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Draagbare hogedrukreiniger 

 

Model nr.: GD900 
                                                

 

 

 

               

 

● Laag waterverbruik & hoge waterdruk. 

● Energiebesparend & milieuvriendelijk. 

● Draagbaar, duurzaam, veilig & mooi design. 

● Ideaal voor gebruik binnens- en buitenshuis, voor elk 

schoonmaakdoel. 

● Lichtgewicht en compact. 
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GEFELICITEERD!! 
 
We zijn er zeker van dat uw hogedrukreiniger u vele jaren plezier zal geven. 
Ons bedrijf heeft dit product speciaal voor u ontworpen en ontwikkeld. 
We zijn erg trots op onze producten en hopen dat u net zo tevreden bent met de kwaliteit en prestaties. 
Bedankt voor uw steun bij het kiezen van onze producten. 

 

Bedieningsaanwijzingen 
 
Lees deze instructies en waarschuwingen zorgvuldig door voordat u uw draagbare hogedrukreiniger gebruikt. 

Laad  voor en na het gebruik van de draagbare hogedrukreiniger de accu volledig op voor maximale prestaties en 

levensduur van de accu. 

WAARSCHUWING: 
Kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren. 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

Voordat u de draagbare hogedrukreiniger gebruikt, moeten altijd de volgende voorzorgsmaatregelen worden 
gevolgd: 

1. BESTUDEER HET PRODUCT GRONDIG VOORDAT U HET GEBRUIKT, EN WEES BEKEND MET ZIJN 

BEDIENINGSELEMENTEN. 

2. HET PRODUCT NIET GEBRUIKEN BIJ TWIJFEL OF ONDER INVLOED VAN ALCOHOL OF DRUGS. 

3. RICHT OF GEBRUIK DE DRAAGBARE HOGEDRUKREINIGER NOOIT OP MENSEN. 

4. GEBRUIK DE DRAAGBARE HOGEDRUKREINIGER NIET ALS DE ACCU OF DE SLANG SCHADE HEEFT. 

5. GEBRUIK ALLEEN WATER MET EEN TEMPERATUUR VAN 0 °C tot 40 °C. (32 F TOT 104 F). 
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WAARSCHUWING 

OM HET RISICO OP LETSEL TE VERMINDEREN:	

1. Dit is GEEN speelgoed. Let goed op bij gebruik in de buurt van kinderen. 

2. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen accessoires en vervangende onderdelen. 

Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Gebruik de draagbare hogedrukreiniger niet als deze beschadigd is of 

in het water is gevallen en als hij niet werkt zoals het hoort. 

3. Houd het mondstuk vrij van obstakels. Gebruik het apparaat niet als het mondstuk verstopt is; hou het vrij van stof, 

pluisjes, haren en alles wat de doorstroming kan verminderen of verstoppingen kan veroorzaken. 

4. Niet gebruiken zonder waterfilter. 

5. Het gebruik van een onjuist voltage kan leiden tot schade aan de motor en mogelijk letsel voor de gebruiker. Het 

juiste voltage staat vermeld op het typeplaatje van de accu. 

6.  Spuit geen water op het apparaat en plaats de accu of het hele apparaat niet in water. 

7. Wijzig de oorspronkelijke diameter van de spuitkop niet. 

8. Gebruik geen chloorhoudende reinigings-  of schoonmaakmiddelen. 

9. Zorg ervoor dat het apparaat niet kan bevriezen. Altijd binnenshuis opslaan. Bevriezing beschadigt pomp- en 

waterleidingen. 

10. Probeer uw draagbare hogedrukreiniger niet uit elkaar te halen.  

11. Gebruik geen kabel om de twee contacten aan de onderkant van het hoofdapparaat aan te sluiten op 220V 

wisselstroom of een andere stroombron, dit kan de motor beschadigen en ernstig letsel veroorzaken.  

