
  
 

 

 
 

 

Verkorte gebruiksaanwijzing Heatweed Mini Series: 
 

De werking, de bediening en het onderhoud van de Heatweed Mini Series is opgenomen 
in de oorspronkelijke handleiding van de fabrikant. De inhoud hiervan moet bij de 
gebruiker van de Heatweed Mini Series bekend zijn. 

 
1. Voer de dagelijkse controlelijst uit. 
2. Monteer de juiste lans voor de functie die u wilt gaan gebruiken: 

De lans met nozzle voor reinigen of de lans met het schoffelbakje voor 
onkruidbestrijding. 

3. Zorg dat de machine is aangesloten op een waterleiding en de waterkraan open 
staat, of zorg er voor dat de machine is aangesloten op een water voorraadtank 
en dat er voldoende water aanwezig is. 

4. Als u gebruik maakt van een watertank, zorg dan dat de onderzijde van de 
voorraadtank nooit lager staat dan de Heatweed Mini. Dit i.v.m. aanzuigen van 
het water. 

5. Steek de stekker van de Heatweed Mini in een stopcontact of in de generator. 
6. Nadat de stekker is ingestoken zal de Heatweed mini opstarten en het display 

zichtbaar worden. 
7. Kies op het display de functie die u gaat gebruiken. 
8. Richt de lans richting de grond en knijp het pistool in. De pomp zal nu gaan 

draaien. Als u een functie heeft gekozen waar warm water voor nodig is zal de 
brander ook aan springen. 

9. Voor onkruidbestrijding moet u het pistool zo lang inhouden totdat het water wat 
uit het schoffelbakje komt gaat koken en stomen. U hoort dan ook een sissend 
geluid uit het schoffelbakje komen. Op dit moment is het water heet genoeg om 
onkruid te gaan  
bestrijden. 

10. Werk met de schoffel zo dicht mogelijk bij de grond voor een optimale werking. 
 

Machine stop zetten. 
1. Zorg dat het water af gaat koelen door op de functie knoppen te drukken zodat 

het vlamsymbool verdwijnt. De brander zal nu uit gaan. 
2. Houd de lans nog een aantal minuten ingedrukt zodat het water goed is 

afgekoeld. 
3. Druk de noodstop in of haal de stekker uit het stopcontact. 

 

Let op u werkt met heet water. Als u de kap wilt openen of een andere spuitgarnituur 
wilt monteren, zorg dat het water is afgekoeld en het systeem druk loos is. 
U kunt de machine druk loos maken door de machine uit te zetten en daarna het pistool 
in te knijpen. 
Gebruik handschoenen tijden het werken met en aan de machine. 

 
 



  
 

 

 
 

 

Dagelijkse controle punten Heatweed Mini Serie: 
 
Omschrijving Gecontroleerd 

en 
goedbevonden 

Opmerkingen 

Visuele inspectie van alle slangen 
voor zover mogelijk is. 

  

Controleer of handlans juist is 
aangesloten. 

  

Aanzuigfilter hogedrukpomp 
controleren en indien nodig 
reinigen met hogedrukspuit. 

  

Controle van Haarpro 
kalkbindmiddel op verbruik en of 
er nog voldoende aanwezig is. 

 Verbruik is te zien door met 
pen een niveaustreepje op de 
klakbinder kan te zetten. 
Te verkrijgen bij Lecoba BV 

Controleren olieniveau 
waterpomp. 

 80w90 

Visuele inspectie van bekabeling 
op beschadigingen voor zover 
mogelijk is. 

  

Visuele inspectie 
brandstofsysteem op lekkage voor 
zover mogelijk is. 

  

Visuele inspectie van 
waterlekkages. 

  

Controleer brandstoffilter op 
vervuiling. 

  

Controleer of de machine 
onderhoud nodig heeft.(urenteller 
en onderhoudssticker) 

 Zie tekst hieronder. 

 
Onderhoud: 
 

• Kijk bij hoeveel draaiuren de machine onderhoud nodig heeft(zie 
onderhoudssticker). Houd de urenteller in de gaten om te weten wanneer de 
onderhoudsinterval is verstreken. Neem contact op met Lecoba BV als de 
machine bijna aan zijn onderhoudsbeurt toe is. Door blijven draaien met de 
machine als de onderhoudsinterval is verstreken kan leiden tot schade aan de 
machine! 


