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INLEIDING 

 

LET OP! 
Enige algemene en gedetailleerde informatie is niet opgenomen in deze handleiding. 
Raadpleeg de instructies in de handleiding verschaft in de meegeleverde CD-ROM, te gebruiken 
met Adobe ® Reader ®. 

 

 

OPMERKING 
De cijfers tussen haakjes verwijzen naar de onderdelen weergegeven in het hoofdstuk over de 
Machinebeschrijving. 

 
DOEL VAN DE GIDS EN INHOUD 
Het doel van deze Snelstartgids is de gebruiker alle basisinformatie te bieden om de machine goed te gebruiken. Voor 
informatie over de technische kenmerken, gebruik, machine inactiviteit, onderhoud, reserveonderdelen en 
veiligheidsvoorwaarden enz., gelieve de instructies in de handleiding te raadplegen op de meegeeleverde CD-ROM. 
Voordat men enige procedure uitvoert op de machine moeten de gebruikers en gekwalificeerde technici deze 
handleiding zorgvuldig gelezen. Neem contact op met ons bedrijf in geval van twijfel over de interpretatie van de 
instructies of voor meer informatie. 
 
HOE DEZE HANDLEIDING TE BEWAREN 
De handleiding moet worden bewaard in de buurt van de machine, in een geschikte tas, uit de buurt van vloeistoffen 
en andere stoffen die kunnen leiden tot schade aan het document. 
 
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING 
Verklaring van overeenstemming wordt geleverd met de machine en verklaart dat de machine in overeenstemming is 
met het geldende recht. 
 

 

OPMERKING 
De kopieën van de oorspronkelijke verklaring van overeenstemming worden geleverd samen met 
de machinedocumentatie. 

 
ACCESSOIRES EN ONDERHOUD 
Alle noodzakelijke gebruiks, onderhouds en reparatieprocedures moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd 
personeel, of door een door ons bedrijf aangewezen dienstcenter. ALLEEN geautoriseerde reserveonderdelen en 
accessoires mogen gebruikt worden. 
Neem contact op met de klantendienst van ons bedrijf voor elke service of aankoop van accessoires of 
reserveonderdelen indien nodig. 
 
VERANDERING EN VERBETERING 
We zijn toegewijd aan de continue verbetering van onze producten, het bedrijf behoudt het recht om de 
machinewijzigingen en verbeteringen uit te voeren zonder dit bijkomend te moeten meedelen. 
 
TOEPASSINGSGEBIED 
De scrubber wordt gebruikt voor commercieel en industrieel gebruik. De machine is geschikt voor het reinigen van 
een gladde en stevige vloer terwijl gebruikt door een gekwalificeerd personeel in veilige omstandigheden. De 
machine is niet geschikt voor gebruik buitenshuis, tapijten of reiniging van ruwe vloeren. 
 
IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE MACHINE 
Het serienummer van de machine en de naam van het model zijn gemarkeerd op het seriële label. 
Deze informatie is nuttig. Gebruik de volgende tabel om de identificatiegegevens van de machine te noteren wanneer 
reserveonderdelen vereist worden voor de machine. 

MACHINE MODEL.................................................................... 

SERIËLE MACHINENUMMER................................................ 
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VERVOER EN UITPAKKEN 

Wanneer de vervoerder de machine levert moet er gecontroleerd worden of de verpakking en de machine zijn 

onbeschadigd zijn. Als er een beschadigd wordt vastgesteld moet de vervoerder hiervan op de hoogte gesteld worden 

voordat de goederen worden aanvaard om het recht op vergoeding voor schade te behouden. 

Volg strikt de aanwijzingen op de verpakking bij het uitpakken van de machine. 

Controleer de verpakking om ervoor te zorgen de volgende items zijn opgenomen: 

1. Technische documentatie, met inbegrip van Snelle Startgids handleiding, Instructie voor gebruik schijf en een on-

boardhandleiding als de machine is uitgerust met een on-board lader. 

2. De kabel van de lader de machine is uitgerust met een on-board lader. 

3. Twee zekeringen, de energiebesparende circuitzekering (5A) en borstelvrijgave zekering (20A). 

 

VEILIGHEID 

De volgende symbolen wijzen op potentieel gevaarlijke situaties. Lees altijd deze informatie aandachtig en nemen 

alle nodige voorzorgsmaatregelen ter bescherming van mensen en bezittingen. 

 

ZICHTBARE SYMBOLEN OP DE MACHINE 

 

WAARSCHUWING! 

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u enige actie uitvoert met de machine. 

 

WAARSCHUWING! 

Was de machine met directe of onder druk staande waterstralen. 

 

WAARSCHUWING! 

Gebruik de machine niet op een helling met een hoek die de gedefinieerde specificatie 

overschrijdt. 

 

SYMBOLEN DIE WORDEN WEERGEGEVEN OP HANDLEIDING VOOR DE 
INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK 

 

GEVAAR! 

Het geeft aan dat een gevaarlijke situatie bestaat met risico op overlijden voor de gebruiker. 

 

WAARSCHUWING! 

Dit geeft aan dat er een potentieel risico bestaat op verwonding voor mensen. 

 

LET OP! 

Dit geeft een waarschuwing of opmerking gerelateerd aan belangrijke of nuttige functies. 

Besteed aandacht besteden aan de alinea's die voorzien zijn van dit symbool. 

 

OPMERKING 

Dit geeft een opmerking weer gerelateerd aan belangrijke of nuttige functies. 

 

OVERLEG 

Dit geeft aan dat de noodzaak bestaat voor het raadplegen van handleiding van instructies 

voordat u de procedure uitvoert. 
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ALGEMENE VEILIGHEID INSTRUCTIE 

 

Specifieke waarschuwingen en waarschuwingen ter informatie over de potentiële verwondingen voor mensen 

en schade aan machines worden hieronder weergegeven. 

 

 
GEVAAR! 

 

 Deze machine moet worden bediend door opgeleide en geautoriseerde medewerkers volgens richtlijnen 

uit de handleiding. 

 Voor elke reinigings-, onderhouds-, reparatie- of vervangingsprocedure moeten alle instructies 

aandachtig gelezen worden, controleer dat de machine UITGESCHAKELD is en verbreek het contact 

met de batterijconnector. 

 Gebruik de machine niet in de buurt van giftige, gevaarlijke, ontvlambare en/of explosieve poeders, 

vloeistoffen of damp. Deze machine is niet geschikt voor het verzamelen van gevaarlijke poeders. 

 Draag geen juwelen bij het werken in de buurt van elektrische onderdelen. 

 Werken niet onder de opgeheven machine zonder dat het ondersteund wordt met veiligheidssteunen. 

 Bij het gebruik van lood (NATTE)-batterijen kunnen deze ontvlambaar gas uitstoten bij normaal 

gebruik zorg ervoor dat vonken, vlammen, rokende, gloeiende en brandende materialen uit de buurt 

van de batterijen worden gehouden.  

 Bij het opladen van lood (NATTE) batterijen kunnen deze waterstofgas uitstoten die explosies kunnen 

veroorzaken. Er moet voor gezorgd worden dat de oplaadruimte goed geventileerd is en dat er geen 

open vuur aanwezig is. 
 

 
WAARSCHUWING! 

 
 Deze machine is bedoeld voor COMMERCIEEL GEBRUIK, bijvoorbeeld in hotels, scholen, 

ziekenhuizen, fabrieken, winkels, kantoren en verhuurbedrijven. 

 Machines die onbeheerd achtergelaten worden, moeten worden beveiligd tegen onbedoelde beweging. 

 Om onbevoegd gebruik van de machine te voorkomen, moet de stroombron uitgeschakeld of 

vergrendeld worden, bijvoorbeeld door de sleutel van de hoofdschakelaar of de contactsleutel te 

verwijderen. 

 Controleer de machine zorgvuldig vóór elk gebruik. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed zijn 

gemonteerd vóór gebruik want anders kan letsel optreden voor mensen of schade aan eigendommen. 

 Voordat u de batterijlader gebruikt moet u ervoor zorgen dat de waarden van de frequentie en de 

spanning aangegeven op het label van met het machine serienummer overeenkomen met die van de 

netspanning. 

 Verplaats het toestel nooit door te trekken aan het oplaadsnoer. Geleid de kabel nooit via een gesloten 

deur, scherpe randen of hoeken. Gebruik de machine niet met de verbonden oplaadkabel. Houd de 

oplaadkabel voor de batterij uit de buurt van hete oppervlakken. 

