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HOGEDRUKREINIGER 208 CC 
POWXG9009 

1 TOEPASSING 
Uw benzinehogedrukreiniger is ontworpen voor buitenhuis reinigen. Reinigen van machines, 
voertuigen, structuren, gevels, terrassen, tuingereedschap,… 

Gevaar! Gevaar voor schade! Volg de van kracht zijnde veiligheidsregels bij 
het gebruik op benzinestations en andere gevaarlijke plaatsen. Laat water 
dat met minerale olie werd vervuild a.u.b. niet in contact komen met de 
bodem, met water of met de riolering. Voer motor- en chassisreiniging 
daarom enkel uit op plaatsen die voorzien zijn van een olieopvangsysteem. 

Waarschuwing! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing 
goed door alvorens de machine te gebruiken. 

2 BESCHRIJVING (FIG. A, B & C) 
1. Handvat 
2. Voet  
3. Hogedrukslang 
4. Pistoolhandgreep 
5. Veiligheidsgrendel 
6. Bovenste haak voor de spuitlans 
7. Spuitmonden 
8. Onderste haak voor de spuitlans 
9. Zeep reservoir  
10. Lucht filter 
11. Benzine tank 
12. Geluidsdemper van de uitlaat 
13. Wiel 
14. Pomp  
15. Straalpijp 

16. Startkoord 
17. Motorstartsysteem 
18. Bougie/bougiekap 
19. Choke 
20. Benzinehendel 
21. Hogedrukuitgang 
22. Aansluiting watertoevoer 
23. Oververhittingsbeveiligingsklep 
24. Aanzuigslang voor detergenten 
25. Olievuldop 
26. Aan/uit schakelaar 
27. Peilstok 
28. Olieaflaatschroef 
29. Oliedop

3 INHOUD VERPAKKING 
▪ Verwijder alle verpakkingsmateriaal. 
▪ Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig). 
▪ Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is. 
▪ Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade. 
▪ Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze 

periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen. 

WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen 
mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking! 

▪ Pistool  
▪ Slang  
▪ Hogedrukslang  
▪ Aansluiting watertoevoer  
▪ Pistool (zelf te assembleren)  
▪ Gebruiksaanwijzing  

▪ Hogedrukreiniger 
▪ Snelstarthandleiding 
▪ Spuitmonden en zeepspuitmond 
▪ Bovenste lanshouder 
▪ Voet 
▪ Slang voor de zelfaanzuiging 
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Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of 
beschadigd zijn. 

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN 

 

Waarschuwing/gevaar! 

 

De waterstraal mag niet gericht 
worden op personen, op 
huisdieren, op elektrische 
uitrusting onder spanning of op 
het toestel zelf. 

 

Lees voor gebruik de 
handleiding. 

 

De moter zal niet starten of zal 
afgesloten worden als het oliepeil 
laag is. 

 

Ontvlambaar, rook niet 
in de nabijbijheid van 
de hoogdrukreiniger. 

 

Draag oorbescherming. 

 

Draag 
oogbescherming. 

 
Draag handschoenen. 

 

Conform de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en). 

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
WAARSCHUWING: wanneer u benzinegereedschappen gebruikt, moeten de 
basisveiligheidsvoorschriften, inclusief de volgende, altijd gevolgd worden om het gevaar voor 
ernstige verwondingen of schade aan het toestel te verkleinen. Lees al deze instructies vóór u 
dit product gebruikt en bewaar deze instructies als referentie voor later. 

5.1 Werkplaats 
▪ Bewaar de hogedrukreiniger met een lege benzinetank op een goed geventileerde plaats. 

Benzine mag niet in de buurt van de hogedrukreiniger worden bewaard. 
▪ Het toestel moet op een stevig draagvlak worden geplaatst. 
▪ Enkel voor buitengebruik; gebruik het toestel nooit in een afgesloten ruimte. Uitlaatgassen 

zijn gevaarlijk. 
▪ Plaats de hogedrukreiniger uit de buurt van de plaats waar het werken gebeurt. 
▪ Hou kinderen en omstaanders uit de buurt. 
▪ Dit toestel moet tijdens het werken in de gaten worden gehouden. 

