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INTRODUCTIE

 OPMERKING
De nummers tussen haakjes verwijzen naar de componenten aangeduid in het hoofdstuk “Machinebeschrijving".

DOEL VAN HANDLEIDING EN INHOUD
Deze handleiding heeft tot doel de bediener te voorzien van alle informatie die nodig is om deze machine op de juiste en veiligste 
manier te gebruiken. Er staat informatie in over technische aspecten, de veiligheid de werking, het stoppen, het onderhoud, de ver-
vangingsonderdelen en de verwijdering van de machine. Voordat er handelingen aan de machine worden uitgevoerd, moeten de 
operators en gekwalificeerde technici eerst deze handleiding aandachtig lezen. Neem contact op met Viper in geval van twijfels met 
betrekking tot de interpretatie van de instructies en voor overige informatie.

DOELSTELLING
Deze handleiding is bedoeld voor operators en technici die zijn gekwalificeerd om onderhoud aan de machine uit te voeren.

De operators moeten procedures uitvoeren die alleen bestemd zijn voor gekwalificeerde technici. Viper is niet verantwoordelijk voor 
schade voortkomend uit het niet-in-acht-nemen van dit verbod.

HET BEWAREN VAN DEZE HANDLEIDING
De instructiehandleiding moet in een geschikte envelop bij de machine worden bewaard.Er mogen geen vloeistoffen of andere mate-
rialen bij komen zodat de handleiding goed leesbaar blijft.

CONFORMITEITVERKLARING
De conformiteitverklaring, meegeleverd met de machine, certificeert de conformiteit van de machine met de van kracht zijnde wet.

 OPMERKING
Twee kopieën van de oorspronkelijke verklaring van overeenstemming zijn verstrekt samen met de machinedocumen-
tatie.
Geprinte CE-verklaring staat in de snelstartgids

IDENTIFICATIEGEGEVENS
Het machinemodel en het serienummer staan vermeld op het serienummerlabel.

Deze informatie is handig wanneer u reserveonderdelen voor de machine nodig heeft. Gebruik de onderstaande ruimte om de iden-
tificatiegegevens van de machine op te schrijven.

Model MACHINE  ...............................................................................

Serienummer MACHINE  ...................................................................

ANDERE REFERENTIEHANDLEIDINGEN
 − Servicehandleiding (kan worden geraadpleegd bij Viper Service Centers)
 − Lijst met reserveonderdelen (zie www.vipercleaning.eu)

RESERVEONDERDELEN EN ONDERHOUD
Alle noodzakelijke procedures voor bediening, onderhoud en reparaties moeten door gekwalificeerd personeel of door Viper Service 
Centers worden uitgevoerd. Er mogen alleen originele vervangingsonderdelen en accessoires worden gebruikt. Neem voor service 
of om reserveonderdelen en accessoires te bestellen, contact op met Viper. Vermeld het machinemodel en serienummer.

MODIFICATIES EN VERBETERINGEN
Viper verbetert continu zijn producten en behoudt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen naar eigen goeddunken aan te 
brengen zonder de verplichting deze voordelen op de reeds verkochte machines toe te passen. U bent niet verplicht deze modificaties 
of verbeteringen door te voeren op een eerder aangeschafte machine.

Elke wijziging en/of toevoeging van accessoires moet door Viper worden goedgekeurd en uitgevoerd.

GEBRUIKSDOELEINDE VAN DE MACHINE
Alle éénschijfsmachines zijn uitsluitend bestemd voor de reiniging en het onderhoud van vloerbedekkingen in gebouwen.

Het toestel is geschikt voor het industrieel gebruik zoalsbijv. in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren en verhu-
urmaatschappijen 
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Ieder verdergaand gebruik geldt als niet-reglementair. Voor schade als gevolg van niet-reglementair gebruik is de fabrikant niet aansprake-
lijk. Het risico wordt gedragen door de gebruiker.

Tot het reglementaire gebruik behoort ook dat de door de fabrikant voorgeschreven bedrijfs-, onderhouds- en reparatievoorwaarden worden 
nageleefd.

OPMERKING
Vooruit, achteruit, voor, achter, links of rechts en omhoog zijn bedoeld met betrekking tot de positie van de operator, dat wil zeggen 
in werkpositie met het handvat.

UITPAKKEN/AFLEVERING
Volg bij het verwijderen van de verpakking de instructies op de verpakking zorgvuldig op.

Controleer bij aflevering van de machine zorgvuldig of de verpakking en de machine niet zijn beschadigd tijdens het transport. In geval 
van zichtbare schade, behoud de verpakking en laat het controleren door de vervoerder die het heeft afgeleverd. Neem onmiddellijk 
contact op met de vervoerder om een schadeclaim in te dienen. 

