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1. Algemeen 
 
Geachte klant, om de veiligheid en het juist functioneren van uw saneringswagen mogelijk te 
maken, hebben wij deze handleiding voor u samengesteld. Wij verzoeken u om voor in 
gebruik name deze handleiding  geheel door te lezen en voorschriften  in acht te nemen. 
Onze Saneringswagens worden geproduceerd volgens strenge normen en na de fabricage 
onderworpen aan nauwgezette controles. Om de prestaties te waarborgen mogen alleen 
originele onderdelen gebruikt worden. De gebruiker verliest garantieaanspraken indien geen 
originele onderdelen gebruikt worden. Deze handleiding kan een bijdrage leveren aan het 
gebruiksgemak en aan uw veiligheid.  
 
Wij danken u voor het gestelde vertrouwen in ons en onze producten. 
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2.  Voor vertrek  
 
Voordat u vertrekt adviseren wij u de volgende zaken te controleren:  
 

- Werkt de verlichting aan de buitenzijde? 
- Is de bandenspanning juist? 
- Staan alle losse delen uit de unit vast of zijn deze verwijderd?  
- Zijn de buitendeuren op slot?  
- Zijn de steunen omhoog gedraaid?  
- Zijn de eventuele gasflessen afgesloten?  
- Is de water aanvoer en de vuilwater-afvoer afgesloten? 
- Is de stroomvoorziening afgesloten? 

3. Voordat u aan het werk gaat 
 

- Plaats de saneringswagen waterpas op de steunen en zorg hierbij dat het gewicht van 
de wagen op de banden rust.  

- Koppel de stroomvoorziening aan op de CEE-form aansluiting op de chassisbalk 
- Schakel de boiler in en stel de temperatuur in op 60 graden. Houdt er bij een boiler-

uitvoering rekening mee dat er enige tijd nodig is voordat het water voldoende is 
opgewarmd om te kunnen douchen. Draai bij een geiser-uitvoering de gaskraan op 
de aangesloten gasfles open evenals de gaskraan onder de geiser.  

- Sluit de waterslang aan op “ingang watertank”. Vul de watertank tot er water uit de 
“overloop” komt. NB: de overloop aansluiting mag nooit worden afgedopt i.v.m. de 
PE-watertank. Wanneer de tank op druk komt te staan kan de tank ‘knappen’. 
Wanneer u een vaste wateraansluiting beschikbaar heeft is het niet nodig om de tank 
te vullen. Sluit in dit geval de slang aan op de hiervoor aangegeven slangaansluiting 
en zet de kogelkraan in de leiding open. Schakel de pomp elektrisch uit en zet de 
kogelkraan voor “vullen tank” dicht. De kogelkranen bevinden zich in de technische 
ruimte. 

- Draai de vulkraan-aftapper van de pomp open en vul de pomp met water. Schakel de 
pomp in. 

- Controleer bij een geiser-uitvoering de gasflessen op voldoende vulling en controleer 
of de knop op de geiser goed staat, deze moet op de grote vlam staan. Houdt de 
aan/uit knop ingedrukt, de geiser moet nu inschakelen wanneer de warmwaterkraan 
wordt geopend. Houdt er bij een boiler-uitvoering rekening mee dat er enige tijd 
nodig is voordat het water voldoende is opgewarmd om te kunnen douchen. 

- Sluit de stroom aan en schakel de verlichting in. Bij gebruik van een aggregaat dient 
een goede aarding te worden verzorgd door een aardpen te slaan en deze met een 
6mm2 koperdraad met de aarde aansluiting van het aggregaat te verbinden. De 
aardpen wordt niet standaard bij het aggregaat meegeleverd. 

- Sluit de afvoerslang aan op de aangegeven aansluiting “uitgang water”.  
- Kijk of de eventuele filters schoon zijn en indien nodig, vervang of reinig deze.  
- De deco-unit is nu klaar voor gebruik. 
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4. Wat te doen bij vorst  
 

- Deze Deco-unit is niet uitgevoerd met vorstbescherming voor de tank! De tank is 
gefabriceerd uit PE materiaal en het is daarom belangrijk dat wordt voorkomen dat 
het water in de tank bevriest. Rij indien mogelijk niet met een volle tank naar de 
locatie wanneer er sprake is van vorst maar vul deze ter plaatse. De Deco-unit is 
uitgevoerd met elektrische convectoren en een vorstbeveiliging in de technische 
ruimte. Deze werken alleen als de unit is aangesloten op het lichtnet of een 
aggregaat via het 230V - CEE koppelcontactstop. De stekker voor de vorstbeveiliging 
in de technische ruimte kan altijd in het stopcontact blijven zitten. Als de Deco-unit is 
aangesloten op het lichtnet dan dienen bij vorst de volgende stekkers in de 
stopcontacten te zitten: 
 

- Kachel in de technische ruimte (let op dat deze ingeschakeld is!). 
- Kachel in de schone ruimte (let op dat deze ingeschakeld is). 
- Kachel in de vuile ruimte (let op dat deze ingeschakeld is) 

 
- Het is belangrijk om met het onderstaande rekening te houden indien er sprake is 

van vorst en de wagen niet gebruikt kan worden. Het water kan worden afgetapt 
door alle kranen open te draaien inclusief alle aftappers. Laat eveneens de tank 
leeglopen door de aftapkraan aan de onderzijde van de tank open te zetten totdat er 
geen water meer uitkomt. Zorg dat de afvoerputten leeg zijn.  
 

