

 

Als de Power Jet Functie langere tijd niet wordt gebruikt, adviseren wij deze te spoelen. Doe dat als 

volgt: 

1. Ledig de reinigingsmiddelentank door gebruikmaking van stand “P4”en houdt de stoomknop op 

het bedieningshandvat van de stoomslang ingedrukt, totdat op de display de melding “DET” 

verschijnt. 

2. Vul vervolgens de reinigingsmiddelentank met water. 

3. Herhaal stap 1 & 2  

Reinigen van de boiler 

1. Haal de stekker uit het stopcontact. 

2. Controleer of de boiler koud is. 

3. Draai het veiligheidsventiel voorzichtig uit het apparaat. 

4. Vul de boiler langs de opening van het veiligheidsventiel. 

5. Raadpleeg voor het reinigen met een ontkalkingsmiddel een 

geautoriseerd technicus. 

6. Sluit het toestel aan op het stopcontact maar schakel het toestel 

niet in! 

7. Verbind de stoomzuigslang aan het apparaat en plaats het meegeleverde slangetje op de 

zuigmond. 

8. Zuig met het slangetje via de opening van het veiligheidsventiel het water uit de boiler totdat de 

boiler leeg is. Het “vervuilde” water komt in de vuilwaterbak. 

9. Herhaal dit zo nodig vanaf punt 1 totdat het opgezogen water schoon is. 

10. Vul na de boiler reiniging de machine opnieuw met water via de opening van het 

veiligheidsventiel alvorens het toestel opnieuw te gaan gebruiken 

11. Reinig de boiler elke 1-2 maanden. 

 

Stap 4: het aansluiten van de stoomzuigslang 

• Doe het klepje omhoog om de slang te kunnen aansluiten (fig. 8). 

• Steek de slang in de aansluiting en borg de slang met de afsluitklep (fig. 8a). 

• Draai de veiligheidsvergrendeling vast onder de slang (fig. 8b). 
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Het gebruik van de hulpstukken  

Stap 5:  

• Alle hulpstukken kunnen worden gebruikt voor de stofzuig- en stoomfunctie. Allen zijn 

aansluitbaar op het handvat van de stoomzuigslang of de verlengbuizen. 

• Open voor plaatsing of verwijdering van het hulpstuk de vergrendeling (fig. 9). 

• Sluit het hulpstuk aan op de stoomzuigslang of de verlengbuis (fig. 10). 

• Sluit de vergrendeling voor het hulpstuk (fig. 11). 

• Druk de schakelaar op het bedieningshandvat in om de stofzuigfunctie in- en uit te schakelen 

(fig. 12). 

• Houdt de oranje drukknop in het bedieningshandvat ingedrukt om de stoomfunctie te kunnen 

gebruiken (fig. 13). Met de knop aan de zijkant van het handvat kan de stoomknop worden 

vergrendeld en de stoomknop niet meer kan worden ingedrukt als extra beveiliging. 

Dit voorkomt gevaarlijke situaties bij het verwisselen van hulpstukken of wanneer bijvoorbeeld 

moet worden stof gezogen, zonder dat we daar juist stoom bij willen gebruiken. 

 

OPMERKING: na inschakeling van de machine kunnen bij het eerste gebruik condens druppels ontstaan 

in de slang welke heet kunnen zijn. Dit verdwijnt na enkele seconden. 

WAARSCHUWING! 

Gebruik geen stoom op elektrische apparatuur welke ingeschakeld is of 

aangesloten is op netspanning.  
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BIJGELEVERDE ACCESSOIRES 
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1. DE STOOMZUIGSLANG 

A. Machine aansluiting   

B. Slang 

C. Handvat 

D. Drukknop stoomfunctie 

E. Drukknop stofzuigerfunctie 

ONDERHOUD VAN DE SLANG 

Zuig na ieder gebruik wat warm water op om gehechte 

resten binnenin de slang te verwijderen. 

 

2. HET 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. 

 

Verwisselen van de inzetcassettes: 

Plaats het inzetstuk onder in het vloermondstuk. Schuif de 

schuifvlakken naar buiten om een geplaatst inzetstuk te 

verwijderen en schuif voor vergrendeling naar binnen. 

 

A. RUBBER INZETSTUK VOOR GLADDE OPPERVLAKKEN 

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. 

 

B. INZETSTUK VOOR TAPIJT EN KLEDEN 

De afgeronde strips glijden gemakkelijk over het tapijt, 

waardoor het werken aanzienlijk wordt verlicht. 

 

C. INZETSTUK MET BORSTELS 

In te zetten bij het zuigen van tegels, hout, kunststof of 

andere gladde oppervlakken. Ook te gebruiken bij licht 

schrobwerk. 
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3. RAAMWISSER 250 MM 

De raamwisser dient uitsluitend gebruikt te worden voor 

reiniging van ramen en spiegels om krassen te 

voorkomen. Zorg voor gebruik steeds dat het wisserblad 

schoon is alvorens deze op het glas te gebruiken. 

OPMERKING: 

Ramen dienen in de winter te worden voorverwarmd 

vanaf 10-15 m afstand alvorens de reiniging aan te 

vangen. 