VEILIGHEID
De volgende symbolen duiden op mogelijke gevaarlijke situaties. Lees altijd deze informatie aandachtig door en neem alle noodza-
kelijke voorzorgsmaatregelen om mensen en gebouwen te beschermen.

De samenwerking met de operator is essentieel ter voorkoming van letsel. Geen enkel ongevallenpreventieprogramma is effectief 
zonder de algehele medewerking van de persoon die verantwoordelijk is voor het bedienen van de machine. De meeste ongelukken 
die zich kunnen voordoen tijdens het werken of voortbewegen in een fabriek worden veroorzaakt door het niet voldoen aan de een-
voudigste regels voor het uitoefenen van voorzichtigheid. Een oplettende en voorzichtige operator is de beste garantie ter voorkoming 
van ongelukken en is essentieel voor een succesvolle realisatie van elk preventieprogramma.

MARKERING VAN AANWIJZINGEN

GEVAAR!
Gevaar dat onmiddellijk tot (zware) verwondingen of tot de dood kan leiden.

LET OP!
Gevaar dat tot zware verwondingen of tot de dood kan leiden.

ATTENTIE!
Gevaar dat tot lichte verwondingen of materiële schade kan leiden.

 OPMERKING
Het duidt op een waarschuwing met betrekking tot belangrijke of nuttige functies.

ALGEMENTE INSTRUCTIES
Hieronder worden specifieke waarschuwingen getoond om u te informeren over potentiële schade aan mens en machine.

Het toestel mag 
 − alleen door personen gebruikt worden die geïnstrueerd zijn en uitdrukkelijk de opdracht hebben gekregen het toestel te mogen 
bedienen 
 − alleen onder toezicht bediend worden
 − niet door kinderen gebruikt worden

U dient zich tijdens het werken steeds achter de machine te bevinden.
Iedere werkwijze die een gevaar zou kunnen opleveren.
De machine steeds met beide handen aan de disselgreep leiden.
Wanneer het apparaat stilstaat, dient het borstelaggregaat onmiddellijk te worden uitgeschakeld om te voorkomen dat de vloer of de 
vloerbedekking beschadigd wordt.

In de volgende situaties direct het toestel uitschakelen en de netstekker uittrekken:
 − vóór het reinigen en onderhouden
 − vóór het vervangen van delen
 − vóór het ombouwen van het toestel

Voor het bedienen van de machine gelden de ter plaatse van toepassing zijnde nationale bepalingen. Behalve de gebruiksaanwijzing 
voor het bedrijf en de in het land van gebruik geldende bindende regels t.a.v. het voorkomen van ongevallen dienen ook de algemeen 
erkende vaktechnische regels m.b.t. het veilig en vakkundig werken in acht te worden genomen.
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TRANSPORT
Bij het transport in liften 

 − moeten de respectieve geldende veiligheidsvoorschriften - vooral met betrekking tot het draagvermogen - worden nageleefd.
 − moet de disselboom verticaal geplaatst worden opdat hij niet aan de liftschachtwanden kan blijven hangen.

GEBRUIK
Neem alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat haar, sieraden en losse kleding in de bewegende delen van de 
machine verstrikt raken.

De bewaartemperatuur van de machine moet tussen 0°C en +40°C zijn. 

De vochtigheid moet tussen 30% en 95% zijn.

Gebruik de machine niet als transportmiddel.

Gebruik bij brand een poederbrandblusser. Gebruik geen water.

Knoei niet met de beschermkappen en volg nauwgezet de gewone onderhoudsinstructies.

Laat geen objecten de openingen binnendringen. Wanneer de openingen zijn verstopt, mag de machine niet worden gebruikt. Houd 
de openingen van de machine vrij van stof, draden, haren of andere vreemde stoffen die de luchtstroom kunnen verminderen.

Verwijder of modificeer niet de platen die zijn bevestigd aan de machine.

Als de machine volgens de instructies wordt gebruikt, zijn de trillingen niet gevaarlijk. Het trillingsniveau van de machine is lager dan 
2.5 m/s2  (98/37/EEC-EN 1033/1995).

Deze machine is niet geschikt voor gebruik op straat of openbare wegen.

Viper-machines kunnen worden gebruikt in combinatie met standaardreinigingsmiddelen die de materialen van de machine niet be-
schadigen (geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken). Viper is niet aansprakelijk voor schades door agressieve reinigingsmid-
delen. Wanneer u speciale reinigingsmiddelen nodig hebt, neem dan contact op met uw Viper-dealer.