5.2 Veiligheid van personen 
▪ Blijf oplettend, let op wat u doet en gebruik het gezond verstand. Een moment van 

onoplettendheid kan tot ernstige verwondingen leiden. 
▪ Draag een veiligheidsbril tijdens het werken. Tijdens het spuiten kunnen kleine deeltjes 

wegvliegen. 
▪ Draag altijd gehoorbescherming om het lawaai te af te zwakken. 
▪ Draag veilige kleding zoals een lange broek en draag laarzen of schoenen. Voor het 

werken met chemicaliën, reinigingsdetergenten of andere corrosieve of schurende 
middelen, is bijkomende bescherming aangeraden. 

▪ Overschat uzelf niet. Bewaar altijd uw evenwicht en een stabiele voetpositie. Dit laat in 
onverwachte situaties een betere controle toe. 
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▪ Gebruik geen hogedrukreiniger als u alcohol hebt gebruikt of medicijnen hebt ingenomen. 
▪ Verwijder de bougie of haal de kabel van de bougie af om ongewenst starten te 

voorkomen als u het toestel niet gebruikt of vóór u de hogedrukslang losmaakt. 
▪ Draag geen losse kleding, juwelen of andere dingen die door de motor kunnen worden 

gegrepen. 
▪ Hou huisdieren, kinderen en omstaanders op een veilige afstand van uw werkplek. Een 

minimale afstand van 15 meter wordt aanbevolen. 
▪ Richt het pistool nooit op uzelf of op iemand anders. 
▪ Hou nooit uw hand, uw vingers of uw lichaam rechtstreeks voor de spuitmond. 
▪ Rook niet in de buurt van de hogedrukreiniger. 

5.3 Zorgvuldig gebruik en omgang 
▪ Gebruik het toestel nooit onder de volgende omstandigheden: 

 Een merkbare verandering van het motortoerental 

 Een merkbaar drukverlies 

 Een slecht startende motor 

 Aanwezigheid van vuur of vlammen, gesloten ruimte 

 Buitensporige trillingen 

 Regen- of stormachtig weer 
▪ Hou de hogedrukreiniger proper en vrij van olie, modder of andere vreemde materialen. 
▪ De waterstraal mag nooit gericht worden naar elektrische bedrading of rechtstreeks naar 

de hogedrukreiniger zelf. 
▪ Gebruik beide handen om de straalpijp te controleren. 
▪ Zorg ervoor dat de slang nooit in contact komt met de hete geluidsdemper. 
▪ Raak de spuitmond of de waterstraal niet aan tijdens het werken. 
▪ Vul geen benzine bij in de buurt van open vuur of terwijl de motor nog loopt, of nog heet is. 

Rook niet. 
▪ Er mag enkel gebruik gemaakt worden van gekeurde slangen en spuitmonden. 
▪ De trekker van het pistool mag niet geklemd zitten tijdens het werken. 
▪ Leg nooit knopen en veroorzaak geen knikken in de hogedrukslang. 
▪ Alle slangaansluitingen moeten correct worden aangesloten. 
▪ Controleer vóór het starten van de hogedrukreiniger bij koud weer, dat er zich geen ijs 

heeft gevormd in gelijk welk deel van de machine. 
▪ De veiligheidspal op de trekker moet aangezet worden wanneer de hogedrukreiniger niet 

wordt gebruikt (zie de gebruiksaanwijzing). Dit voorkomt ongewild vrijkomen van water 
onder hoge druk. 

▪ Gebruik de hogedrukreiniger niet langer dan vijf minuten zonder de trekker in te duwen. 
De pomp kan hierdoor beschadigd worden. 

▪ Controleer het brandstofsysteem regelmatig op lekken of slijtage zoals een 
doorgeschuurde of poreus geworden brandstofslang, ontbrekende klemmen en een 
beschadigde tank of vuldop. Alle defecten moet hersteld worden vóór het gebruik. 

▪ Raak de hete geluidsdemper niet aan. 
▪ Onderhoud, gebruik en bijtanken moeten gebeuren onder volgende omstandigheden: 

 Goede ventilatie 

 Vul benzine bij op een goed verlichte plaats. 

 Vermijd het morsen van benzine en vul nooit bij terwijl de hogedrukreiniger nog draait. 

 Vermijd ontstekingsbronnen tijdens het bijtanken. 

 Gebruik loodvrije benzine. 

