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Handleiding reinigingspomp EASY BEER CLEANER (EBC)                               NEDERLANDS 

Onze producten zijn ontworpen om aan de hoogste eisen van kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en design te 

voldoen.                                                                                                                                                                        

Wij hopen dat de EASY BEER CLEANER aan al uw verwachtingen zal voldoen. 

 

                                                                             OPGELET 

Lees deze handleiding volledig en aandachtig door vooraleer dit toestel te gebruiken.                                      

Dit toestel is geschikt voor gebruik door vak personeel. In geen enkel geval mag dit toestel toevertrouwd 

worden aan niet geschoolde personen.                                                                                                     

TECHNOLEASE kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een niet reglementair gebruik van het 

materiaal, noch van de daaruit voortvloeiende gevolgen. In het bijzonder wat betreft de gebruikte produkten 

(anderen dan deze aangeleverd), het niet naleven van de voorgestelde concentratiegraad, belemmering van de 

doorgang door de spons(al dan niet geleverd) in welk deel ook van de tapinstallatie. 

 

I. BESCHRIJVING 

 

1. Aan- en uit schakelaar 

2. Teller  

3. Laderkoppeling 

4. Filterblok 

5. Inversiehendel 

6. Snelkoppeling voor aanzuigleiding 

7. Snelkoppeling voor uitloopleiding 

8. Manometer 

9. Transporthendel 

10. Veiligheidsafsluiting 

11. Voetsteun  

12. Aansluitingsleidingen 

13. Aanzuigleiding met snelkoppeling 

14. Terugslagklep  

15. Uitloopleiding met snelkoppeling 

16.  Snelkoppeling vatkoppeling (als geleverd) 

17. Sponsjes (als geleverd) 

18. Onderhoudsprodukt (als geleverd) 

19. Lader 
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II. OPSLAGRUIMTE 

 

Uw EBC dient bewaard te worden op een zuivere, droge en frisse plaats, vermijdt overdadige warmte.  

 Indien u het toestel EBC lange tijd niet gebruikt, dient het bewaard te worden op lage temperatuur (ideaal tussen 

10°C en 15°C). Dit om de levensduur van de lithium-ion batterij te verbeteren.  

Opgelet: In elk geval dient, EBC beschermd te worden van vorst om onherroepelijke schade te voorkomen 

 

III.  GEBRUIK 

 

Volgende punten dienen nagegaan te worden vooraleer de in gebruikname van het toestel : 

a. De vermogenstoestand van de batterij. (zie 1 Opladen Batterij) 

b. De goede staat van het koetswerk. 

c. De aanwezigheid van alle elementen en hun goede vasthechting (voetjes, hendel, filterblok, aansluitingen, 

etc.) 

d. De zuiverheid van de filter van de terugslagklep(14) 

e. De eventuele aanwezigheid van een sponsje in het filterblok(4) 

f. De staat van de verzegelingen op de afsluitingen (***) 

 

 

Opgelet : (*)Bij vervanging van de O’ring van de snelkoppeling van het EBC toestel dient enkel en exclusief 

het geleverde origineel model gebruikt te worden.     

                 (**)Bij het stukgaan van het filterzeefje van de terugslagklep, gebruik het EBC toestel niet meer. 

Stuur het toestel terug voor vervanging van het filterzeefje en nazicht van de onderdelen van de pomp.                    

                  (***) De verzegelingen mogen nooit verbroken worden. Stuur het EBC toestel terug voor 

vervanging bij toevallig stukgaan van verzegelingen.  

 

 

Paragraaf 1:  Opladen batterij 

 

Bij het standaardmodel werd de autonomie van de batterij berekend voor een normale werkdag. Het laat een 

minimum toe van minstens 12 circuits volgens de geldende onderhoudsprocedure.  

De mogelijkheid bestaat, in optie, over een model te beschikken met een hogere autonomie. 

Het opladen duurt maximum 6 uren, afhankelijk van het ontladen van de batterij. 

Het opladen van de EBC dient te gebeuren in een frisse, droge, verluchte en geventileerde ruimte.  

 

Opladen : Verwijder de bescherming van de lader koppeling(3), koppeling van de lader insteken(19), na lader 

aansluiten op netwerk 220V. 

Het rode indicatielampje wijst erop dat de batterij aan het opladen is, éénmaal groen is de batterij opgeladen. De 

lader mag afgekoppeld worden van het toestel dat nu operationeel is.. 

 

Opgelet: Om veiligheidsredenen, gebruik nooit het EBC toestel tijdens het opladen. 