 

4. MULTISTOOMMONDSTUK 150 MM 

Hierop kunnen de volgende hulpstukken worden 

toegepast: 

 

A. Raamwisseropzetstuk 

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. 

 

B. Nylon opzetborstel 

Geschikt voor reiniging van allerlei meubilair. 

 

 

5. STOOMZUIGLANS 

A. Nylon borstel rond 30 mm 

B. Zuigmondstuk smal 80 mm 

C. Kierenzuiger 

 

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. 

Controleer bij het losdraaien van de borsteltjes of de 

sproeier niet mee uit de lans wordt gedraaid. 

 

BELANGRIJK !: TEMPERATUUR ALTIJD AANPASSEN AAN 

OPPERVLAK ! 
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6. VERLENGBUIZEN 

 

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. VULFLES 

8. TRECHTER (geen foto) 

9. SPROEIZUIGMOND (geen foto) 

10. SLANGETJE t.b.v BOILER REINIGING (geen foto) 

 

 

 

8. Trechter 

 

 

 

 

9. Sproeizuigmond  

 

 

10. Slangetje t.b.v. boilerreiniging  

(Wordt enkel bij de M8 geleverd) 

 

 

11. RESERVE SETJE RUBBERRINGEN 

4 x kleine rubber ringetjes 

Dikte 1,70 mm (groen 5,0 mm – 8,85 mm) 
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ROUTINE ONDERHOUD 

MOTORONDERSTEUNING (D)  

Het filter bevindt zich onder de bovenkap. 

Verwijder het filter met een draaiende beweging. 

Reinig het filter en de (witte) separator met een vochtige 

doek. 

Gebruik geen directe waterstraal wanneer de zeef nog 

onder de machine zit (douchekraan en dergelijke). 

 

 

KANTEL DE MACHINE NIET VERDER DAN 45° ! 

 

 

 

FILTER EN SEPARATOR 

Het plastic filter (C) is bevestigd aan de motorondersteuning (D). Om deze te verwijderen; draai tegen 

de klok in en maak de zeef schoon met water. Wanneer u de zeef heeft verwijderd, wordt de conisch 

bevestigde separator (A) zichtbaar. De separator moet periodiek met water worden gereinigd. Om 

deze te verwijderen; draai de gekartelde schroef (B) eruit. Bij het terugdraaien van deze schroef, draai 

deze met de hand MET DE KLOK MEE aan, zonder veel kracht te gebruiken. De machine mag nooit 

gebruikt worden zolang het filter (C) niet is teruggeplaatst. 

A. Separator 

B. Gekartelde schroef 

C. Filter 

D. Motor ondersteuning 
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BESCHERMFILTER (ACHTERKANT MACHINE) 

Beschermkapje (A) kan worden verwijderd door de schroef (F) los te draaien (afb. 17). 

Wanneer de beschermplaat is verwijderd, kunt u bij het geluiddempende stoffilter (C) welke in de 

motoruitlaat (D) zit. Wij adviseren deze periodiek schoon te maken met water. 

Let op!!!! Afbeelding is verschillend per stoomstofzuiger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Beschermplaat filter 

B. Bout 

C. Geluiddempend filter 

D. Luchtuitlaat 

E. Gekartelde sluitring 

F. Gekartelde moer 
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PROBLEEMOPLOSSINGEN 
   

Meestal zijn de oorzaken snel te verhelpen door kleine controles uit te voeren ! 
   

PROBLEEM OORZAAK OPLOSSING 
   
Onvoldoende zuigkracht Het plastic filter is verstopt Reinig het filter 
 De slang is verstopt Ontkoppel de slang en spoel deze schoon 
 De vuilwaterbak is vol Leeg de vuilwaterbak en vul het tot het 

minimum met schoon water 
 De zuigkracht staat te laag Verhoog de zuigkracht 
   
De motor maakt lawaai De vuilwaterbak is vol Leeg de vuilwaterbak en vul het tot het 

minimum met schoon water 
   
Wanneer de boiler is 
opgewarmd komt er geen 
stoom 

De stoomdrukregelaar staat op 
de laagste stand 

Draai de stoomdrukregelaar open 

   
De verlengbuis of het hulpstuk 
laat makkelijk los 

De vergrendeling staat niet in de 
juiste positie 

Zet de vergrendeling in de juiste positie 

   
De verlengbuis of het hulpstuk 
laat zich moeilijk koppelen 

De randen zijn niet ingesmeerd 
 
De rubber ringetjes zijn 
beschadigd 
De vergrendeling zit niet goed 

Deel insmeren met vaseline of 
siliconenspray 
Vervang de rubber ringetjes 
(meegeleverd) 
Vergrendeling in “open” positie zetten 

   
Stoom ontsnapt tussen 
verbindingen 
(verlengbuizen, accessoires of 
slang) 

De rubber ringetjes zijn 
beschadigd 
 

Vervang de rubber ringetjes 
(meegeleverd) 
 

   
De bedieningsknoppen op het 
handvat werken niet 

De stoomzuigslang is niet goed 
bevestigd aan de machine 

Controleer de aansluiting van de slang en 
zorg voor een juiste vergrendeling 

   
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 

   

 

Wanneer de machine na het uitvoeren van deze instructies nog niet 

goed functioneert, raadpleeg uw leverancier ! 
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GARANTIEVOORWAARDEN 

1. De door u gekochte reinigingsmachine voldoet aan een wettelijke garantietermijn indien uw 

apparaat fabrieksfouten mocht vertonen. 