Laad de batterijen niet op als de kabel van de oplader of de stekker beschadigd zijn. 

 Om het risico van brand, elektrische schokken of letsel te beperken moet er gecontroleerd worden of 

machine is uitgeschakeld. 

 Gebruik of sla de machine binnenshuis op in droge omstandigheden, het is niet toegestaan de machine 

te gebruiken voor buitengebruik. 

 De bedrijfstemperatuur voor zowel gebruik als opslag moet liggen tussen 0 °C en + 40 °C, de 

vochtigheid van de lucht moet liggen tussen 30% - 95%. 

 Gebruik de machine niet op hellingen met een hoek die de specificaties overschrijdt 
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 Bij gebruikt en behandeling van detergentia voor de reiniging van vloeren moeten de instructies op de 

etiketten van de detergentia gevolgd worden en draag geschikte handschoenen en bescherming. 

 Gebruik de borstels en pads meegeleverd met de machine of die worden gedefinieerd in de handleiding. 

Het gebruik van andere borstels of pads kan de veiligheid beperken. 

 In geval van storingen van de machine moet er gecontroleerd worden dat dit niet het geval is door een 

gebrek aan onderhoud. Indien nodig verzoek om bijstand van geautoriseerd personeel of een erkend 

Service Center. 

 Neem alle voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat haar, juwelen en losse kleren verstrikt raken in 

de bewegende delen van de machine. 

 Gebruik de machine niet in met name stoffige gebieden. 

Was de machine met directe of onder druk staande waterstralen of corrosieve stoffen. 

 Bots niet tegen planken, stellingen of steigers vooral wanneer er een risico bestaat op vallende 

voorwerpen. 

 Plaats geen containers voor vloeibare stoffen op de machine, gebruik de relevante kan houder. 

 Om vloerbeschadiging te voorkomen moet er voor gezorgd worden dat de borstel/pad niet actief zijn 

wanneer de machine stationair is. 

 In geval van brand, gebruiken een brandblusser met droog poeder. Gebruik geen vloeibare 

brandblussers. 

 Verwijder of wijzig geen machinestickers. 

 Knoei niet met machine veiligheidsbescherming en volg algemene onderhoudsinstructies 

nauwgezet. 

 Besteed aandacht tijdens het vervoer van de machine wanneer de temperatuur zich onder het 

vriespunt bevindt. Het water in de vuilwatertank en de slangen kan bevriezen en leiden tot ernstige 

schade aan de machine. 

 Indien onderdelen moeten worden vervangen, bestel originele reserveonderdelen bij een 

geautoriseerde dealers of detailhandelaars. 

 Breng de machine terug naar het Service Center bij niet gebruikelijke werking, na beschadiging, na 

plaatsing buiten of na het vallen in water. 

 Om te zorgen voor goede en veilige werking van de machine moet het geplande onderhoud 

weergegeven in het desbetreffende hoofdstuk van deze handleiding, worden uitgevoerd door 

gemachtigd personeel of een erkend Service Center. 

 De machine moet op de juiste manier verwijderd worden wegens de aanwezigheid van giftige -

schadelijke materialen (batterijen, enz.)die onderworpen zijn aan normen waarvoor de verwijdering 

vereist is in speciale centra (zie hoofdstuk Sloop). 

 Deze machine mag enkel gebruikt worden als een schoonmaakmiddel en niet voor enig andel doel. 

 Houd de openingen altijd vrij van stof, haren en andere vreemd materiaal dat de luchtstroom kan 

verminderen. Gebruik de machine niet als de openingen zijn verstopt. 

 Gebruik de machine alleen waar een goede verlichting wordt geboden. 

 Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde 

lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of door hen met een gebrek aan ervaring en kennis,  

 Veel aandacht is noodzakelijk wanneer gebruikt in de buurt van kinderen. 

 Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het toestel spelen. 

 Tijdens het gebruik van deze machine moet men voorzichtig zijn geen schade te veroorzaken aan 

zaken of verwondingen voor mensen. 
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE 

MACHINESTRUCTUUR (zoals weergegeven in Figuur 1) 
 
1. Deksel Vuilwatertank 
2. Tankhouder 
3. Stuur 
4. Bedieningspaneel 
5. Serienummerplaat/technische gegevens 
6. Schakelaar voor het opheffen of verlagen van de 

zuigmond 
7. Stroomtoevoer kabelhouder 
8. Voedingskabel 
9. Pedaal voor het verhogen of verlagen van het dek 

(alleen voor een schijfmachine) 
a) Pedaalpositie wanneer het dek wordt opgeheven 
b) Pedaalpositie wanneer dek wordt verlaagd 

10. Uitlaatbedekking 
11. Knoppen voor de zuigmond 
12. Label voor het opnieuw instellen 
13. Zuigmond vacuümslang 
14. Zuigmond 
15. Regelknop voor het balanceren van de zuigmond 
16. PA-Verbinding 
17. Achter stuurwielen 
18. Oplossingsfilter 

19. Voorwielen op vaste as (A) 
Rijwielen (B) 

20. Borstel /-Padhouder 
21. Borstel /Padhouder dek 
22. Vuilwatertank afvoerslang 
23. Oplossingstank 
24. Scharnier 
25. Vuilwatertank 
26. Filterondersteuning 
27. Vuller slanghouder 
28. Filterdeksel 
29. Spatbescherming borstel 510 mm 
30. Tank dekselpakking 
31. Filter vlotterarm 
32. Magneetventiel 
 
(*): Optioneel 
(A): Alleen voor machine zonder tractie 
(B): Alleen voor machine met tractie 
 

 

Figuur 1 
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BEDIENINGSBORD (zoals weergegeven in Figuur 2) 
 
33. Machine achteruitschakelaar (B) 
34. Veiligheidsschakelaar 
35. Contactsleutel (0 - I) 
36. Waarschuwingslichtje voor een ontladen accu (rood) 
37. Waarschuwingslichtje voor een semi ontladen accu (geel) 
38. Waarschuwingslichtje voor een opgeladen accu (groen) 
39. Urenteller 
40. Snelheidsregelaar (B) 
41. Schakelaar voor het verhogen van de stroom 
42. Schakelaar voor de stroom van de oplossing 
43. Schakelaar voor het verminderen van de stroom 
44. Borstel/Padhouder ontkoppelingsschakelaar (alleen voor 

een schijfmachine) 
Extra druk actief (alleen voor orbitaal machine) 

45. Vacuüm systeemschakelaar 
46. Borstel/Padhouder en vacuüm systeemschakelaar (alleen 

voor een schijfmachine) 
Pad dek beweegt omhoog/omlaag en borstel/pad-houder 
en de vacuümsysteem schakelaar (alleen voor orbitaal 
machine) 

47. Rood LED-lichtje voor het opladen 
48. Geel LED-oplaadlichtje 

49. Groen LED-oplaadlichtje 
50. Veiligheidsafdekking van de oplaadstekker 
51. Overbelastingsbescherming borstel 
52. Overbelastingsbescherming tractie (B) 
53. Overbelastingsbescherming vacuüm 
54. accuverbinding (rood) 
55. Tank veiligheidskabel 
 
(*): Optioneel 
(A): Alleen voor machine zonder tractie 
(B): Alleen voor machine met tractie 
 

 
 

 
 
WEERGAVEVENSTER VAN LADER INDICATIELICHT (zoals weergegeven in Figuur 2) 
1. Bij het begin van het laden brandt de rode LED (47) normal gezien. Het is de eerste stap van het opladen. 
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BRUSHTRACTIONVACUUM

Figuur 2 
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2. Na enige tijd te hebben opgeladen wordt de rode LED (47) uitgeschakeld, de gele LED (48) wordt ingeschakeld, 
dit is de tweede fase van het opladen. 

3. Na het beëindigen van het opladen lichten ofwel het gele LED (48) of groene LED (49) op  als ndicatie dat de 
accu volledig opgeladen is. 
 

 

OPMERKING 
Tijdens het opladen, als de gele LED (48) van de lader ingeschakeld is, kan dit worden 
veroorzaakt door: batterij en de lader die niet overeenstemmen, batterij is niet goed aangesloten 
of er is een kortsluiting opgetreden met een uitgang. 
De rode LED van de lader knippert, dit kan worden veroorzaakt door de interne kortsluiting van 
de lader. 