 Gebruik geen beschadigde hogedrukslang. 
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6 STANDAARD VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR 
HOGEDRUKREINIGERS OP BENZINE 

WAARSCHUWING: Gebruik het apparaat niet in de omgeving van personen tenzij zij 
beschermende kleding dragen. 
WAARSCHUWING: Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn bij misbruik. De straal mag niet 
gericht worden op personen, op elektrische toestellen onder spanning of op het apparaat zelf.  
Richt de waterstraal niet op uzelf of op anderen om kleding of schoeisel te reinigen. 
Gebruik enkel originele vervangonderdelen die door de fabrikant geleverd of goedgekeurd 
werden om de veiligheid van het apparaat te garanderen. 
WAARSCHUWING: Hogedrukslangen, aansluitingen en koppelingen zijn belangrijk voor de 
veiligheid van het apparaat. Gebruik enkel aansluitingen en koppelingen die door de fabrikant 
worden aangeraden. 
Gebruik het apparaat niet als de voedingskabel of belangrijke onderdelen beschadigd zijn 
zoals bv. veiligheidsvoorzieningen, hogedrukslangen, trekker. 
WAARSCHUWING: Er mag geen verkeerde benzine worden gebruikt omdat dit gevaarlijk is. 
WAARSCHUWING: Gebruik motorgereedschappen met een verbrandingsmotor niet 
binnenshuis tenzij er door de bevoegde instanties werd aangetoond dat er voldoende 
ventilatie is. 
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat uitlaatgassen niet ontsnappen in de buurt van 
luchtinlaten. 

7 VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR BENZINE 
WAARSCHUWING: Wees bijzonder voorzichtig met benzine. Benzine is brandbaar en de 
dampen zijn explosief. Volgende punten moeten in acht worden genomen: 
▪ Gebruik enkel een goedgekeurde tank 
▪ Verwijder nooit de benzinedop en tank nooit bij terwijl de motor nog draait. Laat de 

onderdelen van de uitlaat afkoelen vóór u bijtankt. 
▪ Rook niet. 
▪ Vul de machine binnenshuis niet bij. 
▪ Bewaar de machine of de benzinetanks niet binnenshuis waar er open vuur is zoals 

bijvoorbeeld van een waterverwarmingstoestel. 
▪ Als er benzine werd gemorst, probeer dan niet om de motor te starten maar breng de 

machine weg van de plaats waar dit gebeurde vooraleer te starten. 
▪ Breng na het bijvullen altijd de benzinedop terug aan en draai hem stevig vast. 
▪ Als de tank wordt leeggelaten dan moet dit in de openlucht gebeuren. 

8 VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 

8.1 Thermische beveiligingsklep 
Er is een thermische beveiligingsklep aanwezig die de pomp beschermt tegen overbelasting 
wanneer het spuitpistool voor langere tijd dicht blijft of wanneer de spuitmond verstopt raakt. 
Deze klep is bedoeld als back-upsysteem om oververhitting van de pomp te voorkomen. 
Zet de hogedrukreiniger uit wanneer hij de eerstkomende vijf minuten niet gebruikt gaat 
worden. Dit vermindert slijtage en benzineverbruik en het verlengt de levensduur van de pomp 
door hitte te vermijden. 

8.2 Veiligheidspal 
Om ongewild wegspuiten van water onder hoge druk te voorkomen, moet de veiligheidspal 
(foto 1, onderdeel 5) op de trekker worden aangezet wanneer de hogedrukreiniger niet wordt 
gebruikt (zie hiervoor de gebruiksaanwijzing). 
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8.3 Watertemperatuurbeveiliging 
Wanneer de watertemperatuur in de pomp hoger wordt dan 60 °C, zal de beveiligingsklep 
openen en het heet water laten afvloeien om de pomp te beschermen. Nadat het hete water is 
weggelopen, zal de klep opnieuw sluiten. 

9 ASSEMBLAGE 
Verwijder alle verpakkingsmateriaal van het toestel. Controleer het apparaat, zijn 
componenten en het toebehoren op schade en verlies veroorzaakt door het transport. 

9.1 Montage van de wielen (Fig. 1) 
Duw de as doorheen de centrale opening in het wiel totdat de pen blokkeert. 

9.2 Montage van de voet (Fig. 2) 
Monteer de voet met de meegeleverde bouten M8 x 75 en de 4 M8-moeren (kantel de 
machine naar achter). 

9.3 Montage van de handgreep (Fig. 3) 
Monteer het bovenste deel van het frame op het onderste deel en duw het stevig naar 
beneden totdat de twee pennen op hun plaats vastklikken. 

