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Onderhoud/veiligheidsmaatregelen 

“TCE-M8” 

 

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 ontgrendelen van 

een hulpstuk et cetera.  

 

• Vet de ringetjes 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. 

 

• 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. 

 

• Het filter (de zeef) bevindt zich onder de machine. Verwijder de zeef met een 
draaiende beweging. Reinig de zeef en de (witte) separator met een vochtige 
doek. Gebruik geen directe waterstraal wanneer de zeef nog onder de 
machine zit (douchekraan en dergelijke). 
 

Onderhoud van de stoomstofzuiger 

 

• Vul de tank van het waterreservoir (tankdop) met schoon leidingwater. 

Hier mag nóóit schoonmaakmiddel in! 

 

• Rol het snoer van de machine op na gebruik. Begin met het oprollen van het 

snoer, waar het bij de machine begint. Zo voorkom je een draai in het snoer                       

(kabelbreuk). 

 

• Rol de stofzuigerslang niet op terwijl hij aan de machine zit. Ontgrendel de 

slang als je klaar bent met de machine.                                                                                      
 

• De machine heeft een boiler en die moet elke 1 a 2 maanden gereinigd 

worden.  
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Reinigen van de boiler 

De boiler reinigen van de TCE-M8 

 

 

1. Haal de stekker uit het stopcontact. 

 

2. Controleer of de boiler koud is. 

 

 

3. Draai de veiligheids-boilerdop voorzichtig uit het 

apparaat. Dit doe je door te drukken en te draaien. 

 

 

 

4. Koppel de stoomzuigslang aan het apparaat en plaats het meegeleverde 

slangetje op de zuigmond (zie afbeelding FIG.7B). 

 

5. Zuig met het slangetje via de opening van de boiler het water uit de boiler, 

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

 

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

 

7. Vul na het reinigen van de boiler de machine opnieuw met water via de opening 

van de boiler alvorens het toestel opnieuw te gaan gebruiken. 

 

8. Wanneer de boiler gevuld is met water, draai de veiligheids-boilerdop met een 

drukkende beweging handvast dicht (niet doordraaien). 

9. Leeg de vuilwaterbak waarin het vieze water is opgezogen en maak deze schoon 

en droog. Wanneer je droog gaat stofzuigen, vul de vuilwaterbak met een laag 

water. Gebruik eventueel ‘’Aqua-Clean” voor een bacterie dodende werking in 

de vuilwaterbak en voor een frisse geur. 

 

10. Zet de machine vervolgens aan en laat hem opwarmen. Controleer of de 

veiligheidsdop geen stoom lekt. 

 

11. De machine is nu klaar voor gebruik. 

 

12. Reinig de boiler elke 1-2 maanden. 

Boiler leegzuigen met 
bijbehorende hulpstuk. 
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