 
TECHNISCHE PARAMETERS 

  MODEL 

Soort Parameter Eenheden AS5160 AS5160T AS5160TO 

Afmetingen verpakking (L x Br x H) mm 1370 x 600 x 1220 

Machine Hoogte mm 1000 

Lengte van de machine mm 1310 

Machine Breedte (zonder zuigmond) mm 550 

Machine gewicht met lege tanks 

(zonder accu’s) 
Kg 85 93 120 

Bruto voertuiggewicht (GVW) Kg 214.8 222.8. 240 

Verzendgewicht Kg 115 123. 150 

Oplossing Tankinhoud L 61 

Vuilwater tankinhoud L 61 

Vacuüm motorvermogen Watt 350 

Vacuüm capaciteit mm H2O 1200 

Klimcapaciteit (Max.) % 2% 

Diameter van het voorwiel mm 200 

Diameter achterwiel mm 76 

Geluidsniveau dB(A) 69 +/- 3 

Oplossingsstroom (max) per instelling L / minuut 0.7/1.2/1.7/2.2 0.4/0.8/1.4/2.2 

Werkbreedte mm 510 

Zuigmond breedte mm 790 

Diameter borstel/pad mm 510 510 x 360 

Borstel motorvermogen Watt 450 750 

Borstelsnelheid TPM 150 2200 

Borstel/pad druk (Max) Kg 27 23 40 - 50 

Rij motorvermogen Watt NVT 150 250 

Werksnelheid Km/h NVT 0 – 4.0 0 – 3.2 

Voorwaartse snelheid Km/h NVT 0 – 4.0 

Achterwaartse snelheid Km/h NVT 0 – 2.0 

Handvat trillingsniveau (max) m/S2 2.5 

Spanning V DC 24V DC 

Batterijen Ah 12V 100—115Ah 

Geïntegreerde Batterij Lader V/A 24V / 10A 24V / 13A 

Accuhouder grootte (L x Br x H) mm 350 x 350 x 300 
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BEDRADINGSSCHEMA(ALLEEN VOOR SCHIJFMACHINE ZONDER TRACTIE) 
 

 
 

ONDERDELEN 
 

MAAT 

BAT 24V ACCU'S RD1 ROOD/6AWG 

CH ACCULADER RD2 ROOD/10AWG 

EB1 BEDIENINGSPANEEL RD4 ROOD/20AWG 

ES1 ELEKTROMAGNETISCHE SCHAKELAAR 24V(BORSTELMOTOR) BK1 ZWART/6AWG 

ES2 RELAIS 24V(VACUUMMOTOR) BK2 ZWART/10AWG 

 F1 ENERGIEBESPARENDE CIRCUITZEKERING BK3 ZWART/12AWG 

F2 CIRCUIT BEVEILIGINGSSCHAKELAAR (BORSTELMOTOR) BK5 ZWART/20AWG 

F3 BORSTEL ONTGRENDELKNOP VOOR DE ZEKERING BK6 ZWART/16 AWG 

F5 CIRCUIT BEVEILIGINGSSCHAKELAAR (VACUÜMMOTOR)  RD-BK ROOD-ZWART/20AWG 

K1 SLEUTELSCHAKELAAR BN1 BRUIN/12AWG 

M1 BORSTELMOTOR BN3 BRUIN/20AWG 

M2 VACUÜMMOTOR BN-BK BRUIN-ZWART/20AWG 

EV MAGNEETVENTIEL BU BLAUW/20AWG 

SW1 VEILIGHEIDSSCHAKELAAR (BORSTEL/TRACTIE) BU-BK BLAUW-ZWART/20AWG 

SW2 VEILIGHEIDSSCHAKELAAR (BORSTEL/TRACTIE) YE GEEL/20AWG 

  
WH WIT/20AWG 

  

BAT
CH

K1

EV

M1 M2

EB1

ES1
ES2

F2 F5

RD1

RD2

RD2 BN1

BK3

BN3
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BK3BK2 BK5

BK2

BK1

NC
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F3
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RD4

RD-BK

BK2
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J2

SW2

 IN1

8

9 1

16

RD4
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BN3
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RD3

RD3

2

6

7

3

4

5

10

11

14

15

12

13

IN1
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RD3
IN2 J5

J4

IN
2

RD3

BK5
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BEDRADINGSSCHEMA (ALLEEN VOOR SCHIJF MACHINE MET TRACTIE) 
 

 
 

ONDERDELEN 
 

MAAT 

BAT 24V ACCU'S 
 

RD1 ROOD/6AWG 

CH ACCULADER 
 

RD2 ROOD/10AWG 

EB1 BEDIENINGSPANEEL 
 

RD4 ROOD/20AWG 

EB2 ELEKTRONISCH PANEEL (TRACTIE SYSTEEM) 
 

BK1 ZWART/6AWG 

ES1 ELEKTROMAGNETISCHE SCHAKELAAR 24V(BORSTELMOTOR) 
 

BK2 ZWART/10AWG 

ES2 RELAIS 24V(VACUUMMOTOR) 
 

BK3 ZWART/12AWG 

ES3 RELAIS 24V(TRACTIE SYSTEEM) 
 

BK4 ZWART/14AWG 

F1 ENERGIEBESPARENDE CIRCUITZEKERING 
 

BK5 ZWART/20AWG 

F2 CIRCUIT BEVEILIGINGSSCHAKELAAR (BORSTELMOTOR) 
 

BK6 ZWART/16AWG 

F3 BORSTEL ONTGRENDELKNOP VOOR DE ZEKERING  RD-BK ROOD-ZWART/20AWG 

F4 CIRCUIT BEVEILIGINGSSCHAKELAAR (TRACTIE SYSTEEM) 
 

GN GROEN/20AWG 

F5 CIRCUIT BEVEILIGINGSSCHAKELAAR (VACUÜMMOTOR) 
 

GN-BK GROEN-ZWART/20AWG 

K1 SLEUTELSCHAKELAAR 
 

BN1 BRUIN/12AWG 

M1 BORSTELMOTOR 
 

BN2 BRUIN/14AWG 

M2 VACUÜMMOTOR 
 

BN3 BRUIN/20AWG 

M3 RIJMOTOR 
 

BN-BK BRUIN-ZWART/20AWG 

EV MAGNEETVENTIEL 
 

BU BLAUW/20AWG 

SW1 VEILIGHEIDSSCHAKELAAR (BORSTEL/TRACTIE) 
 

BU-BK BLAUW-ZWART/20AWG 

SW2 VEILIGHEIDSSCHAKELAAR (BORSTEL/TRACTIE) 
 

OR ORANJE/20AWG 

SW3 SCHAKELAAR VOOR HET ACHTERUITRIJDEN 
 

YE GEEL/20AWG 

VR1 SNELHEID POTENTIOMETER 
 

WH WIT/20AWG 

BAT
CH

K1

EV

M1 M2

EB1

EB2

ES1
ES2

F2 F5

  B+

M1

M2

RD1

RD2

RD2 BN1

BK3

BN3

RD2

BK3BK4BK2 BK5

BK2

BK1

NC

F1

F3

SW1

RD4

RD-BK

BK2

RD2

BN3

J1

J2

SW2 SW3
24V

 IN1

  B-

  M1

M2

F4

M3

1

2

6

7

8

9

10

11

14

15

16

8

9 1

16

BU-BK

GN-BK

RD4

ES1

ES2

VR1

BK4

RD4

GN

BN-BK

YE

BU-BK

BN3

OR

BU

BN3

OR

RD-BK

GN

RD3

RD3

BK4

312

413

5

2

6

7

3

4

5

10

11

14

15

12

13

24V

IN1

BU

BN2

BN2

GN-BK

RD3
IN2 J5

J4

IN
2

RD3

BK5

17

18

ES3

ES3 BK5

WH

signal 1

WH

WH WH

signal 2

signal 1

signal 2



SC530 INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK NEDERLANDS 
 

11 

EDRADINGSSCHEMA (ALLEEN VOOR EEN ORBITAAL MACHINE) 

 

ONDERDELEN  WALSDRAAD 

BAT 24V ACCU'S 
 

RD1 ROOD/6AWG 

CH ACCULADER 
 

RD2 ROOD/10AWG 

EB1 BEDIENINGSPANEEL 
 

RD3 ROOD/12AWG 

EB2 ELEKTRONISCH PANEEL (TRACTIE SYSTEEM) 
 

RD4 ROOD/20AWG 

ES1 
ELEKTROMAGNETISCHE SCHAKELAAR 
24V(BORSTELMOTOR) 

 RD5 ROOD/14AWG 

ES2 RELAIS 24V(VACUUMMOTOR) 
 

BK1 ZWART/6AWG 

ES3 RELAIS 24V(TRACTIE SYSTEEM) 
 