9.4 Montage van het paneel en de lanshaak (Fig. 4) 
Monteer het paneel met de 4 schroeven M6 x 50 en de 4 M6-borgmoeren. 

9.5 Montage van het spuitpistool (Fig. 5-6) 
Monteer de straalpijp op het pistool. Neem het uiteinde van het pistool en schroef de straalpijp 
op het pistool ervoor zorgend dat het goed vastzit. Draai het niet té vast omdat dit beide 
aansluitingen kan beschadigen. 
Verbind de aansluiting van de hogedrukslang met de aansluiting aan de onderkant van het 
pistoolgeheel en zorg ervoor dat het goed vastzit. Draai het niet té vast omdat dit beide 
aansluitingen kan beschadigen 

10 VÓÓR HET GEBRUIK 
Om uw hogedrukreiniger klaar te maken voor het gebruik moet u de volgende taken uitvoeren: 
▪ Vul het carter van de motor met olie. 
▪ Doe benzine in de tank. 
▪ Sluit de hogedrukslang aan op het spuitpistool en op de pomp. 
▪ Sluit de watertoevoer aan op de pomp. 
▪ Plaats een spuitmond op het spuitpistool. 
Nota: de motor en de pomp van uw nieuwe hogedrukreiniger zullen dikwijls betere prestaties 
leveren na een rustpauze van enkele uren. 

10.1 Vul het carter van de motor met olie (Fig. 6A) 
Probeer niet om de hogedrukreiniger te starten zonder eerst het carter van de motor met de 
juiste soort en de juiste hoeveelheid olie te vullen (15W-40). Bij het afleveren van de 
hogedrukreiniger zit er geen olie in het carter. Het gebruik van het toestel zonder olie zal de 
motor beschadigen. Plaats de machine op een vlak oppervlak en verwijder de olievuldop. 

Voeg olie bij tot minstens aan de helft van de peilstok 

De motor is uitgerust met een oliepeilsensor. De oliepeilsensor schakelt de 
motor uit wanneer het oliepeil te laag wordt en verhindert het (her)starten. 
Wanneer de motor uitvalt terwijl het oliepeil in orde is, controleer dan of de 
benzinehogedrukreiniger rechtop staat. 
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10.2 Olievuldop (Fig. 7) 
Vóór het eerste gebruik dient de ontluchtingsklep van de olietank vervangen te worden. Bij 
levering wordt een zwarte oliedop gemonteerd die moet vervangen worden door de 
meegeleverde rode oliedop. 

Breng de zwarte oliedop opnieuw aan wanneer u de machine transporteert. 

10.3 Doe benzine in de tank (Fig. 8) 
De hogedrukreiniger wordt aangedreven door een viertaktmotor (14) op loodvrije benzine. 
Gebruik een geschikte trechter om de benzine in de benzinetank (11) van de motor te gieten. 
Mors geen benzine en overvul de tank niet. De tank mag niet hoger gevuld zijn dan de 
bovenkant van het benzinefilter 

10.4 De tuinslang op de hogedrukreiniger aansluiten (Fig. 9) 
▪ Laat het water een paar seconden door de slang lopen om alle vuil uit de slang weg te 

spoelen. 
▪ Controleer het inlaatgaas en verwijder alle vuil. 
▪ Sluit de slang op de waterinlaat aan en zet met de hand vast. 
▪ Zet de watertoevoer open. 

Laat de pomp niet draaien zonder dat de watertoevoer is aangesloten en 
open staat. Indien u dit niet doet, kunt u de hogedrukreiniger beschadigen. 

10.5 Sluit de hogedrukslang aan op de hogedrukuitlaat (Fig. 10) 
▪ Sluit het vrije uiteinde van de hogedrukslang aan op de hogedrukuitlaat. 
▪ Zet de watertoevoer aan en druk op de trekker van het pistool totdat het water vloeiend 

door de straalpijp loopt. Gebruik geen water met een temperatuur hoger dan 60 °C. 

11 GEBRUIKSINSTRUCTIES 

11.1 Plaatsen van de hogedrukreiniger 
▪ Plaats de hogedrukreiniger op een stevig en vlak oppervlak zodat de olie in het carter van 

de motor en de pomp de onderdelen goed kan smeren. Vermijd plaatsen met modderige 
putjes. Glibberige oppervlakken kunnen verwondingen veroorzaken. 