2. Gedurende deze garantietermijn zullen onderdelen, welke niet onderhevig zijn aan 

gebruikersslijtage gratis worden vervangen. 

3. Vooropgesteld dat de fouten niet voortkomen uit ondeskundig gebruik denkend aan kortsluiting, 

stoten, vallen verbranding, moedwillige beschadiging, misbruik, het op zijn kant leggen van de 

machine, water bij de printplaat of ernstige vervuiling in de boiler door bijvoorbeeld 

reinigingsproduct welk overdrukschade aanricht in het expansievat van de boiler. 

4. Doe nooit reinigingsproduct in het boiler reservoir, maar in het hiervoor bestemde detergenten 

reservoir. 

5. Neem bij het niet functioneren van de machine (na raadpleging van de handleiding) contact op 

met The Clean Experience 0342-701 205 of service@thecleanexperience.com 

6. Naar aanleiding van uw melding wordt met u een afspraak gemaakt onder welke voorwaarden en 

condities uw machine in reparatie zal worden genomen, opgehaald of verstuurd. 

7. Bij het opsturen van het apparaat dient alle water uit de voorraadtanks en de vuilwaterbak te 

zijn verwijderd! 

8. De ter reparatie aangeboden machine dient schoon aangeleverd te worden, inclusief de daarbij 

behorende slang, doch zonder enige hulpstuk(ken), tenzij deze defect is/zijn. 

9. Indien de machine te vies is om de reparatie te kunnen uitvoeren, worden € 45,- reinigingskosten 

in rekening gebracht. 

10. Eventuele niet defecte hulpstukken die toch worden meegezonden, vallen niet onder de 

verantwoording van The Clean Experience. 

11. Het opsturen van uw apparaat valt onder uw eigen verantwoording. 

12. Uitbreiding van de wettelijke garantieperiode:  

The Clean Experience verleent 2 jaar fabrieksgarantie op de machine en 8 jaar garantie op de RVS 

boiler, mits deze met regelmaat is schoongemaakt en is ontkalkt. Ook dient de machine in goede 

staat te verkeren. Dit zal worden beoordeeld door de technische dienst van The Clean Experience. 

Dit symbool op de producten en/of de documentatie geeft aan dat elektronische 

apparaten niet bij algemeen huishoudelijk afval mogen worden gedeponeerd. Voor 

de juiste recycling dienen deze producten bij een milieustraat te worden af 

gegeven. Ook kunnen de producten bij uw verkoopkantoor worden geretourneerd 

wanneer daar een nieuw, vergelijkbaar product wordt gekocht. 

Voor meer informatie; neem contact op met uw lokale overheid of haal de milieuwijzer bij uw 

gemeentehuis. Volgens de wet kunnen sancties worden opgelegd voor het onjuist verwijderen van 

afval. Dit symbool is slechts geldig binnen de Europese Unie. Als u zich wilt ontdoen van een niet meer 

te gebruiken product, neem dan alstublieft contact op met de lokale overheid of de verkoper en vraag 

om een juiste manier van afvalverwijdering. 
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HIERBIJ EEN AANTAL MOGELIJKHEDEN VAN DE BIJGELEVERDE ACCESSOIRES 

 

1) VERLENGBUIZEN (2 STUKS): 

• Kunnen afzonderlijk van elkaar worden gebruikt. 

• Kunnen aan elkaar worden gekoppeld. 

• Overige hulpstukken te koppelen aan de verlengbuis. 

 

 

BEVESTIGING: 

• Schuif de buizen in elkaar. 

• Ontgrendel de vergrendeling door het lipje (60) naar het 

midden van de buis te bewegen tot deze blokkeert. 

 

 

 

 

 

2) MULTI STOOMZUIGMONDSTUK 15 CM 

(inclusief twee opzet stukken) 

 

 

STOOMZUIG MONDSTUK:  Stoel, trap, autobekleding 

     met of zonder stoom 

 

 

OPZETSTUK RAMENWISSER 20 CM:       Ramen, tegelwerk 

 

OPZETSTUK RAMENWISSER 15 CM: Kleinere ramen, tegelwerk 

 

OPZETSTUK NYLON BORSTEL 15 CM: Stucwerk (mits waterbestendig) 

     Boenen/stomen van bekleding 

     Niet gelakte houten tafels 

     Teak meubelen 

     Ontdooien vriezers met stoom 
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3) MULTI STOOMVLOERMONDSTUK 30 of 40 CM 

(inclusief drie inzetstukken) 

 

 

MULTI STOOMVLOERMONDSTUK 

VERWISSELEN VAN DE INZETSTUKKEN: 

• Schuif de oranje of zwarte vlakken (61) 

naar buiten om te ontgrendelen (open). 

• Schuif de oranje of zwarte vlakken (61) 

naar binnen om te vergrendelen (close). 

 

INZETSTUK MET TWEE RUBBERS:  

Voor alle gladde oppervlakken te stomen en droog te zuigen. 

