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Onderhouds- en veiligheidsmaatregelen 

“Stoomstofzuiger C - Serie” 

 

Onderhoud van de hulpstukken/accessoires na ieder gebruik ! 

 

• Op het handvat en de verlengbuizen zitten kleine zwarte of groene 

O-ringetjes. Deze ringetjes kunnen beschadigen wanneer je de vergrendeling 

niet helemaal opent bij het bevestigen en het ontgrendelen van de hulpstukken en 

verlengbuizen.  

 

• Vet de ringetjes eventueel in met vaseline om deze soepel te houden. 

 

• Komt er stoom uit: aansluitingen van de verlengbuizen, accessoires of slang, 

dan is het raadzaam de ringetjes te vervangen. Ringetjes zijn te bestellen via 

onze webshop. 

 

• Reinig de hulpstukken voor het behoud van de kwaliteit. Zet de zuigfunctie aan en 

zuig warm water uit de kraan op met je slang om hem door te spoelen. 

 

• Spoel het stofzuigerfilter onder de kraan af en plaats het terug onder de 

stofzuigermotor. Hang de vuilwaterbak aan de haakjes (zonder dicht te klemmen) 

onder aan de machine, zodat het kan drogen. Dit voorkomt stank en 

schimmelvorming.  

 

Onderhoud van de stoomstofzuiger 

 

• Vul de 5 liter tank met de zwarte tankdop met schoon leidingwater. 

Hier mag nóóit schoonmaakmiddel in! 

 

• Rol de stekker van de machine op na gebruik. Begin met het rollen waar de kabel 

of het snoer uit de machine komt. Zo voorkom je een draai (kabelbreuk) in het 

snoer. 

 

• Rol de stofzuigerslang niet op terwijl het aan de machine bevestigd is. Ontgrendel 

de slang als je klaar bent met de machine. 

 
• De machine moet maandelijks ontkalkt worden. Z.o.z. voor de richtlijnen. 

 

http://www.tce.nl/
mailto:service@thecleanexperience.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOpu3Yh8XeAhWBfFAKHagUCc4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.automotive4all.nl/bedrijf/the-clean-experience/1425169825015&psig=AOvVaw3TJUZ2FBGBKctudAP-0-nV&ust=1541775561832089


The Clean Experience – Anthonie Fokkerstraat 51-B – 3772 MP –Barneveld 
www.tce.nl - service@thecleanexperience.nl - 0342 701 221  

 

 

 

Ontkalken van de boiler (maandelijks) 

 

Let op de machine moet afgekoeld zijn. 

 

❖ De machine moet afgekoeld zijn en van het elektriciteitsnet zijn 

afgesloten. 

❖ Zuig de 5 liter watertank met zwarte dop leeg d.m.v. 

stofzuigerslang en het afzuigslangetje voor de watertank. 

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

de meegeleverde moersleutel.  

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

❖ Vul de 5 liter watertank met TCE ontkalker (zie etiket voor 

hoeveelheid/verhouding). Vul de watertank verder af met 3 a 4 liter 

water. 

❖ Sluit de machine aan op het elektriciteitsnet en schakel de machine 

in.  

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

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

verschijnt, schakel de machine ‘uit’ en na ongeveer 10 seconden 

weer ‘in’. Mogelijk moet je dit 1 a 2 keer herhalen. 

❖ Zuig het restant van de ontkalker weer uit de 5 liter watertank met 

de zwarte dop. 

❖ Laat de machine 30 minuten aanstaan, zodat de boiler kan 

ontkalken. 

❖ Vul de 5 liter watertank met schoon water. Haal de stekker uit het 

stopcontact en laat de machine ongeveer 8 uur afkoelen. 

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

de meegeleverde moersleutel. Doe dit na de afkoelperiode!  

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

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

als restant in de boiler is achtergebleven. 

❖ 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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Ontkalken/reinigen van de leidingen en componenten 

Wij geven het advies om 3 tot 4 keer per jaar ook de leidingen en 

componenten van de stoomstofzuiger te reinigen/ontkalken. 

De ontkalkingsprocedure is hetzelfde zoals omschreven bij de 

maandelijkse reiniging, met de volgende aandachtspunten/extra 

handelingen: 

• Gebruik de helft van de aangegeven hoeveelheid ontkalker.  

• Na het opwarmen laat je de machine ongeveer 1 tot 1,5 minuut 

stomen. 

• Na de afkoelperiode en het leegzuigen van de tank, de machine/tank 

weer vullen met schoon water. 

• Machine weer op laten warmen en vervolgens weer 1 tot 1,5 minuut 

stomen om de restanten kalk en ontkalker uit de leidingen en 

componenten te verwijderen. Deze laatste handeling is belangrijk 

om schade aan de leidingen en componenten te voorkomen! 
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