BK2 ZWART/10AWG 

F1 ENERGIEBESPARENDE CIRCUITZEKERING  BK3 ZWART/12AWG 

F2 CIRCUIT BEVEILIGINGSSCHAKELAAR (BORSTELMOTOR)  BK4 ZWART/14AWG 

F3 BORSTEL ONTGRENDELKNOP VOOR DE ZEKERING  BK5 ZWART/20AWG 

F4 CIRCUIT BEVEILIGINGSSCHAKELAAR (TRACTIE 
SYSTEEM)  

BK6 ZWART/16AWG 

F5 CIRCUIT BEVEILIGINGSSCHAKELAAR (VACUÜMMOTOR) 
 

RD-BK ROOD-ZWART/20AWG 

K1 SLEUTELSCHAKELAAR 
 

GN-BK GROEN-ZWART/20AWG 

M1 BORSTEL MOTOR 
 

BN1 BRUIN/12AWG 

M2 VACUÜM MOTOR 
 

BN2 BRUIN/14AWG 

M3 RIJMOTOR 
 

BN3 BRUIN/20AWG 

EV MAGNEET VENTIEL 
 

BN-BK BRUIN-ZWART/20AWG 

M5 BRUSH LIFT MOTOR 
 

BU BLAUW/20AWG 

SW1 VEILIGHEIDSSCHAKELAAR (BORSTEL/TRACTIE)  BU-BK BLAUW-ZWART/20AWG 

SW2 VEILIGHEIDSSCHAKELAAR (BORSTEL/TRACTIE)  OR ORANJE/20AWG 

SW3 SCHAKELAAR VOOR HET ACHTERUITRIJDEN  WH WIT/20AWG 

VR1 SNELHEID POTENTIOMETER    

  

5

BN-BK

ES1

OR

RD1

ES3

CH

OR

BK3

RD4

BK4

5

9

BK5

10

18

1

GN-BK
12

1

7

2

ES1

EB1

13

6

YE

ES2

WH

RD5

RD-BK

BN3

WH

6

1

11
3

BK2

2

15

3

RD4

F3

3

ES2

EB2

7

BU-BK

F2

RD4

BU

RD2

WH

GN RD2

BK2

7

16

14

2

F1

3

16

4

BN3

4

VR1

8

BN3

F5

BN3

BN1

BK3

4

BK1

GN-BK

8

BU-BK

M215

ES3

6

4

8

M1

5

17

SW1

RD-BK

BK4

WH

RD5

BK4
  M1

  B-

YE

M5

M3
M2

BN2

  B+

WH

RD2

WH

F4

BK3 BK4

RD3

BK5

BK5

BN2

5

EV

13

12

J2

BK5

BU

K1

14

11

10

9

8

7

6

2

1

J1

SW3SW2
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WERKINGSGIDS 

 

 

WAARSCHUWING! 

Op sommige plaatsen op het toestel zijn er zelfklevende plaatjes aangebracht die het volgende 

aangeven: 

- GEVAAR! 

- WAARSCHUWING! 

- LET OP! 

- LEES 

 

Tijdens het lezen van deze handleiding moet de gebruiker bijzondere aandacht besteden aan de symbolen 

getoond op de plaatjes. Bedek deze plaatjes niet voor welke reden dan ook niet en vervang deze onmiddellijk 

indien beschadigd. 

 

ACCU CONTROLE/INSTELLING OP EEN NIEUW TOESTEL 

 

WAARSCHUWING! 

De elektrische onderdelen van de machine kunnen ernstig worden beschadigd als de accu’s 

verkeerd geïnstalleerd of aangesloten zijn. De accu’s moeten door bevoegd onderhoudspersoneel 

worden geïnstalleerd. Stel de functie van het elektronisch paneel en de ingebouwde acculader in 

naargelang het soort gebruikte accu’s (NATTE of GEL/AGM accu’s). Controleer de accu’s op 

schade vóór de installatie. Koppel de accu-connector en de accu-laadstekker los. Hanteer de 

accu’s met de grootste zorg. Installeer de accu-terminalbeschermingafdekking verstrekt met de 

machine. 

 

 

 

 

 

NOTA 

De machine heeft twee 12 V accu’s nodig, verbonden 

volgens het diagram (Figuur 3). 

 

 

 

 

 

De machine kan geleverd worden in één van de volgende modi: 

A) Accu’s (NATTE of GEL/AGM) al geïnstalleerd en opgeladen 

1. Controleer of de accu’s zijn aangesloten op de machine met de connector (54). 

2. Breng de contactsleutel (35) in draai deze naar de "I" positie. Als het groene waarschuwingslampje (38) oplicht 

zijn de batterijen volledig opgeladen. Als het gele (37) of rode waarschuwingslampje (36) oplichten moeten de 

accu’s worden opgeladen (Zie de procedure in het hoofdstuk rond onderhoud). 

B) Zonder accu’s 

1. Koop geschikte accu’s (Zie de paragraaf rond technische gegevens). 

2. Voor accu-keuze en de installatie, raadpleeg gekwalificeerde accu-verdelers. 
3. Stel het toestel en de acculader in volgens het type van de accu’s (NATTE of GEL/AGM) zoals getoond in de 

volgende paragraaf. 

12V

+-

12V

+ -
Figuur 3 
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INSTALLATIE VAN DE ACCU EN ACCU TYPE-INSTELLING (NATTE OF GEL / AGM) 
Stel het toestel en het elektronische paneel in volgens het type van de accu’s (NATTE of GEL/AGM) van de 
acculader als volgt: (alleen voor een schijfmachine) 

 

 

OPMERKING 
Bij het installeren van nieuwe accu’s, raadpleeg Figuur 4 voor het aanpassen van de DIP 
schakelaars. De accu’s kunnen anders worden beschadigd. 

 
Instelling van de machine (alleen voor een schijfmachine) 
1. Draai de contactsleutel (35) naar de “I" positie en let op tijdens de eerste seconden van machinewerking voor het 

volgende: 
 Als het eerste groene waarschuwingslampje (38) knippert, is de machine ingesteld op GEL/AGM. 
 Als het gele waarschuwingslampje (37) knippert, is de machine ingesteld op het vaststellen van EV-AGM. 
 Als het rode waarschuwingslampje (36) knippert, is de machine ingesteld op NATTE accu. 
 Als de instellingen moeten aangepast worden, 

moet u de volgende procedure uitvoeren. 
2. De fabrieksinstelling is deze voor het van de WET 

accu’s. Als de instelling overeenkomt met de 
installatie van de accu, ga dan direct naar stap 6. Volg 
anders stappen 4 ~ 5. 

3. Verwijder de schroeven op bedieningspaneel (C, 
Figuur 4), draai dan de PCB (A Figuur 4) voor het 
vinden van de DIP-schakelaar (B, Figuur 4) voor het 
instellen van het accu-type (nat of vaststellen van EV 
AGM of GEL/AGM), (Raadpleeg 1 of 2 of 3). 

4. Als de instelling volledig is voor accu-optie, installeer 
dan de schroeven op het bedieningspaneel. 

 
Opladen van de accu (alleen voor een 
schijfmachine) 
5. Laad de accu’s op. (Raadpleeg de procedures in 

hoofdstuk onderhoud). 
 

 

OPGEPAST! 
Schakel de stroom van het apparaat uit voordat 
u de volgende procedure uitvoert! 

  

Figuur 4 

 
1 

 

NATTE ACCU’S 
(Opmerking: schakel de DIP-
schakelaars 1 en 2 allebei naar 
"OFF".) 

 
2 

 

STEL DE EV AGM ACCU’S 
VAST 
(Opmerking: schakel de DIP-
schakelaar 1 naar "ON"; 2 naar 
"OFF".) 

 
3 

 

ALGEMEEN GEL / AGM 
ACCU’S 
(Opmerking: schakel de DIP-
schakelaars 1 en 2 beide naar "ON".) 