De rubber strips zijn los te vervangen 

 

INZETSTUK MET TWEE BORSTELS:  

Om alle gladde oppervlakken te schrobben met stoom of detergent. 

Om alle gladde oppervlakken normaal te stofzuigen. 

 

 

INZETSTUK MET TWEE KUNSTSTOF STRIPPEN: 

Voor kortpolig tapijt en vloerkleden te stofzuigen met stoom of detergent. 

Voor kortpolig tapijt en vloerkleden normaal te stofzuigen. 

 

 

4)  

5) SPROEI- ZUIGMONDSTUK VOOR BEKLEDING 

• Stofzuigen van bijvoorbeeld stoel, trap en autobekleding. 

• Stofzuigen, stomen en shamponeren van bovengenoemde. 

• Snel en doeltreffend verwijderen van lastige vlekken in tapijt, kleden 

en meubelstoffering. 

• Gordijnen stomen en zuigen. 
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STOOMZUIGLANS 

 

 

STOOMLANS ZONDER RONDE BORSTEL 

• Ontsmetten, ontkalken, et cetera van lastige hoeken, kieren en naden. 

• Verwijderen van kalkaanslag bij kranen. 

• Verwijderen van algen van bijvoorbeeld de rubbers van autoramen. 

• Desinfecteren en reinigen van rubbers van bijvoorbeeld koelkasten. 

 

KIEREN ZUIGMONDSTUK 

• Kieren, plinten en lastige hoekjes 

• Zuigen (stomen) van b.v. voegen tussen plavuizen 

• Uitzuigen van bijvoorbeeld naden van auto- of meubelbekleding 

•  

• Ontdooien van vriezers en daarbij gelijktijdig dooiwater afzuigen  

ZUIGMONDSTUK 8 CM STOOMLANS 

(met of zonder rubber)  

• Kleine ramen en/of autospiegels. 

• Droog zuigen (stomen) van bijvoorbeeld voegen tussen plavuizen. 

• Verwijderen en direct opzuigen van bijvoorbeeld hondenharen. 

 

NYLON BORSTEL 

• Los borstelen met stoom van vuil tussen de voegen. 

• Kalk, algen, schimmels van kranen en sanitair et cetera. 

• Rubbers van koelkasten, vriezers en autoramen. 

LET OP !: Bij twijfel niet gebruiken op hoogglans. 

Op een onopvallende plaats proberen om schade te voorkomen. 

 

STALEN BORSTELS 

• Grillplaten, barbecue, roosters, bakkerskarren. 

• Kauwgom, kalk, algen, schimmels.  

LET OP !: Niet op alle oppervlakken te gebruiken. Bij twijfel:. 

op een onopvallende plaats proberen om schade te voorkomen. 



32 

 

OPTIONELE ACCESSOIRES 
(niet standaard meegeleverd) 

1. RAMENWISSER 25 CM 

• Schoonmaken van ramen en spiegels 

met stoom en droog zuigen. 

• Schoonmaken van tegelwanden in badkamers. 

• Reinigen van kunst(leren) bekleding 

 

 

2. STOOMLANS C-SERIE 

• Ontsmetten, ontkalken et cetera, van lastige hoeken, kieren en naden. 

• Verwijderen van kalkaanslag bij kranen. 

• Verwijderen van algen van bijvoorbeeld de rubbers van autoramen. 

• Desinfecteren en reinigen van rubbers van bijvoorbeeld koelkasten. 

 

A. ZUIGMONDSTUK TUIT (t.b.v. stoomlans C-serie) 

• Te bevestigen op stoomlans C-serie. 

• Gelijktijdige afzuiging van verontreinigingen. 

 

B. ZUIGMONDSTUK SMAL (t.b.v. stoomlans C-serie) 

• Te bevestigen op stoomlans C-serie.  

• Smalle wisser voor bijvoorbeeld kleine ruitjes. 

• Gelijktijdige afzuiging van verontreinigingen. 

 

C. NYLON BORSTELS rood, groen, geel, blauw, zwart in 30 - 40- 60 mm 

• Borstel is te plaatsen op de lans. 

• Los borstelen met stoom van vuil tussen de voegen. 

• Kalk, algen, schimmels van kranen en sanitair et cetera. 

• Rubbers van koelkasten, vriezers en autoramen. 

 

D. STALEN BORSTELS in 30 - 40- 60 mm  

• Borstel is te plaatsen op de lans. 

• Grillplaten, barbecue, roosters, bakkerskarren. 

• Kauwgom, kalk, algen, schimmels. 

 

E. MESSING BORSTELS in 30 - 40- 60 mm 

• Borstel is te plaatsen op de lans. 

• Grillplaten, barbecue, roosters, bakkerskarren. 

• Kauwgom, kalk, algen, schimmels. 

 

LET OP !: Niet op alle oppervlakken te gebruiken. Bij twijfel:. 

op een onopvallende plaats proberen om schade te voorkomen. 
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3. SPROEI – ZUIGMONDSTUK 25 CM 

(inclusief opzet borstel- en rubber) 

• Tapijten en kleden. 

• Matten. 

• Matrassen. 

• Caravan & Camper kussens. 