 

 

BEPERKTE GARANTIE 

Ons bedrijf garandeert voor een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum dat het product vrij is van materiaal- of 

fabricagefouten. Bewaar uw garantiebewijs of originele verkoopfactuur om de garantieperiode te valideren. 

 

Als het product binnen de garantieperiode defect raakt, zullen we defecte onderdelen gratis repareren of vervangen. De 

complete machine moet franco aan ons bedrijf verzonden worden. Geef een volledige beschrijving van het probleem, de 

aankoopdatum, met het originele aankoopbewijs en uw naam, adres en telefoonnummer.  

 

De garantie omvat niet de gebruikelijke slijtage, schade als gevolg van een ongeluk of onredelijk gebruik van het product, 

ongeautoriseerde reparaties of onderdelen die niet bij het product horen. 
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FUNCTIES 

 

 

 

 
 

   
           
           

           
 

 

 

Specificaties 

● Druk (PSI): 200 ~ 290PSI (14 ~ 20 BAR) 
● Spanning: 20V (DC) 
● Motorvermogen: 130 W 
● Aanzuigslang: 5,0 meter PVC 
● Debiet: 3,5 l/min 
● Accu: 20V 2500mAh lithiumaccu  
● Ingang oplader: AC 100-240V 50hz/60hz 

NR. Onderdeelnaam Onderdeelnr. 
1. Verstelbare spuitmond  
2. Zaklamp  
3. Verlenging spuitlans  
4. Apparaat  
5. Aanzuigslang  
6. Afneembare accu  
7. Oplader  
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● Laadtijd: 3,5 ~ 4 uur 
● Bedrijfsduur: ~ 25 minuten 
● Afmeting: 458 x 208 x 83 mm 
● NETTO gewicht: 1,9 kg 

BEDIENING 

                               

1. Steek het verstelbare mondstuk of de lans in het apparaat, draai van rechts naar links om vast te zetten.  

 

  
 

2. Monteer indien nodig de zaklamp met de houder boven 

op het apparaat; 

3. Schuif de accu in de onderkant van het apparaat; 

  

 

4. Bevestig de snelkoppeling van de slang aan het apparaat; 5. Leg de slang met filter in een met water gevuld reservoir;
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6. Houd om de schoonmaakklus te starten, de trekker met één hand vast en druk met een andere hand op de schakelaar 

aan de linkerkant van het apparaat om de trekker te ontgrendelen. 

 

 

 

Opmerking: om de accu van het apparaat te verwijderen, houdt u het handvat van het apparaat met één hand vast en 

schuift u de accu met de andere hand naar buiten.   
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WERKING VAN DE SPUITMOND 

Het mondstuk kan worden versteld om twee soorten waterstraal te verkrijgen, 

1) Draai de spuitmond- tegen de klok in voor een rechte stroom 

 

 

2) Draai het mondstuk met de klok mee voor een fijne nevel    
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OPSLAG VAN DRAAGBARE HOGEDRUKREINIGER 

 

Uw draagbare hogedrukreiniger moet op een zodanige manier worden opgeborgen dat deze tegen vorst wordt beschermd. 

Bewaar dit toestel niet buiten of op een plek waar de temperatuur onder 0 °C (32 °F) kan dalen. Dit kan ernstige schade 

aan het apparaat veroorzaken en de garantie ongeldig maken. Volg voor het opbergen de  afsluitinstructies. 

 

WATER AFVOEREN UIT DRAAGBARE HOGEDRUKREINIGER: 

1. Zet de schakelaar uit, druk de hendel van het mondstuk in om de druk vrij te geven. Verwijder het mondstuk en knijp 

in het mondstuk om water uit het mondstuk te laten lopen. Haal de zuigslang uit het water, zet het apparaat aan en laat 

het ongeveer 30 seconden draaien zonder mondstuk. 

2. Koppel de zuigslang los van het hoofdapparaat, til het ene uiteinde op en laat het water uit de slang lopen. 

3. Verwijder slang, mondstuk en accu en plaats ze in de verpakking. 

4. Als het apparaat onder vriescondities of langer dan 30 dagen moet worden opgeslagen, kan een 

pomp-winterbeschermer of een niet-giftige drinkwaterveilige antivries worden gebruikt om bevriezing te voorkomen 

en minerale afzettingen te verminderen. 