 

W
ET

B A

C

D

DI
S-
EV

GE
L/
A
GW

O
TH
ER

WE
T

D I
S-

E U
G E
L/
A
G W

O
T H
E
R

OFF

Figuur 4.1 

B

A

DP1 DP2 CHARGING CURVE
ON OFF IUIa Wet

OFF IUIa Gel EXIDE
IUoU AGM

ON IUIUo AGM Discover
ON
ON

OFF
OFF

DP1 DP2

OFF

ON

SW1

C

D E
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D

LED1

C

B

A

LED3LED2

Instelling acculader (voor schijfcmachines met geïntegreerde acculader) 

 

6. Verwijder de schroeven (A, B, C, D, Figuur 4.1). 

7. Open de lader en zoek sw1 (E, Figuur 4.1). 

8. Stel de schakelaars in zoals de tabel van (Figuur 4.1). 

9. Paats de schroeven (A, B, C, D, Figuur 4.1) terug na het voltooien van de instelling. 

 

 

VOLGENS HET TYPE BATTERIJEN (NAT OF GEL / AGM), STELT U DE MACHINE IN ALS VOLGT IN: 

(alleen voor de orbitaal machine) 
 

 

OPMERKING 
Met betrekking tot de fabrieksinstelling, komt u 
het batterijtype te weten uit de boottijdweergave 
volgens de bovenstaande tabel 

 

1. Druk tegelijkertijd op de knoppen (A, Figuur 4) en (B), 

steek de contactsleutel in (D) en zet de stroom aan, na 0,5 

seconde gaat u naar de batterij instellingsmodus. LED-

display tijdens instelling (C), Laat de knoppen los. 

2. De modus kan verschuiven van 0 naar 5 door op knop (B) 

te drukken, of van 5 naar 0 door op knop (A) te drukken. 

Nadat de instelling van de batterijmodus werd voltooid, 

schakelt u de stroom uit (D) en de nieuwe instelling van 

de batterijmodus kan automatisch worden opgeslagen. 

3. De instelling voor het batterijtype is voltooid. 
 

 

  

Modus 
Batterijtype/Batterij 

fabrikant 
Batterij laad curve 

LED weergave tijdens 
instelling (C, Figuur. 4.2) 

Boottijdweergave 

0 NAT Algemene NAT curve 

 

LED1 knippert 
tweemaal 

1 GEL/AGM 
Algemene GEL/AGM 

curve 
 

LED2  knippert 
tweemaal 

2 DISCOVER DISCOVER EV GEL 

 

LED3  knippert 
tweemaal 

3 OPTIMA OPTIMA  GEL 

 

Both LED1 en 
LED2 knipperen 

tweemaal 

4 EXIDE EXIDE GEL 

 

Both LED1 en 
LED3 knipperen 

tweemaal 

5 FULLRIVER FULLRIVER  GEL 

 

Both LED2 en 
LED3 knipperen 

tweemaal 

Figuur 4.2 
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Installatie van de accu 
1. Open de klep voor de vuilwatertank (1) en controleer dat deze tank leeg is (25) leeg is; maak anders leeg met de 

afvoerslang. (22). 
2. Sluit de vuilwatertank af (1). 
3. Draai de vuilwatertank voorzichtig (25) om. 
4. De machine wordt geleverd met geschikte kabels voor het installeren van 2X12V accu’s. Plaats de accu’s 

voorzichtig in de houder en installeer ze dan correct. 
5. Plaats en installeer de accudraad zoals in (Figuur 3), draai dan de moer op elke accu-terminal voorzichtig vast. 
6. Plaats de beschermkap op elke terminal en sluit vervolgens de accu-connector aan (54). 
7. Laat dan zorgvuldig de vuilwatertank zakken (25). 
 
BORSTEL/HOUDER INSTALLATIE EN VERWIJDERING (alleen voor schijfmachine) 
 

 

OPMERKING 
Installeer ofwel borstel (A, Figuur 5) of de padhouder (B en C, Figuur 5) volgens het type vloer 
die moet worden gereinigd. 

 

 

LET OP! 
Vóór de installatie of verwijdering van de borstel of de padhouder moet er voor gezorgd worden 
dat alle schakelaars uitgeschakeld zijn en dat de zuigmond zich in de opgegeven toestand bevind. 
De gebruiker moet voorzien worden van geschikte persoonlijk beschermmiddelen zoals 
handschoenen om het risico op ongevallen te beperken. 

 
Ga als volgt te werk: 
 
1. Breng de contactsleutel (35) in draai deze naar de "O" 

positie. 
2. Til het dek op door te drukken op het pedaal (9). 
3. Indien voorzien schakelt u de snelheidsregelaar (40) naar 

stationair door deze linksom te draaien. 
4. Plaats de borstels (A, Figuur 5) of de padhouder (B) onder 

het dek (21). 
5. Verlaag het dek op de borstels/padhouders door het 

indrukken van het pedaal (9). 
6. Draai de contactsleutel (35) naar "I". 
7. Druk op de schakelaar voor de borstel/padhouder en het 

vacuümsysteem (46). 
8. Druk op een van de 

borstel/voorwaartsversnellingsschakelaars (34) om de 
borstel/padhouder te activeren en laat vervolgens los. Indien 
nodig, herhaal de procedure totdat de borstels/padhouders 
zijn ingeschakeld. 

9. Als stap Nr.8 hierboven moeilijk blijkt te zijn, gebruik dan 
de handmatige methode door het draaien van de borstel / 
houder in de richting tegenovergesteld aan de normale kant 
en deze kan dan verwijderd worden. (zoals weergegeven in 
Figuur 5) 

 

 

WAARSCHUWING! 
(Alleen voor machine met tractie): Draai de 
snelheidsschakelaar (40) linksom om de 
machine te berijden aan de minimum snelheid. 
Druk een weinig op de schakelaar (34) want 
anders zal de machine zich verplaatsen. 
Voor het inschakelen van de borstel/houder 
(34), druk op de schakelaar die de 
borstel/houder activeert. 

 
10. Voor het verwijderen de borstel / houder, hef het dek door 

het indrukken van het pedaal (9) en druk vervolgens op de 
schakelaar (44), de borstel / houder zullen verwijderd worden. 

A

C

B

Figuur 5 

Figuur 5.1 
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H

A
G

E

D

F

B

Figuur 7 

PAD INSTALLATIE EN DEÏNSTALLATIE (enkel voor een orbital machine) 

1. Hef het dek omhoog door op de schakelaar te drukken (46). 
2. Installeer en deïnstalleer de pad (A, Figuur 5.1) 
 
AANPASSING VAN DE BALANS VAN DE 
ZUIGRUBBER 
1.  Installeer de zuigrubber en schroef de moer stevkg vast 

H), koppel dan de zuigslang (G) met de zuigrubber. 
2.  Pas de zuigrubber aan door het aanpassen van de 

zuigrubbergreep (A, Figuur 6). 
a) Als er is een kloof tussen de grond en het middelste 

gedeelte van achterste zuigrubber blad (B), de knop (A) 
in linksom (F) aanpassen tot alle sectie van achterste 
zuigrubber mes goed contact met de grond, het voorste 
mes licht de grond raken. 

b) Als er een spleet is tussen zowel de grond en het eind 
gedeelte van het achterste blad (C en D) pas dan de 
achterste knop (A) rechtsom aan (E) tot alle delen van 
de achterste zuigrubberblad goed contact maken met de 
grond, het voorste blad moet de grond lichtjes raken.  

 
VULLEN VAN DE OPLOSSING OF WASTANK 
1. Open het waterinlaatdeksel (B, Figuur 7). 
2. Vulwater of een oplossing die geschikt zijn voor de taak 

via de waterinlaat met filter. 
De oplossingstemperatuur mag zich niet boven +104F 
(+40 °C) bevinden. 

3. Overvul de tank niet, zie waterniveau-indicator (H) voor 
het watervolume. 

 

 

WAARSCHUWING! 
Gebruik alleen laag schuim en niet 
ontvlambare detergentia bestemd voor de 
automatische schrobtoepassingen. 

 
MACHINE START EN STOP 
Starten En Stoppen Van De Machine 
1. Bereid de machine voor zoals beschreven in de vorige 

paragraaf. 
2. Voeg de contactsleutel (A, Figuur 8) en draai de sleutel 

naar “I". Controleer dat het groene waarschuwingslampje 
(B) oplicht (opgeladen accu). Als het gele (C) of rode 
waarschuwingslampje (D) oplichten, draai de sleutel dan naar “O” en laad de accu’s op (Zie de procedure in het 
hoofdstuk rond onderhoud). 

3. Rijd de machine naar het werkgebied:  
• Door de machine te duwen met de handen op het stuur (E) (alleen voor machine zonder tractie). 
• Door de machine  te duwen met de handen op het stuur (E) en druk op de schakelaar (F) om naar voren te bewegen, 

of druk op de schakelaar (F) samen met de schakelaar (G) voor achterwaartse richting (alleen voor machine met 
tractie). De voorwaartse snelheid kan worden aangepast met de snelheidsregelaar (H). 