 

 

 

4. NORMALE STOFZUIGMOND (30 en 40 cm) 

• Voor alle normaal te stofzuigen vloeren zonder stoom. 

 

5. NAT / DROOG ZUIGMOND (40 cm) 

• Voor alle normaal te stofzuigen vloeren of om water te zuigen 

(zonder stoom). 

 

 

 

 

 

 

6. ELEKTRISCH AANGEDREVEN DIEPREINIGER 

• Uitstekend en zeer doeltreffend te gebruiken voor 

het diep reinigen van tapijt en kleden. 

 

Dit hulpstuk wordt geleverd met een stalen telescoopbuis en een 

losse, 2 meter lange slang (geen mogelijkheid om te stomen). 

 

 

 

7. AFSTOFBORSTEL ZONDER STOOM (natuurhaar) 

• Voor afstoffen en stofzuigen. 

 

 

 

8. TURBOBORSTEL MET STOOM OP LUCHT AANGEDREVEN 

• Verwijderen van katten- en hondenharen met of zonder stoom. 

• Diep reinigen van stoel, trap en autobekleding. 

• Stomen en diep reinigen van bekleding (opfrissen). 

 

 

9. STOOMSTRIJKIJZER 

• Voor het normale strijkwerk. 

• Ideaal te gebruiken om met 5 bar stoom te strijken. 

Dé oplossing voor als u veel strijkwerk heeft. Halveert de strijktijd ! 
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10. KIERENZUIGMOND MET STOOM 

• Voor hoeken, kieren en naden. 

• Voor naden in stoelbekleding en meubels. 

 

11. VERLENGDE STOOMLANS ZONDER BORSTEL 20 en 50 cm 

• Voor lastig te bereiken plaatsen. 

• Voor hoeken en kieren. 

• Ideaal voor reiniging van motorblokken. 

• Reiniging van kettingkasten. 

 

12. THE CLEAN EXPERIENCE REINIGINGSPRODUCTEN 
 

A. TCE BIO STEAM CLEAN (concentraat) 

Biologisch afbreekbaar schoonmaakmiddel 

 

Geschikt voor het reinigen cq. verwijderen van onder andere: 

• Olie, was en vet. 

• Beton en asfalt. 

• Vettige vloeren, linoleum, marmoleum, rubber (PVC) en de meeste soorten kunststof. 

• Vettige vloeren die géén polymeer en/of waslaag hebben. 

• Vetaanslag op schilderwerk. 

• Vuil- en vetaanslag op gevelbekleding, zoals trespa en kunststof. 

• Vuil- en vetaanslag op machines, dekzeilen, tractoren en landbouwvoertuigen. 

• Vervuilde kettingen en gereedschappen. 

• Nicotineaanslag in kantines, bussen, treinen, keukens en woningen. 

• As en roetaanslag. 

 

VERPAKKINGEN: 0.5 - 1.0 - 2.5 - 5.0 - 10 - 25 Liter 

 

B. TCE KAUWGOMVERWIJDERAAR 

 

VERPAKKINGEN: 

1 liter 

2,5 liter 

 

C. TCE AQUACLEAN (concentraat) 

Biologisch bacteriedodend en desinfecterend middel. 

 

AQUACLEAN doodt de bacteriën in de vuilwaterbak en verspreidt een 

aangenaam frisse geur tijdens het stofzuigen of luchtreinigen. 
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VOOR VRAGEN EN ADVIES: 

 

Mail: info@thecleanexperience.com 

Telefoon: 0031 (0) 342 701205 

Serviceaanvraag via www.thecleanexperience.com 

Mail: service@thecleanexperience.com 

Telefoon: 0031 (0) 342 701205 

Nabestellingen kunnen via www.thecleanexperience.com 

Telefoon: 0031 (0) 342 701205 

 

Onze webwinkel is dag en nacht geopend voor u www.thecleanexperience.com 

 

 

IMPORTEUR: 

Bezoekadres (enkel op afspraak) 

 

Anthonie Fokkerstraat 51B 

3772 MP Barneveld 

Telefoonnummer :    0031 (0) 0342 - 701 205 

E-mail                     :    info@tce.nl 

Website                 :    www.thecleanexperience.com  

Bedrijfsgegevens: 

K.v.K. – nummer :    73499390 

BTW  - nummer  :    NL855816478 B01 

Iban nummer      :    NL75INGB0008323792 

 

 

DISCLAIMER: 

DEZE HANDLEIDING IS MET DE MEESTE ZORG VOOR U SAMENGESTELD. DE LEVERANCIER IS ECHTER 

NIET AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN OF (TUSSENTIJDS) GEWIJZIGDE INFORMATIE.  

NIETS UIT DEZE HANDLEIDING MAG ZONDER MEDEWETEN VAN THE CLEAN EXPERIENCE WORDEN 

GEKOPIEERD IN VERBAND MET HET COPYRGHT ©. 
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Algemene voorwaarden 2021 en AVG 

Artikel 1. Definities 

1-1 TCE: Ondernemer welke bevoegd handelt onder de naam The Clean Experience BV.  

1-2 Overmacht: een niet-toerekenbare onmogelijkheid of niet te voorziene wijziging. 