Wees voorzichtig als de machine bij vriestemperaturen wordt gebruikt. Het water in de vuilwatertank of de slangen kan bevriezen en 
de machine ernstig beschadigen.

ONDERHOUD
Om juiste en veilige werking te verzekeren moet het geplande onderhoud aangeduid in het relevante hoofdstuk van deze handleiding 
worden uitgevoerd door geautoriseerd personeel of een geautoriseerd Service Center.

Lees alle instructies aandachtig door, voordat er een onderhoud/reparatieprocedure wordt uitgevoerd.

Was de machine niet met directe of druk geregelde waterstralen of met bijtende substanties.

GARANTIE
Voor de garantie en de vrijwaring gelden onze algemene handelsvoorwaarden.

Eigenmachtige veranderingen aan het toestel, de inzet van verkeerde borstels en reinigingsmiddelen alsook het gebruik niet-conform 
de voorschriften sluiten een aansprakelijkheid van de producent uit voor de daaruit voortvloeiende schade. 

KEURINGEN
Elektrotechnische keuringen moeten volgens de bepalingen van de veiligheidsvoorschriften (BGV A3) en overeenkomstig DIN VDE 0701 
deel 1 en deel 3 worden uitgevoerd. Deze keuringen dienen conform DIN VDE 0702 in regelmatige intervallen en na reparaties of wijzigingen 
aan de toestel te worden uitgevoerd.

ELEKTRICITEIT

GEVAAR
Elektrische schok door defecte netaansluitingsleiding.
Het aanraken van een defecte elektrische kabel kan tot zware en dodelijke verwondingen leiden.

 � Netaansluitkabel niet beschadigen (bijv. overrijden, trekken, knellen).
 � Netaansluitkabel regelmatig op beschadigingen resp. slijtageverschijnselen controleren.
 � Een defecte elektrische kabel vóór het verder gebruik van het toestel door de Viper-service monteur laten vervangen.

VOORZICHTIG
Elektriciteit
Beschadiging door ongeschikte netspanning.
Het toestel kan worden beschadigd als het op een ongeschikte netspanning wordt aangesloten.

 � Overtuigt u er zich van dat de op het typeplaatje vermelde spanning overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
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VOORZICHTIG
Elektrische aansluiting

 � Er wordt aanbevolen dat het toestel via een aardlekschakelaar wordt aangesloten.
 � Het ordenen van de onder spanning staande delen (stopcontacten, stekkers en koppelingen) en het leggen van het 
verlengsnoer dienen zodanig gekozen te worden dat deveiligheidsklasse behouden blijft.

 � De stekkers en de koppelingen van de netaansluitings- en verlengleidingen moeten waterdicht zijn.

TRAPPEN EN STIJGINGEN

VOORZICHTIG
Kantel- en slipgevaar aan trappen en stijgingen.
Bij het rijden over trappen en stijgingen bestaat gevaar van lichamelijk letsel en materiële schade.

 � Niet over trappen rijden.
 � Het toestel alleen op effen vlakken met een maximale stijging van 2 % gebruiken.

VLOERBEDEKKINGEN

VOORZICHTIG
Beschadiging van gevoelige vloerbedekkingen.
Bijzonder gevoelige vloerbedekkingen kunnen door de reiniging worden beschadigd.

 � Voordat u met de machine gaat werken, dient u eerst na te gaan of de vloerbedekking geschikt is om met de geplande 
reinigings-procedure te worden behandeld! 

 � Let bij puntelastische vloeren - b.v. in sporthallen - op de oppervlaktedruk!
 � Alleen maar door Viper toegelaten reinigingsmiddelen gebruiken.

MATERIALEN DIE VOOR DE GEZONDHEID GEVAARLIJK ZIJN

WAARSCHUWING
Materialen in vloerbedekkingen die voor de gezondheid gevaarlijk zijn.
Vloerbedekkingen kunnen voor de gezondheid gevaarlijke materialen bevatten die bij de reiniging losraken.

 � Geen vloerbedekkingen reinigen, waaruit voor de gezondheid gevaarlijke stoffen of vloeistoffen kunnen losraken.

ONTPLOFFINGSGEVAAR

WAARSCHUWING
Brandbare en ontploffingsgevaarlijke materialen
Ontploffingsgevaar in explosieve atmosferen of gebieden waar brandbare of explosieve materialen worden opgeslagen.

 � Bedien de machine niet in de buurt van giftige, gevaarlijke, brandbare en/of explosieve poeders, vloeistoffen of dampen.