4. Laat de zuigmond (I) zakken met de hendel (J). 
5. Laat het dek voor de borstel / houder zakken (K) door het vrijgeven van het pedaal (L). (alleen voor schijfmachine) 
6. Druk op de schakelaar voor de borstel/padhouder (M) en het vacuümsysteem (N). 
7. Druk op de waswater stroomcontrole schakelaars (O) indien nodig, afhankelijk van het soort schoonmaken dat 

moet uitgevoerd worden. 
8. Start met schoonmaken: 
• (alleen voor machine zonder tractie) door het duwen de machine met de handen op het stuur (E) en het indrukken 

van de schakelaar (F). 
• (alleen voor machine met tractie) door het indrukken van de machine met de handen op het stuur (E) en door het 

indrukken van de schakelaar (F). Indien nodig, kan de voorwaartse snelheid worden aangepast met de 
snelheidsregelaar (H). 

D
B

C

E FA

H

G

H

Figuur 6 
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Figuur 8 

K
I

J

L

FGF

O

HA

D C B

E

M

N

Figuur 8.1 

 

OPMERKING 
Om de machine vooruit te bewegen drukt u op de linker of rechter schakelaar (F) of beide. 

 
Het stoppen van de machine 
9. Stop de machine met het stuur (E) (alleen voor machine 

zonder tractie). Stop de machine door het vrijgeven van de 
schakelaars (F) (alleen voor machine met tractie). 

10. Stop de borstels en het vacuümsysteem door het indrukken 
van de schakelaar (M). Het vacuümsysteem stopt na enkele 
seconden. 

11. Til de houder voor het borstel/pad dek (K) op door het 
indrukken van het pedaal (L). (alleen voor schijfmachine) 

12. Til de zuigmond (I) op met de hendel (J). 
13. Draai de contactsleutel (A) naar "0". 
14. Zorg ervoor dat de machine niet zelf kan bewegen. 
 

 

OPMERKING 
Om de machine vooruit te bewegen drukt u op 
de linker of rechter schakelaar (F) of beide. 

 
HET NIVEAU VAN HET ORBITAALDEK 
AANPASSEN (ALLEEN VOOR EEN ORBITAAL 
MACHINE) 
1. Laat het borstel/pad-houder dek zakken door op de 

borstel/pad-houder schakelaar te drukken (M Figuur 
8). 

2. Pas het niveau van het orbitaaldek aan door de hendel in te 
stellen (A, figuur 8.1). maak de bubbel in het midden (B 
Figuur 8.1). 

 
WERKING VAN DE MACHINE (SCRUBBERING 
EN DROGEN) 
1.  Start de machine zoals getoond in de vorige hoofdstukken. 
2.  Tijdens het vasthouden van het stuur met beide handen druk 

op de veiligheidsschakelaar (F, Figuur 8), beweeg de 
machine dan en start de vloer te schrobben/drogen.  

3.  Indien nodig, stop de machine pas vervolgens de zuigrubber 
aan volgens het hoofdstuk "Aanpassen van de 
zuigrubberbalans". 

 

 

OPMERKING 
Voor het juiste schrobben/drogen van vloeren aan 
de zijkanten van de muren suggereert Clarke om 
het toestel naar de muur te bewegen met de 
rechterkant van de machine (A en B, Figuur 9 zoals 
getoond in de afbeelding. 

 

  

A

B
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Figuur 9 

 

LET OP! 
Om schade te voorkomen aan het vloeroppervlak moeten de borstels/padhouders uitgeschakeld 
worden wanneer de machine stopt op één plaats, in het bijzonder wanneer de extra drukfunctie 
ingeschakeld is. 

 

 
Ontladen van de accu tijdens werking 

Tot het groene waarschuwingslampje (A, Figuur 10) aanblijft, 

laten de accu’s de machine normaal werken. Wanneer het 

groene waarschuwingslampje (A) uitgeschakeld wordt en het 

gele waarschuwingslampje (B) ingeschakeld wordt, is het 

raadzaam om de accu’s op te laden omdat de resterende 

hoeveelheid energie enkel een paar minuten zal bedragen 

(afhankelijk van de kenmerken van de accu en het uit te voeren 

werk). Wanneer het rode waarschuwingslampje (C) oplicht 

wordt zijn de accu’s helemaal ontladen. Na een paar seconden 

wordt de borstel/houder automatisch uitgeschakeld terwijl het 

vacuümsysteem (alleen voor machine met tractie) en het 

aandrijfsysteem actief blijven zodat het drogen van de vloer 

afgewerkt kan worden en de machine naar de vastgestelde plek 

kan gebracht worden voor het opladen. 
 

 

LET OP! 

Gebruik de machine niet met lege accu's, om 

beschadiging van de accu’s te voorkomen en de 

levensduur ervan te verminderen. 
 
 
LOZEN VAN DE TANK 

Een automatisch vlotter uitschakelsysteem (A, Figuur 11) 

blokkeert het vacuümsysteem wanneer het herstel 

waterreservoir (B) vol is. De deactivatie van het 

vacuümsysteem wordt gesignaleerd door een plotselinge 

toename in de frequentie van vacuümsysteem motorlawaai en 

de vloer wordt ook niet gedroogd. 
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LET OP! 
Als het vacuümsysteem per per ongeluk wordt 
uitgeschakeld (bijvoorbeeld wanneer de 
vlotter is geactiveerd vanwege een plotselinge 
machinebeweging), om de werking te 
hervatten: schakel het vacuümsysteem  uit 
door het indrukken van de schakelaar (D, 
Figuur 10) en daarna opent u de klep (C, 
Figuur 11) en controleert u dat de vlotter 
binnen het rooster (A) is gedaald naar het 
waterniveau. Sluit vervolgens de klep (C) en 
schakel het vacuümsysteem in door het 
indrukken van de schakelaar (D, Figuur 10). 

 
Wanneer de vuilwatertank (B, Figuur 11) gevuld is, moet deze 
geleegd worden volgens de volgende procedure. 
 
Lozen van de vuilwatertank 
1. Stop de machine. 
2. Til het dek voor de borstel/padhouder (E, Figuur 10) op 

door het indrukken van het pedaal (F, Figuur 10). (alleen 
voor schijfmachine) 

3. Til de zuigmond (G, Figuur 10) met de hendel (H, Figuur 
10).  

4. Rijd de machine naar het aangewezen gebied voor lozing. 
5. Leeg de vuilwatertank met de slang (I). Spoel dan de tank (B, 

Figuur 11) uit met schoon water. 
 

 

LET OP! 
Tijdens het lozen van het afvalwater moet de 
vacuümbuis geplooid worden (A, Figuur 12) 
en verlaagd naar een lagere positie (B, Figuur 
12), en open vervolgens het deksel van de 
vacuümbuis voor afval voor het lozen van het 
water. Richt de uitlaat van de vacuümbuis 
voor afval niet omhoog voor het verticaal 
lozen van het water. Dit is om het morsen van 
het afvalwater op de gebruiker te voorkomen. 

 

6. Voer stappen 1 tot en met 4 uit. 
 
Oplossing/schoon water tank leegmaken 
7. Maak de tank met oplossing leeg met de slang (A, Figuur 13) 

Spoel na het gebruik het reservoir met schoon water. 
 
NA HET GEBRUIK VAN DE MACHINE 

Na het gebruik, vóór het verlaten van de machine: 
1. Verwijder de borstels/padhouders. 
2. Maak de tanks leeg de tanks (B en C, Figuur 13) zoals 

aangetoond in de vorige paragraaf. 
3. Voer de dagelijkse onderhoudsprocedures uit (Zie het 

hoofdstuk onderhoud). 
4. Sla de machine op een schone, droge plaats, met de borstels / 

padhouders en de zuigmond opgeheven of verwijderd. 
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MACHINE LANGE INACTIVITEIT 
Als de machine voor meer dan 30 dagen niet gebruikt gaat worden, gaat u als volgt te werk: 
1. Voer de procedures uit weergegeven in Na het gebruik van de machine - paragraaf. 
2. Ontkoppel de accu-connector (54). 
 
EERSTE GEBRUIK 
Na de eerste 8 uur, controleer de bevestiging van de machine en aansluitende delen op juiste bevestiging. Controleer 
ook de zichtbare onderdelen voor slijtage en lekkage. 
 
ONDERHOUD 

 

WAARSCHUWING! 
Onderhoudsprocedures moeten worden uitgevoerd nadat de machine is uitgeschakeld en de 
kabel van de batterijlader is losgekoppeld. Bovendien moeten de veiligheidshoofdstukken in deze 
handleiding zorgvuldig gelezen worden. 