Artikel 2.  Overeenkomst 

2-1 Het geven van een opdracht aan TCE, waaronder ook het plaatsen van een bestelling bij TCE 

wordt begrepen, geldt als een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. 

2-2 Een overeenkomst met TCE wordt eerst en uitsluitend bindend door schriftelijke of 

mondelinge bevestiging door TCE. 

2-3 Het is TCE toegestaan om ten bate van een goede uitvoering van de overeenkomst, 

werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

2-4 Bestelling via de webwinkel van TCE wordt, tenzij anders overeengekomen, verzonden naar 

het door opdrachtgever aan te geven en te controleren adres. 

Artikel 3. Afspraken 

3-1 Bijzondere, van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing 

op specifieke overeenkomsten waarvoor dit schriftelijk is overeengekomen. 

3-2 Afspraken of overeenkomsten met medewerkers van TCE binden de laatste slechts indien hij 

deze bevestigd.  

Artikel 4. Levering en gebruikshandleiding 

4-1 In geval van verzending geschiedt dit zoals door TCE is aangegeven. Wenst de opdrachtgever 

een zending anders dan gebruikelijk te ontvangen, zijn ook de eventuele extra kosten hiervan 

voor zijn rekening. 

4-2 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. 

4-3 Vindt levering in delen plaats dan kan ook de facturering in delen plaatsvinden. 

4-4 Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer recht geven op schadevergoeding. 

4-5 Wordt de leveringstermijn met meer dan twee maanden overschreden dan mag de 

overeenkomst ontbonden worden voor het deel dat (nog) niet geleverd is. 

4-6 Wanneer bestelde of gerepareerde goederen niet door opdrachtgever worden afgenomen, 

staan die goederen voor zijn rekening en risico opgeslagen. Na drie maanden geen response te 

hebben gekregen van klant, kunnen er stallingskosten in rekening worden gebracht. 

4-7 U wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van de meegeleverde 

gebruikshandleiding! 
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Artikel 5. Wijziging van de opdracht 

5-1 Eventuele hogere kosten door wijzigingen (zowel schriftelijk als mondeling) in een opdracht, 

door of namens de opdrachtgever, worden doorberekend.  

5-2 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen 

overeengekomen levertijd door TCE buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. 

5-3 Indien na de overeenkomst de prijzen door overmacht, verhogingen ondergaan, mogen deze 

door TCE worden doorberekend. Prijzen worden elk jaar geïndexeerd en indien nodig 

aangepast. 

Artikel 6. Annuleren / retourneren 

6-1 Nadat de opdrachtgever een via de webshop besteld artikel heeft ontvangen, heeft hij het 

recht van retour: binnen 14 dagen na de ontvangst, zonder opgaaf van reden. Mits het artikel 

zich in ongebruikte staat bevindt.  

6-2 Indien de opdrachtgever de overeenkomst of aankoop, ingevolge lid 1 van dit artikel, wenst te 

ontbinden, dient hij dit schriftelijk: per mail, aan TCE te melden. Aansluitend zal hij het product 

(laten) bezorgen op een door TCE aan te geven retouradres. Dit dient te gebeuren in de 

originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking. Kosten en risico van verzending zijn voor 

opdrachtgever.  

6-3 Indien de overeenkomst niet in volgens lid 1 en 2 van dit artikel wordt beëindigd of 

geannuleerd, of opdrachtgever weigert het bestelde af te nemen, is opdrachtgever verplicht 

de door TCE reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt 

tegen de kostende prijs. Opdrachtgever zal eveneens aan TCE als schadeloosstelling 

verschuldigd zijn: het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. 

6-4 Indien er bij TCE twijfels ontstaan met betrekking tot betalingsmoraal of betalingsmogelijkheid 

van opdrachtgever, staat het TCE vrij de overeenkomst met betreffende opdrachtgever te 

beëindigen. Opdrachtgever staat TCE toe hiertoe informatie in te winnen. ( b.v. BKR registratie)  

6-5 Onverminderd het vermelde in lid 3 van dit artikel behoudt TCE zich alle rechten voor om 

volledige nakoming van de overeenkomst of volledige schadevergoeding te vorderen. 

6-6 Afspraken die zijn gemaakt met onze servicemonteurs op locatie, kunnen tot 24 uur van te 

voren kosteloos worden geannuleerd of verzet. Komen zij echter voor niets bij klant op locatie, 

worden er voorrijkosten à €75,- in rekening gebracht. 
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Artikel 7. Garantie / Reclamering 

7-1 Garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht. Garantie wordt verstrekt op geleverde 

materialen, maar niet op immateriële kosten zoals arbeid, voorrijkosten en onderzoekkosten. 

7-2 Indien de opdrachtgever niet aan TCE binnen wijst op gebreken, 10 dagen na ontvangst van de 

goederen of reparatie, die bij direct gebruik en onderzoek konden worden opgemerkt, dan 

wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de staat waarin de goederen zijn geleverd. 

7-3 TCE dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren alvorens deze al dan 

niet te honoreren. 

7-4 Aanbiedingen, prijzen, specificaties, promotieacties, reclames, brochures e.d. zijn aan 

wijzigingen onderhevig en binden TCE niet. 