▪ Zet de machine op een goed geventileerde plaats en uit de buurt van brandbare 
materialen of dampen. Let erop dat er rekening wordt gehouden met de waarschuwingen 
i.v.m. de ventilatie. Hou de hogedrukreiniger op een afstand van minstens 45 cm van 
brandbare materialen. 

▪ Stel de machine zo op dat de gebruiker gemakkelijk toegang heeft tot de hogedrukreiniger 
en de bedieningselementen ervan. Stel de machine zo op dat ze beschermd is tegen 
externe bronnen van beschadiging. 

▪ Stel de hogedrukreiniger zo op dat de slang niet het verkeer moet kruisen; dit om schade 
en zware slijtage van de slang te voorkomen. 

11.2 Opstartprocedure (Fig. 11 & 12) 
▪ Plaats de hogedrukreiniger op een vlakke ondergrond. 
▪ Zet de watertoevoer open. 
▪ Verwijder alle lucht uit de pomp van het toestel door de trekkervergrendeling van het 

spuitpistool los te zetten en de trekker in te drukken. 
▪ Sluit de lans aan op het spuitpistool. 
▪ Zet de benzineklep in de “AAN”-stand (ON). 
▪ Schuif de chokehendel naar de “CHOKE”-stand. 
▪ Zet de motorschakelaar (ON/OFF) in de “AAN”-stand (ON). 



 POWXG9009 NL 

Copyright © 2018 VARO NV P a g i n a  | 9 www.varo.com 

▪ Hou de machine met de hand vast, trek langzaam aan de handgreep van het startkoord 
tot er weerstand voelbaar wordt en trek dan krachtig. Duw na elke mislukte startpoging 
van de hogedrukreiniger op de trekker om de opgebouwde druk af te laten (dit zal de 
tegendruk bij het starten verkleinen). 

▪ Laat de motor enkele seconden draaien en schuif dan de chokehendel geleidelijk naar de 
NORMAAL-stand (RUN), terwijl de motor opwarmt, tot de choke volledig in de NORMAAL-
stand (RUN) staat. 

11.3 De hogedrukreiniger uitschakelen (Fig. 13) 
2 Zet de aan/uit-schakelaar in de “UIT”-stand (OFF). 
3 Zet de benzineklep in de “UIT”-stand (OFF). 
4 Zet de watertoevoer dicht en druk op de trekker om alle waterdruk af te laten. 

11.4 Instellen van het spuitpatroon (Fig. 14) 
Waarschuwing: Zorg er altijd voor dat de straalpijp (foto 1, onderdeel 15) correct gemonteerd 
zit. Anders kan zij tijdens het gebruik door de hoge druk worden weggespoten en mogelijk 
schade of verwondingen veroorzaken. 

11.4.1 0° spuitmond (rood gekleurd) 

Deze spuitmond levert een precisiestraal die extreem krachtig is. Ze heeft slechts een klein 
reinigingsoppervlak. Deze spuitmond mag enkel gebruikt worden op een oppervlak dat deze 
hoge druk kan weerstaan zoals metaal of beton. Gebruik deze spuitmond niet op hout. 

11.4.2 15° spuitmond (geel gekleurd) 

Deze spuitmond levert een krachtige straal met een openingshoek van 15 graden voor het 
intens reinigen van kleine oppervlaktes. Deze spuitmond mag enkel gebruikt worden op 
oppervlakken die de hoge druk van deze spuitmond kunnen weerstaan. 

11.4.3 25° spuitmond (groen gekleurd) 

Deze spuitmond levert een krachtige straal met een openingshoek van 25 graden voor het 
intens reinigen van grote oppervlaktes.  

11.4.4 40° spuitmond (wit gekleurd) 

Deze spuitmond levert een straal met een openingshoek van 40 graden en een minder 
krachtige waterstraal. Ze bezit een groot reinigingsoppervlak. Deze spuitmond moet gebruikt 
worden voor de meeste, algemene reinigingswerken. 