 
Alle geplande of buitengewone onderhoudsprocedures moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of 
een erkend Service Center. Deze handleiding beschrijft alleen de algemene en gewoonlijke onderhoudsprocedures. 
Raadpleeg voor andere onderhoudsprocedures, die niet in onderstaande tabel onderhoud gepland staan, de 
onderhoudshandleiding die kan worden geraadpleegd in het Service Center van ons bedrijf. 
 
GEPLANDE ONDERHOUDSTABEL  

 

LET OP! 
De procedure gemarkeerd met (1) moet worden uitgevoerd wanneer de machine wordt gebruikt 
na 9 uur voor de eerste keer. De procedure gemarkeerd met (2) moet worden uitgevoerd door een 
Servicecenter dat gekwalificeerd is door ons bedrijf. 

 

Procedure Dagelijks, na elk 

gebruik 

Wekelijks halfjaarlijks Jaarlijks 

Opladen van de batterij     
Zuigrubber schoonmaken     
Borstel / Padhouder schoonmaken     
Tankreiniging     
Tank Verzegelingstripcontrole     
Vlotterbalfilter schoonmaken     
Reinigen van de Pad     
Zuigrubberblad controleren en vervangen     
Reinigingswater filter schoonmaken     
Zuigfilter reiniging     
NATTE accu vloeistof niveau controle     
Schroef en moer stevigheidscontrole   (1)  
Lagere isolator   (2)  
Borstel / padhouder koolstofborstel 
controle of vervanging 

   
(2) 

Zuigmotor koolstofborstel controle of 
vervanging 

   
(2) 

Rijsysteem motor koolstofborstel of 
vervanging (alleen voor machine met 
tractie) 

   
(2) 
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OPLADEN VAN DE BATTERIJ 

 

OPMERKING 
Laad de accu’s op wanneer de gele (F, Figuur 
14) of rode waarschuwingslichtjes (G) 
oplichten, of bij het beëindigen van het 
schoonmaken. 

 

 

LET OP! 
Het opgeladen houden van de accu’s zal de 
levensduur ervan verlengen. 

 

 

LET OP! 
Wanneer de batterijen ontlaad zijn, moeten ze 
zo snel als mogelijk opnieuw opgeladen 
worden omdat de lege status de levensduur 
verkort. Controleer de lading van de accu ten 
minste éénmaal per week. 

 

 

WAARSCHUWING! 
Het opladen van NATTE accu’s produceert 
zeer explosief waterstofgas. Laad de accu’s op 
in goed geventileerde plaatsen en uit de buurt 
van open vuur. Rook niet tijdens het opladen 
van de accu’s. Open de tank tijdens het 
opladen van de accu’s. 

 

 

WAARSCHUWING! 
Let tijdens het opladen van de accu’s op dat er 
geen accu-vloeistoflekkages optreden. De 
accu-vloeistof is corrosief. Als de vloeistof in 
contact komt met de huid of de ogen, spoel 
dan grondig met water en raadpleeg een arts. 

 
Preliminaire procedures 
1. Open de klep (A, Figuur 14) en controleer dat de vuilwatertank (B) leeg is, maak deze anders leeg door middel 

van de afvoerslang (C). 
2. Rijd de machine naar een horizontale vloer. 
3. Draai de contactsleutel (H) naar "0". 
4. Hef de tank voorzichtig op (B). 
5. Enkel voor natte accu’s: 

• Controleer de hoeveelheid elektrolyten in de accu's (D); indien nodig, vul aan via de doppen (E). 
• Laat alle accudoppen (E) open voor het opladen voor de volgende oplaadbeurt. 
• Indien nodig, reinig het bovenoppervlak van de accu’s (D). 

6. Laad de batterijen op volgens de volgende procedure. 
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Accu opladen met een acculader geïnstalleerd op de 
machine 
7. Sluit de kabel voor de acculader (A, Figuur 15) aan op het 

elektrische stopcontact (G) (de elektrische netspanning en 
frequentie moeten overeenkomen met de acculader waarden 
die worden weergegeven op de serienummerplaat van de 
machine (F). Wanneer de acculader is aangesloten op het 
elektrisch stopcontact, worden alle functies van de machine 
automatisch afgekoppeld. Als het rode waarschuwingslampje 
(B) op het bedieningspaneel van acculader oplicht, laad de 
acculader de accu's op. 

8. Als het groene waarschuwingslampje (C) oplicht zijn de 
accu’s volledig opgeladen. 

9. Wanneer het opladen van de batterij is voltooid, verbreek dan 
het contact van de accu-laadkabel (A) met de elektrische 
leidingen (G) en de wikkel deze rond zijn behuizing (D). 

10. Laat dan voorzichtig de tank zakken. 
 

 

OPMERKING 
Voor meer informatie over de werking van de 
acculader (E, Figuur 15), raadpleeg de 
desbetreffende handleiding. 

 
 

BORSTEL/PAD SCHOONMAKEN 

 

LET OP! 
Het is raadzaam om gebruik te maken van beschermende handschoenen bij het reinigen van de 
borstel/pad omdat er mogelijk scherp afval aanwezig kan zijn. 

 
1. Verwijder de borstel/pad uit de machine, zoals weergegeven in het hoofdstuk Gebruik. 
2. Reinig en was de borstel/pad met water en detergent 
3. Controleer of de borstels/pads zich in goede werkconditie bevinden en niet overdreven versleten zijn; indien nodig 

moeten deze vervangen worden. 
 
 
SCHOONMAKEN VAN DE OPLOSSINGFILTER 
1. Rijd de machine naar een horizontale vloer.  
2. Zorg ervoor dat de machine uitgeschakeld is en de 

contactsleutel (35) is verwijderd. 
3. Oplossingtank leegmaken (Radgeving). 
4. Verwijder de transparante cover (D, Figuur 16) en verwijder 

vervolgens de filterzeef (E). Maak schoon en installeer op de 
ondersteuning (F). 

 

 

OPMERKING 
De filterzeef (E) moet goed geplaatst worden in 
de behuizing (H) van de ondersteuning (F). 
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SCHOONMAKEN VAN DE ZUIGMOND 

 

OPMERKING 

De zuigmond moet schoon en de rubber onderdelen 

moeten zich in goede conditie bevinden voor een 

goed drogen. 
 

 

LET OP! 

Het is raadzaam om gebruik te maken van 

beschermende handschoenen bij het reinigen van de 

zuigmond omdat er mogelijk scherp afval aanwezig 

kan zijn. 
 

1. Rijd de machine naar een horizontale vloer.  

2. Draai de contactsleutel (A, Figuur 17) naar "0". 

3. Laat de zuigmond (B) zakken met de hendel (C). 

4. Draai de knoppen (D) los en verwijder de zuigmond (B). 

5. Ontkoppel de vacuümslang (E) van de zuigmond. 

6. Reinig het staal van de aluminium zuigmond (Figuur 18). reinig 

vooral de houders (A) en de opening (B). Controleer het voorste 

rubberen onderdeel (C) en het achterste rubberen onderdeel (D) 

op integriteit, slijtage en scheuren; vervang indien nodig (Zie de 

procedure in de volgende paragraaf). 
7. Monteer de zuigmond in de omgekeerde volgorde van de 

demontage. 
 
  

Figuur 17 
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ZUIGMONDRUBBER CONTROLE EN VERVANGING 

1. Reinig het staal van de aluminium zuigmond zoals beschreven 

in de vorige paragraaf. 

2. Controleer of de randen (E, Figuur 20) van de voorste rubber 

(C) en de randen (F) van de achterste rubber (D) leg neer op 

hetzelfde niveau, langs de lengte; indien nodig moet de hoogte 

aangepast worden volgens de volgende procedure: 

• Verwijder de trekstang (G), maak de bevestigingsmiddelen los 

(M) en pas de achterste rubber aan (D), bevestig dan opnieuw 

de bevestigingsmiddelen (M) en installeer de trekstang 

opnieuw (G). 

• Draai de knoppen (I) los en pas de voorste rubber (C) aan, 

draai dan de knoppen weer aan. 