- Opnieuw in gebruik nemen: 
 

- Als de Deco-unit weer in gebruik genomen gaat worden nadat al het water afgetapt 
geweest is dient er met de volgende punten rekening te worden gehouden: 
 

- Alle aftappers dichtdraaien. 
- Alle kranen dichtdraaien. 
- De watertank vullen.  
- Open de aftapper van de pomp. 
- De pomp vullen totdat het water uit de aftapper loopt (ca 1,5 liter). 
- Pomp inschakelen. 
- www.dehaco.nl 
- Schakel de verlichting in d.m.v. de wisselschakelaar naast de toegangsdeur in de 

schone ruimte.  
- Schakel de thermostaat op de elektrische convector op de gewenste stand. 
- Schakel bij het verlaten van de saneringswagen de verlichting uit d.m.v. de 

wisselschakelaar naast de toegangsdeur in de schone ruimte.  
- Houdt u bij alle werkzaamheden en handelingen aan de geldende reglementen voor 

saneringswerkzaamheden.  
 



5: 
 

   

5. Onderhoud 
 

Om de saneringswagen in goede staat te houden raden wij u dringend aan om de volgende 
adviezen te volgen: 

- Zet de Deco-unit, indien mogelijk, binnen en laat de saneringswagen bij de jaarlijkse 
keuring controleren op elektra,  watersysteem, leidingen en rij-technische zaken.  

- Zorg dat de wagen aan de binnen- en buitenzijde regelmatig gereinigd wordt.  
- De Deco-unit niet met een hogedruk reiniger schoonmaken. Om problemen te 

voorkomen dienen de filters regelmatig schoongemaakt te worden. Met name de put 
in de vuile ruimte dient regelmatig schoongemaakt te worden. Eventueel het 
filterdoek vervangen en het zeefje schoonmaken. 

- Bij vorst, water uit de pomp en leidingen laten lopen. 
- Bij een aggregaat regelmatig het oliepeil nakijken. 

6. Storingen en mogelijke oorzaken 
 
Weinig warm water: 
- Zeefje in de geiser schoonmaken. 
 
Water temperatuur wisselt:   
Mengkraan een paar keer op en neer draaien en als dat niet helpt de mengkraan 
schoonmaken. 
 
Geen stroom: 
- Kijk de aansluitkabels na.  
- Bij een aggregaat diesel of benzine vullen en regelmatig het oliepeil nakijken. 
 
Geiser doet het niet: 
- Geiser ontsteken, de gaskraan van de gasfles opendraaien. 
- Controleren of de gasfles vol is. 
 
Geen warm water: 
- Gasfles en batterijen controleren. Ontstekingsbatterij kan scheef zitten door 
  transport of de ontstekingsbatterij is leeg en moet vervangen worden. 
 
Geen waterdoorstroming: 
- De knop op de geiser moet op “grote vlam” staan. 
- Tank en toevoerpomp opnieuw vullen met water. 
 
Toevoerpomp slaat aan maar pompt geen water uit de watertank: 
- Pomp opnieuw vullen met water. Als de klacht vaker voorkomt terugslagklep die 
  boven de afvoerpomp zit schoonmaken of vervangen. 
- Zeefjes of perlators verstopt. Pomp uit zetten en zeefjes en perlators schoonmaken  
  en terug plaatsen. Pomp aanzetten en doorstroming controleren. 
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7. Algemene veiligheid, aankoppelen en afkoppelen 
 
 
Algemene veiligheidstips 
 

1. Houdt u aan de max. snelheid van 90 km per uur. 
2. Verdeel de lading goed over de laadvloer / wagen.   
3. Losliggende lading goed vastzetten. 
4. Let vóór het aankoppelen van een wagen op het aangegeven totaal gewicht van de 

wagen en de combinatie van het trekkend voertuig en wagen. 
5. Meet voor het wegrijden de kogeldruk, het advies is minimaal 50 kg, het maximum is 

aangegeven op de constructieplaat voorop de dissel van de aanhanger. Het is aan te 
raden om bij volledige belading een kogeldruk aan te houden, net onder het 
maximum van de toegestane kogeldruk in verband met veilig rijden.  

6. Houdt u bij alle werkzaamheden en handelingen aan de geldende reglementen voor 
saneringswerkzaamheden.  
 

Aanhangwagen aankoppelen 
 

1. Draai de schaarpoten in en verwijder een eventuele anti diefstalbeveiliging van de 
kogelkoppeling. 

2. Rij de auto zo dicht mogelijk naar de aanhangwagen. 
3. Koppel de aanhangwagen op de trekhaak, zodat de hendel van de koppeling 

horizontaal op de trekhaak “klikt”. 
4. Handrem breekkabel vastmaken aan de noodhaak.  
5. Verlichtingskabel aansluiten. 
6. Rijverlichting (alle functies) controleren op juiste werking. 
7. Neuswiel van de grond draaien. 
8. Controleer of de handrem vrij staat. 
9. Controleer de bandenspanning van de aanhanger.  

Afkoppelen aanhangwagen 
 

1. Verlichtingskabel afkoppelen. 
2. Neuswiel tot op de grond draaien. 
3. Handrem-breekkabel losmaken van de noodhaak. 
4. Aanhangwagen afkoppelen, gebruik hiervoor het knopje op de hendel. Druk deze in 

en trek dan de hendel naar voren. 5  
5. Controleer of de handrem vrij staat. 
6. Draai de schaarpoten uit zodat de wagen volledig ondersteund is en waterpas staat.* 
7. Plaats eventueel een anti diefstal beveiliging op de kogelkoppeling. 

 
*Schaarpoten zijn er voor bestemd om de wagen af te stempelen, gebruik deze niet 
om de wagen te liften 


