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gebruiksaanwijzing

U heeft gekozen voor een GumFree machine.

Controleer a.u.b. voordat u het apparaat in 
gebruik neemt of alle onderdelen aanwezig en 
niet beschadigd zijn. Beschadigde onderdelen 
kunnen uw persoonlijke veilig-heid in gevaar 
brengen! Bewaar deze gebruiksaanwijzing.

1   BELANGRIJKE AANWIJZINGEN  
    M.B.T. DE VEILIGHEID

Lees de onderstaande aanwijzingen m.b.t. de veilig-
heid grondig door.

a) Dit apparaat is uitgerust met een temperatuurther- 
  mostaat, een thermobeveiliging en een veilig-
  heidsstekker. Het apparaat voldoet aan de inter-
  nationale normen voor professionele apparaten (CE).
b) Controleer of de voedingsspanning van de   
  GumFree®-machine overeenkomt met de net-
  spanning ter plaatse (220 volt).
c) Gebruik altijd een geaard stopcontact.
d) Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer  
  het is aangesloten op het elektriciteitsnet. Laat  
  nooit kinderen met het apparaat werken.
e) De veiligheidsschroefdop mag tijdens het gebruik  
  niet geopend worden.
f) Het apparaat tijdens gebruik NOOIT kantelen. 
  Dit voorkomt dat de boiler gaat lekken.
g) Richt de lans nooit op mensen, dieren en elek- 
  trische apparaten.
h) Gebruik het apparaat nooit in de buurt van 
  ontvlambare vloeistoffen, Explosiegevaar!
i)  Houd bij het reinigen van koude glazen opper-
  vlakken altijd eerst een minimale afstand van 
  50 cm aan. Anders zou het glas kunnen springen!
j)  Dompel het apparaat nooit in water of andere 
  vloeistoffen. 
k) Zorg in het geval van de GumFree Junior dat de  
  hoofdschakelaar uit is wanneer u het boilerreser- 
  voir met GumFree®-vloeistof  vult.

na verloop van tijd. Let op: Experimenteer niet met 
andere vloeistoffen. GumFree®-vloeistof is een unieke 
samenstelling.

Bij andere vormen van gebruik dan kauwgom 
verwijderen vervalt elke aanspraak op garantie.

Gooi de verpakking op adequate en milieuvriendelijke 
wijze weg.

2   OPMERKINGEN M.B.T. DE GARANTIE

De garantieperiode bedraagt 1 jaar voor de GumFree 
Junior en Continue, 2 jaar voor de GumFree Pro 2.8. 
Gebreken die ontstaan door ondeskundige behandel-
ing, beschadiging of reparatie-pogingen van derden, 
vallen niet onder de garantie. Dit geldt eveneens wan-
neer het apparaat in gebruik is genomen zonder dat het 
reservoir met GumFree®-vloeistof gevuld is. Normale 
slijtage valt evenmin onder de garantie. Met name de 
meegeleverde messing, nylon en RVS borstels slijten 

l)   Giet nooit ontkalkingsmiddel, aromaten, alcohol of  
   schoonmaakmiddel in de boiler - dit kan schadelijk  
   zijn voor het apparaat of de veiligheid.
m)  Wanneer u een slang of lans wilt vervangen, zet  
   dan de GumFree®-machine uit
n)  Toepassen op stenen vloeren of ander materiaal  
   dat bestand is tegen ± 100˚C.
o)  Gumfree®-machine is spatwater dicht.
p)  Steek de stekker in het stopcontact. Met de   
   GumFree®-machine mogen geen elektrische   
   apparaten worden gereinigd. 
q)  Wanneer de voedingskabel beschadigd is, mag  
   deze om risico’s te vermijden uitsluitend worden  
   vervangen door de leverancier, een door hem er-
   kende reparateur of een soortgelijk gekwalificeerd  
   persoon. 
r)  Let op: voordat u begint met het kauwgom ver- 
   wijderen, dient u van alle oppervlakken en mate-
   rialen te controleren of ze geschikt zijn voor de  
   100 C̊ GumFree®-vloeistof die uit de machine  
   komt. Probeer dit eventueel eerst op een onopval- 
   lende plek uit. 
s)  De GumFree®-machine als de vloeistof moeten  
   vorstvrij worden opgeslagen. 
t)  Pas Op! Door slijtage kunnen de lanzen op   
   den duur lekken, waardoor de lansen zeer heet  
   worden.