3. Controleer de voorste rubber (C) en de achterste rubber (D) op 

slijtage, scheuren en barsten; indien nodig kunt u deze 

vervangen volgens de volgende procedure. Controleer dan de 

voorste hoek (J) van de achterste rubber (D) op slijtage; indien 

nodig keer de rubber om ter vervanging van de versleten hoek 

met een integraal deel. Als de andere hoeken ook versleten zijn, 

vervangt u de rubberen delen volgens de volgende procedure: 

• Verwijder de trekstang (G), maak de bevestigingsmiddelen (M) 

los en verwijder de bevestigingsstrip (K), dan vervang/keer het 

achterste rubber deel om (D). Monteer het rubber deel in de 

omgekeerde volgorde van de demontage. 

• Draai de knoppen (I) los en verwijder de bevestigingsstrip (L), 

vervang dan het voorste rubberen deel (C). Monteer het rubber 

deel in de omgekeerde volgorde van de demontage. Na 

vervanging (of het omkeren), pas de hoogte aan zoals 

beschreven in de vorige stap. 

4. Koppel de vacuümslang aan (A, Figuur 19) naar de zuigmond. 

5. Installeer de zuigmond (B) en bevestig de knoppen (C). 

6. Indien nodig, pas het evenwicht aan van de regelknop voor de 

zuigmond (D). 
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TANK AND VACUUMROOSTER MET VLOTTERREINIGING EN DEKSELPAKKINGS 
CONTROLE 
1.  Rijd de machine naar een horizontale vloer. 
2.  Zorg ervoor zorgen dat de machine uitgeschakeld is en dat de contactsleutel (54) Verwijderd is. 
3.  Draai het deksel van de vuilwatertank (A, Figuur 21) 90 graden zodat het van de tank kan genomen worden en 

verwijder vervolgens de vlotterbalfilter (P) uit de tank. 
4.  Reinig het deksel van de vuilwatertank (A), schoonwatertank (B), (C) en de vlotterbalfilter steunframe (E). 

Maak de vuilwatertank leeg met de afvoerslang (B, Figuur 23). 
5.  Volg indien nodig de symbolen "OPEN" en "CLOSE" (sluiten) zoals in (Figuur21) om de onderkant te openen 

(F) van de de vlotterbalfilter en maak vervolgens de vlotterbalfiltersteun (D) schoon samen met de (E) 
filterspons, (I). Na het schoonmaken, bevestig de vlotterbal (D) in het het filtersteunkader (E) en lijn vervolgens 
de markeringsgroef (L) uit (E). Schroef de dop van het bodemdeksel van de vlotterbalfilter stevig aan en 
bevestigen de filterspons (I) op het zwevende filter steunkader (E). Sluit tenslotte de zuigslang aan op het 
afvalwater (M). 

6.  Controleer de integriteit van de tankafdichtstrip. 
 

 

OPMERKING 

De tankafdichtingsstrip (G) produceert het vacuüm in de tank wanneer de zuigmotor werkt. De 

tank moet worden verzegeld zodat het water effectief vanop de grond kan opgezogen worden en 

afgevoerd worden naar de vuilwatertank. 
 
7.  Controleer de integriteit van het contactoppervlak (G) Controleer of de integriteit is en verzegeling voldoende is. 

Indien nodig verwijder de verzegelingsstrip uit de tank uit de groef (H) en vervang. Monteer de nieuwe 
verzegelingsstrip zoals in (Figuur 21), de naad moet zich in het middelste gebied bevinden. 

8.  Sluit het deksel van de vuilwatertank (A). 
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CONTROLE VAN DE MACHINE-WERKUREN 
1. Draai de contactsleutel (A, Figuur 22) naar "I". 
2. Druk op de schakelaar (B) en lees op de urenteller (C) de totale 

arbeidstijd (schrobben/drogen) af die uitgevoerd werd door de 
machine. 

3. Druk nogmaals op de schakelaar (B).  
4. Draai de contactsleutel (A) naar "0". 
 
CONTROLE / VERVANGING VAN DE ZEKERING 
1. Draai de contactsleutel (A, Figuur 22) naar "0". 
2. Ontkoppel de voeding (C, Figuur 23) van het elektrische 

stopcontact. 
3. Verwijder de schroeven (C. Figure 24) op het bedieningspaneel 

(D), keer vervolgens de PCB om voor het zoeken naar de 
zekering (A, B, Figuur 24) 

4. Controleer / Vervang de volgende zekeringen: 
A) F1 zekering, laag vermogen circuitzekering: (5A) 
B) F3 zekering, borstel vrijgavezekering: (20A)  

5. Voer stappen 1 tot en met 3 uit in de omgekeerde volgorde. 
6. Controleer/druk in of vervang de volgende stroomonderbrekers: 

E) F5 stroomonderbreker, motor vacuüm motorcircuit 
stroomonderbreker: (30A) (alleen voor schijfmachine) 

F) F4 stroomonderbreker, aandrijfsysteem circuit 
stroomonderbreker: (17A) (*)(alleen voor schijfmachine) 

G) F2 stroomonderbreker, borstelmotor circuitstroomonderbreker: 
(30A) 

 
(*): Alleen voor machines met tractie 
 
 
  

Figuur 22 
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ACCESSOIRES/OPTIES 
Naast de standaard onderdelen, kan de machine uitgerust worden met de volgende accessoires/opties, afhankelijk van 
het specifieke gebruik van de machine: 
Neem contact op met een erkende detailhandelaar voor meer informatie over de bovengenoemde optionele 
accessoires. 
ACCESSOIRES/OPTIES 
Zie sectie "Onderdelenlijst" 
1. GEL/AGM accu’s 
2. Pads van verschillende materialen 
 
PROBLEEMOPLOSSING 

Problemen Waarschijnlijke oorzaken Oplossing 

De motoren werken niet; geen 
waarschuwingslichtjes lichten op. 

De accu-connector is verbroken. Sluit de accu-connector aan. 

De accu’s zijn volledig ontladen. Laad de accu’s op. 

De machine verplaatst zich niet 
(enkel voor machines met tractie) 

De machine is ingeschakeld met behulp van de 
contactsleutel en door een van de schakelopties ingedrukt te 
houden. 

Draai de contactsleutel naar '0', en 
probeer vervolgens de machine 
opnieuw op te starten zonder de 
schakelaars in te drukken 

De 3 batterij lading indicators 
knipperen simultaan. 

Borstelmotor overbelasting. Gebruik minder agressieve borstels 

Vreemde materialen (verstrikte draden, enz.) die het roteren 
van de borstel kunnen verhinderen. 

Reinig de borstelbehuizing. 

De borstels werken niet, het rode 
waarschuwingslampje brandt. 

De accu’s zijn ontladen Laad de accu’s op. 

Het vuilwater opzuigen is 
onvoldoende 

De vuilwatertank is vol. Loos de tank. 

De slang is losgekoppeld van de zuigmond. Sluit aan. 

Het vacuümrooster is verstopt of de vlotter zit vast. 
Reinig het rooster of controleer de 
vlotter. 

De zuigmond is vuil of de rubber delen van de zuigmond 
zijn versleten of beschadigd. 

Reinig en controleer de zuigmond. 

De tankafdekking is niet goed gesloten, of de pakking is 
beschadigd, of de gebogen buis is verstopt. 

Sluit de klep correct, vervang de 
pakking of reinig de gebogen buis. 

De tank voor het vuilwater is verontreinigd. Maak schoon. 

De stroom van het detergent naar 
de borstels is onvoldoende. 

De oplossing / schoon water filter is vuil. Reinig de filter. 

De zuigmond laat sporen na op de 
vloer. 

Er zit vuil onder de rubberen delen van zuigmond. Verwijder het vuil. 

De rubberen delen van de zuigmond zijn versleten, 
gescheurd of gebarsten. 

Vervang de rubberen delen. 

De zuigmond is niet aangepast met de knop. Pas aan. 

 

 

OPMERKING 
Machine met acculader geïnstalleerd, kan niet functioneren als de lader niet aan boord is. Indien 
er een storing optreedt van de acculader storing moet er contact opgenomen worden met een 
erkend Service Center. 
Raadpleeg de handleiding van de onderhoudshandleiding die beschikbaar is in elk Service Center 
voor meer informatie. 

 
SLOOP 
Verwijder de machine via een instelling gekwalificeerd voor afvalverwerking. 
Voordat de machine wordt gesloopt, verwijder de onderstaande materialen volgens de relevante wet- en regelgeving.  
- Batterij 
- Borstel /padhouder 
- Plastic slang en kunststof onderdelen 
- Elektrische en elektronische onderdelen (*) 
(*) Neem contact op met ons bedrijfsservicecenter voor elke verwijdering van elektrische en elektronische 
componenten. 
 



Company information: 
www.vipercleaning.eu 
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