 RESERVEDELEN EN TOEBEHOREN

VOORZICHTIG
Vreemde delen en ongeschikte reinigingsmiddelen. 
Het gebruik van vreemde delen en ongeschikte reinigingsmiddelen kan de veiligheid van het toestel benadelen en tot 
materiële schade leiden.

 � Alleen reservedelen en toebehoren van Viper gebruiken.
 � Alleen het met het toestel geleverde of in de gebruiksaanwijzing gespecificeerde toebehoren gebruiken. Dit geldt 
ook voor de reinigingsmiddelen.



8 DR 1500 H 41528EU (1) – 2012-04-10

NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING

MACHINEBESCHRIJVING

MACHINESTRUCTUUR

(1) Serienummerlabel

(2) Stuur

(3) Handvat 

(4) Schakelaarontgrendeling 

(5) Bumper

(6) Borstelunit

(7) Loopwielen
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TECHNISCHE GEGEVENS

Model DR 1500 H-EU
Voltage V 220-240

Vermogen W 1100

Stroom A 6,5

Frequentie Hz 50-60

Borsteltoerental rpm 1500

Borsteldiameter in (cm) 20 (51)

Afmetingen LxBxH cm 83,8 x 53.3 x 120,6

Gewicht kg 39

Lengte van voedingskabel m 15

Niveau geluidsdruk bij werkstation dB(A) < 85

ELEKTRISCH SCHEMA

Single Phase Power Supply Brown Bruin

Power Supply Cord Voedingskabel Blue Blauw

Switch Housing Schakelbehuizing G/Y groen/geel

Switch Schakelaar Black Zwart

Circuit Breaker Veiligheidsschakelaar Green Groen

Handle Cord Netsnoer Red Rood

Motor Motor

Capacitor Condensator

BEDIENING / BEDRIJF

BASISBEDIENING
 � Verwijder alle vreemde voorwerpen of andere hindernissen in het te reinigen gebied.
 � Plaats de greep in de verticale stand en kantel de machine naar achteren totdat de greep op de vloer ligt.

 OPMERKING
Let erop dat de stroomstekker nog niet in de contactdoos is gestoken.

 � Schroef de padhouder eraf.
 � Plaats een geschikte pad op de aandrijfschijf en schroef de padhouder er weer op.
 � Zet de machine weer rechtop.
 � Steek de stroomstekker in de contactdoos.

 OPMERKING
Gebruik geen verlengsnoeren.

 � Stel de schuifbeugel in op een prettige werkhoogte.
 � Druk op de rode veiligheidsschakelaar op de schakelkast en bedien één van beide handschakelaars om de machine te starten.



10 DR 1500 H 41528EU (1) – 2012-04-10

NEDERLANDS GEBRUIKERSHANDLEIDING

 � Houd de machine tijdens het werk altijd met beide handen aan de handgrepen vast.
 � Laat simpelweg de handschakelaar los om de machine te stoppen. De machine stopt meteen.

ONDERHOUD
Volg de volgende onderhoudsprocedures om de machine jarenlang goed te laten werken.

ATTENTIE!
Controleer altijd of te machine is ontkoppeld voorafgaand aan het uitvoeren van onderhoud of reparaties.

 � Ontkoppel de machine zodra deze niet wordt gebruikt.
 � Reinig de buitenkant van de machine met een mild reinigingsmiddel.
 � Controleer het stroomsnoer op beschadiging. Laat het stroomsnoer vervangen door een nieuw, wanneer dit defect is.
 � Smeer de wielnaven maandelijks met een waterbestendig smeer.
 � Controleer de machine op loszittende of ontbrekende moeren en bouten en vervang indien noodzakelijk.
 � Wanneer de machine in een stoffige omgeving wordt gebruikt, dient het motordeksel te worden verwijderd en de motor met per-
slucht te worden uitgeblazen. Daardoor wordt voor voldoende ventilatie en motorkoeling gezorgd.

OPSLAG
 � Schakel het apparaat uit.
 � Trek de stroomstekker uit de contactdoos.
 � Toestel droog en vorstbestendig opslaan.
 � De bewaartemperatuur van de machine moet tussen 0°C en +40°C zijn.

MACHINE VOOR RECyCLING BESCHIKBAAR MAKEN
Het uitgediende toestel onmiddellijk onbruikbaar maken.

 � De netstekker uittrekken.
 � De aansluitkabel doorknippen.
 � Gooi elektrische toestellen nooit in het huisvuil!

Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Elektrische en Elektronische Uitgediende Toestellen moeten 
uitgediende elektrische toestellen separaat verzameld en voor recycling ter beschikking gesteld worden. Neem bij vragen 
s.v.p. contact op met uw gemeenteadministratie of uw dichtsbijzijnde leverancier.
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