7-5 TCE Machines uit de huishoudelijk lijn ( H-lijn)  worden immer naar klant- of naar TCE 

opgestuurd. Ofwel voor levering, ofwel voor reparatiedoeleinden.  

Artikel 8.  Reparatie & service 

Voorwaarden van TCE’s reparatie- en installatie service: 

Klant gaat akkoord met onderstaande voorwaarden na het geven van een opdracht aan  

TCE reparatie en installatie service. Dit kan schriftelijk, per e-mail  service@tce.nl of 

per telefoon 0342-701205. Bij reparatie/onderhoud door TCE monteur op locatie, wordt deze 

te allen tijde in de gelegenheid gesteld te beschikken over een Arbo-technisch verantwoorde 

ruimte c.q. werkplek. 

8-1  Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die door de klant zijn opgegeven. Indien geen 

duidelijke klachten zijn opgegeven, worden de door de monteur geconstateerde 

gebreken/fouten hersteld. 

8-2  De reparatiekosten worden vastgesteld op basis van: het starttarief, het aantal 

arbeidsperioden per kwartier. De eventueel te gebruiken materialen (onderdelen) en indien 

nodig de ophaal – en terugbezorgkosten en eventuele verzend- en/of administratiekosten. 

De reparatie, c.q. onderzoekskosten dienen direct contant/per pin aan de monteur te worden 

voldaan. Facturen verzenden wij via debiteurenadministratie en achteraf. 

Starttarief werkzaamheden is € 13,75 per kwartier. Elk kwartier daarna € 13,75  

Voorrijkosten € 75,-  Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.   

8-3  Op verzoek van klant geeft de monteur een prijsopgave. 

a.  Als bij onderzoek blijkt dat de reparatie hoger zal zijn dan eerdere prijsopgave, dan wordt aan 

klant gevraagd of hij/zij het apparaat voor een hogere prijs wil laten repareren. 

Onderzoekskosten op verzoek bedragen €75,- Bij schriftelijke prijsopgave is een bevestiging 

van klant noodzakelijk om tot reparatie over te gaan. 
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b.  Klant kan eventueel van verdere dienstverlening door de monteur afzien en eventueel 

gedemonteerde apparaten worden in overleg met klant weer gemonteerd. Klant betaalt voor 

de gewerkte periodes en evt. ophaal – en bezorgkosten 

    c.  Indien voor reparatie-onderdelen door derden geleverd moeten worden, zal de monteur geen 

extra kosten in rekening brengen voor het 2e bezoek (alleen de gewerkte periodes en de 

onderdelen/materialen) en zal hij trachten klant te informeren over de vermoedelijke 

wachttijd. De klant kan de monteur niet aan deze wachttijd houden. 

8-4  Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij reparatie uitsluitend gebruikgemaakt 

van nieuwe, originele onderdelen, of, wanneer dit uitdrukkelijk met de klant is besproken, 

ruilonderdelen. 

8-5 Een reparatie zal op een dusdanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat weer volledig 

aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoet. Indien dit niet mogelijk is zal de monteur dit 

aan klant meedelen en het apparaat niet repareren maar afkeuren voor verder gebruik. 

8-6  De monteur is aansprakelijk voor diefstal indien hij de machine meeneemt naar TCE,  alsmede 

voor verlies van toebehoren en accessoires. 

8-7  Na reparatie ontvangt klant een factuur met een korte omschrijving van de verrichte 

werkzaamheden en de vervangen onderdelen.  

8-8  De monteur geeft slechts dán garantie van drie maanden op arbeid/voorrijden en 6 maanden 

op onderdelen ná een voltooide reparatie. Deze garantie geldt alleen wanneer de betaling 

voldaan is. Op schoonmaak – c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties, verricht aan 

apparaten met bliksem -, water -, of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de 

reparatie bon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Is de machine dusdanig sterkt vervuild 

dat reparatie/onderzoek hierdoor onmogelijk blijkt, worden er €45,- schoonmaakkosten in 

rekening gebracht. 

8-9  Bij opnieuw optreden van hetzelfde gebrek binnen de garantietermijn, zal de reparateur een 

prijsopgave doen van deze nieuwe reparatie. 

a. Bij de zelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de reparatie niet zijn 

vervangen berekend. 

b.  Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de voorgaande reparatie, 

dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan klant wel berekend, uitgezonderd het 

starttarief. 

c.  Na een hernieuwde reparatie begint in de artikel 8 genoemde garantietermijn opnieuw te 

lopen. 

8-10 Wanneer door monteur wordt geconstateerd dat oude bekabeling, stekkers of waterslangen 

verouderd zijn, worden deze vervangen door nieuwe, om kortsluiting en/of lekkage te 

voorkomen. Dit om onveilige en levensbedreigende situaties te voorkomen. De kosten voor 

deze onderdelen/materialen komen bovenop de installatiekosten. Wanneer de klant dit niet 

wenst, wordt het desbetreffende apparaat door TCE niet goed gekeurd voor gebruik.  
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8-11 Reparatie aan apparaten waarvoor nog fabrieksgarantie geldt, wordt alleen uitgevoerd op 

uitdrukkelijke wens van klant. Wordt een reparatie uitgevoerd door een externe partij, dan 

komt de garantie te vervallen. Dit geldt ook voor eventuele aanpassingen op of aan de 

machine en de toebehoren. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

9-1 TCE is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het materieel- of eigendommen van de 

opdrachtgever, wanneer dit (aantoonbaar en onderbouwd) is ontstaan door direct toedoen 

van TCE medewerker. 