 

VOEG ALS VOLGT ANTIVRIES TOE: 

1. Giet ongeveer 3 liter (1/2 gallon) drinkwaterveilige antivries in een watertank. 
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2. Monteer accu, mondstuk & zuigslang op het hoofdapparaat. 

3. Zet het apparaat aan, knijp in de hendel totdat er een constante stroom antivries aanwezig is. 

4. Schakel het apparaat uit. Druk de hendel van het mondstuk in om de druk vrij te geven. 

5. Verwijder slang, mondstuk en accu en plaats ze in de verpakking. 

 

DRUKREINIGER GEBRUIKEN NA OPSLAG MET ANTIVRIES: 

1. Tap drinkwaterveilige antivries af. (volg stappen 1 en 2 van Water uit systeem afvoeren) 

2. Laat 1 tank vers water door het systeem lopen voordat u het gebruikt en zorg ervoor dat alle antivries uit het systeem 

is verwijderd. 

 

VOOR ACCU: 

 Bewaar de accu niet gedurende langere tijd op hoge temperatuur. 

 Plaats de accu niet in de buurt van scherpe en fijne metalen draad of staven, deze materialen kunnen beide polen van 

de batterij raken en kortsluiting veroorzaken, wat vervolgens kan leiden tot doorbranden of ontploffen.  

 Bewaar de accu op een droge, koele en goed geventileerde plaats, bescherm tegen direct zonlicht.  

 De accu moet gedeeltelijk opgeladen worden opgeslagen, idealiter 40-50% (ongeveer 1,5 uur opladen), aanbevolen 

temperatuur 0 °C ~ 25 °C. Laad de accu minimaal elke 3 maanden op tot ongeveer 50% SoC, in plaats van volledig, 

als deze niet regelmatig wordt gebruikt. 

 Gebruik voor het opladen van de accu de originele oplader die in de verpakking is meegeleverd. Het gebruik van een 

andere oplader of een onjuist voltage kan leiden tot defecten zoals het doorbranden van de accu, of kan ernstig letsel 

veroorzaken. 

 

 

 

 

 

PROBLEEMOPLOSSING VAN DE DRAAGBARE HOGEDRUKREINIGER 

Problemen  Correctie 

De pomp start niet.   Controleer of de accu stevig op het apparaat is bevestigd. 

 Controleer of de accu leeg of bijna leeg is. 

De pomp draait, maar er is geen 

water. 

Soms zit er lucht in de slang en pomp, dan moet het apparaat een paar seconden 

draaien om lucht uit de slang en pomp te laten ontsnappen. Of controleer het 

volgende:  

 Controleer of het mondstuk niet verstopt is. 

 Controleer of het waterfilter van de inlaat niet geblokkeerd is. 

 Controleer of het waterfilter van de inlaat volledig in water is 

ondergedompeld. 

 Controleer of de afzuigslang niet is verbogen  en stevig is bevestigd aan het 

apparaat. 
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De waterdruk is zwak.  Controleer op elke connector of de o-ring niet ontbreekt. 

 Controleer of de afzuigslang stevig op het apparaat is bevestigd.   

 Neem bij defecte pomp contact op met geautoriseerde agent. 

 

 

AFVOER 

Elektrische en elektronische apparaten mogen nooit met het gewone huisvuil 

worden weggegooid!! 
 

 
   

 
 

 

 

 
www.Aqua2go.eu 

 

Consumenten zijn wettelijk verplicht en verantwoordelijk om 

elektronische en elektrische apparaten op de juiste wijze af te voeren door 

ze terug te brengen naar verzamelplaatsen die zijn aangewezen voor de 

recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Neem 

voor meer informatie over verzamelplaatsen contact op met uw gemeente. 