11.4.5 Lagedruk spuitmond (zwart gekleurd) 

Deze spuitmond wordt gebruikt om chemicaliën of reinigingsmiddelen aan te brengen. Hij 
heeft de minst krachtige straal. 
Nota: 
Door verschillen in materialen en kwaliteit kunnen hogedrukstralen tegels beschadigen. 
Probeer eerst op een klein testoppervlak. Pas indien nodig de druk aan door een andere 
spuitmond te nemen of door de motorsnelheid te verlagen. 
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11.5 Monteer de spuitmond (Fig. 15) 
Monteer de spuitmond op de straalpijp door gebruik te maken van de snelkoppeling. Deze laat 
u toe om gemakkelijk en snel van spuitmond te wisselen. Om een spuitmond te plaatsen trekt 
u de kraag naar achter in de richting van het pistool en duwt u de spuitmond op het uiteinde 
van de straalpijp. Laat de kraag los om de spuitmond op zijn plaats vast te zetten. Om een 
spuitmond te verwijderen trekt u de kraag naar achter in de richting van het pistool; de 
spuitmond kan nu verwijderd worden. 
Nota: Zorg er a.u.b. voor dat u de correcte montage van de spuitmond dubbel controleert. 
Waarschuwing: De spuitmond zit niet goed vast als de kraag niet terugschuift. Duw de 
spuitmond met grote kracht in de opening omdat anders de kraag niet vanzelf terugschuift en 
de spuitmond wordt uitgeworpen 

11.6 Gebruik van de detergentmogelijkheid 
▪ Spoel het te reinigen oppervlak met koud water vóór u het detergent aanbrengt. 
▪ Maak het detergent klaar naar gelang de taak. 
▪ Verwijder de dop van de detergenttank en vul de tank. 
▪ Spuit het detergent op het oppervlak. Gebruik lange, gelijkmatige en overlappende stroken 

voor het beste resultaat. Laat het detergent ongeveer 3 minuten inwerken vooraleer te 
spoelen maar vermijd dat het detergent op het oppervlak opdroogt of het kan strepen 
nalaten of het oppervlak beschadigen. 

▪ Om het apparaat na gebruik te reinigen, laat u gedurende 1 tot 2 minuten water doorheen 
de spuitmond lopen vóór u het apparaat uitschakelt. Spoel de spuitmond in een emmer 
proper water uit om het detergent te verwijderen. 

11.7 Zelfaanzuiging uit open tanks/vaten en natuurlijke waterbronnen (Fig. 16) 
Het zelfaanzuigen laat toe om water aan te zuigen uit watertanks en natuurlijke voorraden. Het 
is BELANGRIJK dat het filter van de waterinlaat gereinigd is en op zijn plaats zit en dat enkel 
zuiver water wordt aangezogen. 
Met dit hulpstuk kan het apparaat water tot max. 1 m boven het wateroppervlak aanzuigen . 
Dit kan tot 1 minuut duren. 
▪ Dompel de 2m-aanzuigslang volledig onder water om de lucht eruit te krijgen. 
▪ Sluit de aanzuigslang op het apparaat aan en zorg dat het inlaatfilter onder water blijft. 
▪ Start het apparaat, zonder dat het handpistool is aangesloten, totdat het water gelijkmatig 

uit de hogedrukslang loopt. 
Wanneer er na 1 minuut nog geen water uit de slang loopt, schakel het apparaat dan uit en 
controleer het. Schakel het apparaat uit zodra het water loopt en sluit het handpistool en de 
hogedrukspuitlans aan zodat u kunt werken. 
Het is belangrijk dat de slang en de koppeling van goede kwaliteit zijn, nauwsluitend passen 
en dat de afdichtingen onbeschadigd en vlak geplaatst zitten. Lekkende verbindingen kunnen 
de zuigkracht aantasten. 
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12 TECHNISCHE GEGEVENS 
MOTOR 

Motorvermogen 4,1 kW 

Toerental 3600 min-1 

Benzinetank 3,6 l 

Benzine Loodvrije benzine / E10 

Motortype OHV 4-takt 

Startsysteem Startkoord 

Cilinderinhoud 208 cc 

Olietype   15W-40 

WATERAANSLUITING 

Max. temperatuur watertoevoer 50 °C 

Min. debiet watertoevoer 540 l/u 

Min. druk watertoevoer 0,14 Mpa  

Max. druk watertoevoer 1 MPa (10 bar) 

Lengte watertoevoerslang ≥ 3 m 

Diamater watertoevoerslang (binnendiameter) ≥ 12 mm 

POMP 

Werkdruk 173 bar 

Debiet 510 l/u 

Olie capaciteit - pomp 60 ml 

Detergentaanzuiging 4,2 l/u 

Max. terugslagkracht van het spuitpistool 24,5 N 

 