9-2 TCE zal nooit gehouden worden meer schade te vergoeden dan door zijn verzekering wordt 

gedekt. 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 

10-1 Zolang opdrachtgever niet alle vordering volledig aan TCE heeft voldaan, blijven alle geleverde 

goederen eigendom van TCE. 

10-2 TCE heeft het recht deze goederen terug te vorderen en/of op te halen; kosten: €75,- 

voorrijkosten. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt verplicht deze zich, TCE 

volledig schadeloos te stellen. 

10-3 Het is opdrachtgever niet toegestaan goederen van TCE te verpanden, te verkopen of 

anderszins te gelde te maken, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

Artikel 11.  Betaling 

11-1 Betaling geschiedt normaliter vooraf of bij levering. Wordt hiervan afgeweken dan dient er 

betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Andere betalingsvoorwaarden zijn 

alleen van toepassing indien deze schriftelijk overeengekomen zijn en uitvoerbaar blijken.  

11-2 Indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door TCE is 

ontvangen, is opdrachtgever in verzuim en is TCE gerechtigd aan de opdrachtgever rente van 

2% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.  

11-3 Wanneer TCE goederen van een opdrachtgever, welke in verzuim is, onder zich heeft, is hij 

gerechtigd zich deze toe te eigenen ter (gedeeltelijke) voldoening van de vordering. 

11-4 Indien TCE invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is, komen alle 

kosten, verband houdend met die invordering, ten laste van opdrachtgever. 

Artikel 12. Toepasselijk recht 

12-1 Nederlands recht en recht van de Europese Unie zijn van toepassing. 

12-2 Indien een artikel of lid of deel daarvan in strijd blijkt met het toepasselijk recht, dan zal dit 

uitsluitend de nietigheid van dit deel en niet van de rest van deze algemene voorwaarden met 

zich meebrengen. 

12-3 Wanneer TCE deze algemene voorwaarden coulant toepast kan daar geen recht aan ontleend 

worden; ook zal dat geen precedent scheppen.  
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12-4 TCE behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden, prijzen, contracten en dergelijk, te 

wijziging indien hiertoe zwaarwichtige redenen zijn na de klant hier immer schriftelijk van op 

de hoogte te stellen.  

Artikel 13.  AVG regelgeving: 

13-1    AVG regelgeving: ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

25 mei 2018 treedt de Europese AVG in werking in het kader van het recht ‘om vergeten te 

worden’.  

 

Betrokkenen kunnen verouderde of onjuiste informatie die privacygevoelig is, laten 

verwijderen. Ook wanneer u TCE eerder toestemming heeft gegeven uw naw. gegevens op te 

nemen in het klantenbestand zullen wij u, op uw schriftelijke verzoek, binnen een maand 

verwijderen uit ons systeem. 

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt? 

Wij hebben uw gegevens nodig voor het handelen volgens onze garantiebepaling en om de 

aanschaftermijn bij te houden voor de servicecontracten. Wij zullen als TCE uw 

persoonsgegevens respecteren, beschermen en in overeenstemming met de geldende 

wettelijke regels technische- en organisatorische maatregelen treffen, in stand houden en zo 

nodig aanpassen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.   

Persoonsgegevens zullen nooit gebruikt worden voor doorverkoop aan derden voor 

commerciële doeleinden.  

 

De gevolgen van het verwijderen van uw gegevens uit ons klantenbestand. 

Mochten wij uw gegevens op uw verzoek moeten verwijderen, geldt de consequentie dat wij 

niet meer kunnen eiken wat de aanschafdatum- en het machinenummer is geweest van uw 

aankoop en dus de garantie komt te vervallen. Ook bij een servicecontract zijn uw gegevens 

van belang.  

13- 2 Voor u als klant van The Clean Experience hebben wij een belangrijke mededeling in het kader 

van de aangescherpte AVG regelgeving: 

Waarvoor dienen uw opgeslagen persoonsgegevens? 

Wij hebben uw NAW gegevens opgeslagen in ons beveiligde klantenbestand in verband met 

servicecontracten- en/of garantievoorwaarden. In dit klantenbestand is ook uw 

machinenummer opgenomen en de datum van aankoop. Dit om uw garantietermijn vast te 

kunnen stellen bij een eventuele reparatie of servicebeurt van uw TCE stoomreiniger. 

Uw gegevens zijn- en blijven vertrouwelijk en zullen nooit worden doorverkocht aan derden 

voor commerciële doeleinden. 

Wenst u uw persoonsgegevens te laten verwijderen? 

Mocht u besluiten dat wij u uit ons klantenbestand dienen te verwijderen, laat ons dit middels 

een mail aan info@tce.nl weten, met als onderwerp: ‘Mijn gegevens verwijderen’.  

Let op: Het verwijderen van uw gegevens brengt consequenties met zich mee voor de 

garantiebepaling.  


