Handleiding: behangafstomer 230V
Om een snelle werking te bekomen is het aangewezen over gans het oppervlak insnijdingen of
aatjes met een prikrol in het papier aan te brengen. Dit vooral bij beschilderd papier of met een
structuur. Bij een slechte muur is het mogelijk dat de bezetting loskomt en hersteld dient te worden.
• Plaats de behangafstomer horizontaal op de plaats waar men gaat aanvangen. Ontrol het
snoer en de darm en controleer de bevestiging van het stoompalet aan de darm.
• Vul het reservoir met zuiver en warm water. Als het reservoir met warm water gevuld wordt zal de tijd
nodig om op temperatuur te komen beduidend korter zijn. De klem van de vuldop eerst oplichten
alvorens te draaien. Vullen tot het merkteken Maxi op het peil. Nooit andere producten toevoegen!
• Stekker in het stopcontact steken en ongeveer 8 à 15 minuten wachten.
• De behangafstomer niet onbeheerd achterlaten tijdens het opwarmen. Zodra de stoom tot aan het
palet komt, is het apparaat klaar. Let op voor heet water dat eventueel uitgestoten kan worden. Zodra
de stoom vrijkomt, het stoompalet boven de uitlaat van het apparaat houden om te zorgen dat bij
condensatievorming het water terug in het reservoir stroomt.
• Neem het palet in bijvoorbeeld de linkerhand met de darm onderaan en houd deze gedurende 10
sec. tegen de muur.
• Verzet het palet naar links en met een paletmes in de rechterhand kan men het behang afsteken. Dit
laat toe doorlopend te werken. Indien men linkshandig is kan men deze aanwijzingen gespiegeld
opvolgen. Een vol reservoir laat toe ongeveer één uur te werken.
• Als het niveau aan het minimum komt het stomen stoppen, de stekker uittrekken en de stomer
gedurende 2 minuten laten afkoelen. Licht de klem om eventuele druk te laten ontsnappen en
draai dan pas de dop linksom van het reservoir. Het is aangewezen dit met een handschoen
te doen en te zorgen dat men het aangezicht er niet te dichtbij heeft.
• Het reservoir laten afkoelen, opvullen en de stekker terug insteken. Na het werk de behangafstomer
laten afkoelen, het reservoir ledigen, alle onderdelen reinigen en het snoer en darm oprollen. Gebruik
in geen geval agressieve of corrosieve reinigingsmiddelen.

Voor verhuur of informatie kunt u bellen met 0900-7474747
Onze storingsdienst staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week ter beschikking via 0515-745019
Houdt u er rekening mee dat eventuele schades en/of schoonmaakkosten zullen worden doorbelast.