Ingebouwde detergenttank 2,00 l 

Gewicht zonder accessoires  27 kg 

13 GELUID 
Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3) 

Geluidsdrukniveau LpA 109 dB(A) 

Geluidsvermogenniveau LwA 107 dB(A) 

AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 
dB(A) overschrijdt. 

aw (Trilling):  4,8 m/s² K = 1,5 m/s² 
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14 REINIGING EN ONDERHOUD 

14.1 Na elk gebruik 
▪ Schakel de motor uit en zet de watertoevoer dicht. Laat de waterdruk af door het 

spuitpistool in een veilige richting te richten en de trekker in te drukken. 
▪ Koppel de hogedrukslang, spuitpistool en spuitmond los. Laat er het water uit weglopen 

en gebruik een vod om de buitenkant van de slang en het spuitpistool af te drogen. 
▪ Verwijder het water uit de pomp door 6 maal aan het startkoord te trekken. 
▪ Bewaar het toestel in een propere en droge omgeving. 

14.2 Oplossen van een verstopping (Fig. 17) 

Vóór het controleren, het afregelen, het reinigen of het uitvoeren van 
onderhoud, moet de motor uitgeschakeld en afgekoeld zijn. Zorg ervoor dat 
de druk volledig afgelaten is 

Als op gelijk welk moment de waterstraal sputtert of ongelijkmatig wordt, laat dan de trekker 
los en schakel de motor uit. Duw op de trekker om eventuele druk af te laten en controleer de 
spuitmond op het uiteinde van de straalpijp op verstopping. Als er een vermoeden bestaat dat 
deze verstopt zit, gebruik dan de spuitmondreiniger om de verstopping te verwijderen. Het is 
belangrijk dat de spuitmond regelmatig wordt gecontroleerd en wordt gereinigd met het 
meegeleverde reinigingsgereedschap. Zet de motor uit en maak de watertoevoer los vóór u 
een verstopping verwijdert 

14.3 Routineonderhoud 

14.3.1 Bougie 

Na elke 100 gebruiksuren moet de bougie worden verwijderd. Controleer de kleur van de 
afzettingen aan het uiteinde van de bougie; deze moeten een bronsachtige tint hebben. 
Verwijder alle afzettingen met een harde borstel, een borstel met bronzen haren is ideaal. 
Controleer de vonkopening en stel ze bij indien nodig. De correcte vonkopening is 0.7 tot 0.8 
mm 

14.3.2 Verversen van de motorolie 

We raden aan om de olie na de eerste 20 werkuren te verversen en daarna om de 100 uur. 
▪ Plaats de machine op een vlakke ondergrond en laat de motor gedurende enkele minuten 

opwarmen. 
▪ Zet dan de motor uit. 
▪ Plaats een geschikt opvangvat onder de pomp om de gebruikte olie op te vangen. 
▪ Verwijder de olievuldop, de olieaflaatschroef en de ring zodat de olie volledig kan 

weglopen. U zult een slang of iets dergelijks moeten gebruiken om te voorkomen dat de 
olie lekt op het chassis van de hogedrukreiniger. 

▪ Controleer de olieaflaatschroef, de dichtingsring, de olievuldop en de O-ring. Vervang ze 
indien ze beschadigd zijn. 

▪ Plaats de olieaflaatschroef en de ring terug. Draai de olieaflaatschroef stevig aan. 
▪ Voeg motorolie toe tot aan minstens de helft van de peilstok. 
▪ Draai de olievuldop terug stevig vast 
Verwijder de olie op een milieuvriendelijke manier. Wij raden u aan om de olie in een gesloten 
vat naar uw lokaal servicecenter te brengen voor recyclage. Doe de olie niet bij het 
huishoudelijk afval of giet ze niet op de grond 
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14.3.3 Lucht filter  

Om de 50 werkuren of om het jaar, moet het luchtfilter (10) verwijderd worden, gecontroleerd 
worden op slijtage en gereinigd worden. Reinig het luchtfilter met een milieuvriendelijk  
ontvettingsmiddel op waterbasis. Laat het filter volledig drogen en plaats het dan terug.  

Waarschuwing! Laat nooit de motor draaien zonder luchtfilter 

14.3.4 Benzinetankfilter 

Om de 150 werkuren of om de drie maanden moet het benzinetankfilter verwijderd en 
gereinigd worden. Verwijder de filtercapsule en het filter, reinig het filter grondig met een 
milieuvriendelijk ontvettingsmiddel op waterbasis en plaats het terug. 

