Doman Jupiter Pro Stoomreiniger

Gebruiken van de Doman Jupiter Pro
Overzichtstekening van de diverse bedieningsonderde
len
van de Doman Evolution Plus.

Wanneer u onderstaande aanwijzingen volgt dan bent
u in staat om alle handelingen
met de Doman Jupiter Pro correct uit te voeren.

In gebruik nemen
1. Steek de aftapplug van de chemietank in de
opening achterin de machine.

2. Open het deksel van het monobloc
(Stoomslang aansluiting) en druk het
aansluitstuk van de slang in het monobloc.
Wanneer u dit correct doet klikt de slang
vast.

3. Trek de vuldop open en vul de tank
voorzichtig met de juiste hoeveelheid schoon
water. Wij adviseren om schoon, gefilterd
water te gebruiken, dit om zo min mogelijk
residuen in de boiler achter te laten. Nooit
reinigingsmiddelen bij het water doen !

4. Aan de achterzijde bevindt zich de
voorraadtank voor de chemie of het extra
spoelwater.
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5. Controleer de of de spanning overeenkomt met die nvade machine en doe de
stekker in het stopcontact.
6. Druk de
hoofdschakelaar
(1) in zodat de
stroomtoevoer naar
de machine start.
Het lampje op de
schakelaar zal gaan
branden om aan te
geven dat de
machine is
ingeschakeld.
7. Druk nu eenmaal op de boilerswitch (2) en het groene lampje zal gaan
knipperen gedurende het opwarmen van het water in de boiler. Tijdens het
opwarmen zal de druk oplopen tot ongeveer 7 bar bij een temperatuur van
ongeveer 165 °C. Als het opwarmen gereed is zal het groene lampje continue
blijven branden. Wanneer de machine gebruikt wordt dan zal het lampje
regelmatig knipperen omdat de machine tijdens gebruik continue bezig is met
het verwarmen van het water in de boiler.
Ook zal tijdens het werken met de Doman Jupiter Proregelmatig de pomp te
horen zijn omdat er dan water wordt overgepompt vanuit de voorraadtank in de
boiler. Dit blijft doorgaan totdat de voorraadtank leeg is.
Wanneer het water in de voorraadtank leeg is dan kl inkt er een akoestisch
signaal en gaat het tank level lampje branden (oranje lampje naar de
manometer). De stroomtoevoer wordt nu geblokkeerd. De boiler blijft altijd
gevuld met water zodat alleen de watervoorraadtank hoeft te worden bijgevuld
met ongeveer 5 liter water.

Werken met de Doman Jupiter Pro
Stomen
•

Druk op de pistoolgreep de stoomknop in en u krijgt
stoom. (0/1)
(eerst krijgt u een weinig water, dit is condenswater
wat wordt veroozaakt doordat de leidingen nog op
temperatuur moeten komen, dit duurt maar heel
kort.)

Chemie of spoelwater geven
•

Om chemie of spoelwater te geven moet op u bij de
stoomslang op de pistoolgreep de onderste knop
indrukken.

Onderhoud
De boiler schoonspoelen
Zoals u wellicht weet zit er meer verontreinigingni water dan alleen kalk. En het zijn al
die residuen die uw Doman Jupiter Pro niet ten goede komen. Vandaar dat regelmatig
onderhoud de levensduur van uw machine zeer ten goede komen.
Wanneer u de Doman Jupiter Pro gaatontkalken houdt u dan de adviezen aan voor het
ontkalken van Doman stoomreinigers.

Ingebouwde veiligheden
Om uw veiligheid te garanderen zijn er in de Doman Jupiter Pro diversen veiligheden
ingebouwd. Deze veiligheden zijn zowel ter bescherming van de mens als de machine.
Enkele veiligheden die standaard zijn ingebouwd:
• Ketelthermostaat
De boiler is tegen oververhitting beveiligd middels een ketelthermostaat welke
de stroom van de elementen uitschakelt als de boiler te heet dreigt te worden.
• Overdrukventiel
Een overdrukventiel zal bij een te hoge druk in de boiler worden aangesproken
en de overdruk naar buiten afvoeren.