15 OPSLAG 
Als de motor niet wordt gebruikt of wordt opgeborgen voor meer dan een maand, dan moet de 
volgende opbergprocedure worden uitgevoerd. Laat alle benzine uit de benzinetank en de 
carburator af en zorg ervoor dat alle benzine is verwijderd. 
▪ Verwijder de bougie. 
▪ Giet ongeveer een halve soeplepel zuivere motorolie in het gat waar de bougie zat. 
▪ Trek, met de ontsteking uitgeschakeld, verschillende keren zachtjes aan het startkoord 

(foto 1, onderdeel 16). Plaats de bougie terug en trek verder aan het startkoord tot de 
zuiger aan de compressieslag begint (er wordt weerstand voelbaar) en stop dan met 
trekken. 

Bewaar de hogedrukreiniger op een droge en goed geventileerde plaats en dek hem af om te 
voorkomen dat er stof of afval op komt. 
 

16 VOORBEREIDING VOOR DE WINTER EN 
LANGETERMIJNBEWARING 

Als de hogedrukreiniger voor langer dan drie maanden niet wordt gebruikt of als er gevaar 
bestaat op ijs of bevriezing tijdens de wintermaanden, dan moet de pomp beschermd worden 
om vastlopen of vorstschade te voorkomen. Maak met antivriesmiddel voor de auto een 
oplossing zoals opgegeven op de verpakking van het antivriesmiddel. Giet deze oplossing 
voorzichtig in de pompinlaat van de hogedrukreiniger. Sluit de wateruitlaat af met een kurk of 
een andere geschikte stop als de oplossing uit de wateruitlaat loopt. Blijf antivriesoplossing in 
de inlaat gieten totdat de pomp vol is en sluit dan de inlaat af met een kurk of een andere 
geschikte stop. 
Wanneer de hogedrukreiniger voor de eerste maal na deze vorstbeveiliging opnieuw wordt 
gebruikt, zorg er dan voor dat alle antivries uit de pomp, de slang en de straalpijp wordt 
gespoeld. Wanneer de hogedrukreiniger voor de eerste maal wordt gestart dan kunnen er 
kleine lekken optreden aan de pomp. Deze verdwijnen na een korte tijd. 
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17 GARANTIE 
▪ Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de 

datum van aankoop door de eerste koper. 
▪ Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, 

defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, 
stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of 
defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de 
transportkosten. 

▪ Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die 
voortvloeien uit onjuist gebruik. 

▪ Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is 
van onjuist gebruik van het toestel. 

▪ Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus 
gereedschappen. 

▪ Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90. 
▪ Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen werd. 
▪ Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het 

toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting. 
▪ Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige 

stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), 
ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), 
onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de 
handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is 
niet limitatief. 

▪ De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging 
van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval 
van een vervanging van het toestel. 

▪ Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor 
eigendom van Varo NV. 

▪ We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop 
niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd 
onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...). 

▪ Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum. 
▪ Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een 

aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op 
het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop. 
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18 MILIEU 
Als uw machine na verloop van tijd aan vervanging toe is, geef het dan niet met het huisvuil 
mee, maar zorg voor een milieuvriendelijke verwerking. 
Verwijder de olie op een milieuvriendelijke manier. Wij raden u aan om de olie in een gesloten 
vat naar uw lokaal servicecenter te brengen voor recyclage. Doe de olie niet bij het 
huishoudelijk afval of giet ze niet op de grond. 

19 CONFORMITEITSVERKLARING 

 
VARO N.V.   -    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIUM, verklaart dat, 

Product:   Benzinehogedrukreiniger 
Handelsmerk:   POWERplus 
Model:   POWXG9009 

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van 
toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese 
geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze 
verklaring nietig. 

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van 
ondertekening): 

2006/42/EC 
2014/30/EU 
2000/14/EC Annex VI  LwA 107 dB(A)  / 108 dB(A) 
 Keuringsinstantie TÜV Rheinland 

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op 
de datum van ondertekening): 

EN60335-1 : 2012 
EN60335-2-79 : 2012 
EN55012 : 2007 
EN61000-6-1 : 2007 

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy 
N.V. 

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider, 

 
Hugo Cuypers 
Regelgevings- en compliancemanager 
Datum: 22/11/2017 


