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Garantie 
In elk land gelden de door onze verantwoordelijke Cleanfix-maatschappij uitgegeven 
Garantievoorwaarden. Storingen aan uw apparaat verhelpen wij binnen de garantie- 
termijn zonder kosten indien de oorzaak een materiaal- of fabricagefout is. Bij een 
onder de garantie vallende storing kunt u contact opnemen met uw dealer of met  

 
Cleanfix Benelux.  
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1.  ALGEMEEN 
 
• Lees eerst deze gebruiksaanwijzing voordat u de machine in gebruik neemt.  
 U vindt hierin belangrijke instructies over gebruik, onderhoud en veiligheid 
• Hierdoor beheerst u de machine volledig. Dit is veiliger voor uzelf en voorkomt onnodige 

schade aan uw machine 
• De fabrikant/importeur is niet verantwoordelijk voor schade aan personen of zaken die 

ontstaan door verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud aan de machine. 
  
 
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 
 
U dient deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voordat u de machine in gebruik 
stelt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een makkelijk toegankelijke plaats. 
De machine mag alleen gebruikt worden door personen die over de werkwijze geïnstrueerd zijn 
en uitdrukkelijk opdracht hebben om met de machine te werken. 
 
Attentie! 
Deze schuimreiniger mag niet worden gebruikt voor het reinigen van vloeren/wanden die stoffen 
afgeven die gezondheidsrisico's opleveren voor de bediener, de omstanders of het milieu. 
 
Algemeen 
Het gebruik van deze schuimreiniger is onderworpen aan de geldende voorschriften voor 
veiligheid en arbeidsomstandigheden. Naast de bepalingen in deze gebruiksaanwijzing gelden 
de algemeen aanvaardde regels voor veilig en professioneel werken. Iedere ondeskundige 
handeling moet vermeden worden. 
 
Gebruiksvoorschriften 
• Deze schuimreiniger is ontworpen voor het reinigen van betegelde ruimten zoals 

toiletgroepen, doucheruimten, kleedkamers  in bijv. zwembaden, hotels, sporthallen, 
pompstations, restaurants, café’s etc.  

• Voor de door verkeerd gebruik van deze machine ontstane schades is de 
fabrikant/importeur/leverancier niet aansprakelijk. Het risico ligt dan uitsluitend bij de 
gebruiker 

• Tot het juiste gebruik van de machine hoort ook het regelmatig laten uitvoeren van 
onderhoud evenals het direct laten repareren van alle storingen en schades 

• Ondeskundig uitgevoerde veranderingen of reparaties aan de machine kunnen onvoor-
ziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoor de fabrikant/importeur/leverancier 
niet aansprakelijk gesteld kan worden 

• De gangbare regels voor veiligheid en gezondheid dienen in acht te worden genomen 
• Voor schades welke ontstaan aan de machine en de gereinigde vloer door het gebruik  

van niet geschikte reinigingsmiddelen kan de fabrikant/importeur/leverancier niet 
aansprakelijk worden gesteld 

• Gebruik geen reinigingsmiddelen in de machine, die oplosmiddelen bevatten die 
kunststoffen aantasten 
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Productaansprakelijkheid 
De gebruiker wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat deze schuimreiniger alleen gebruikt mag 
worden voor het doel waarvoor deze is ontworpen. In die gevallen waar deze machine wordt 
gebruikt voor andere doeleinden geschiedt dit alleen onder de verantwoordelijkheid van de 
gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor de fabrikant/importeur/leverancier vervalt daarmee 
ogenblikkelijk. 
 
Gevarenbronnen 
• Passeert u drempels en verhogingen voorzichtig – de wielen kunnen beschadigd 

worden. 
• Wij maken u uitdrukkelijk attent op de gevaren bij gebruik van licht ontvlambare, 

brandbare, giftige , schadelijke, bijtende of irriterende stoffen! 
 
Erkende servicemedewerkers 
Deze schuimreiniger mag alleen onderhouden en gerepareerd worden door personen die over 
de noodzakelijke vakbekwaamheid beschikken en daartoe zijn aangesteld. 
 
Reinigingsmiddelen 
Let bij het gebruik van reinigingsmiddelen op de gebruiksaanwijzingen die op het etiket vermeld 
zijn. Reinigingsproducten die oplosmiddelen bevatten die kunststoffen aantasten kunnen 
onderdelen van de machine beschadigen. 
 
In gebruik stellen 
• Bij aflevering zal door Cleanfix personeel aan de dan aanwezige bediener en 

technische dienst een complete instructie worden gegeven over het bedienen van 
de machine, de veiligheidsvoorschriften en het noodzakelijke dagelijks onderhoud. 

• Indien dit niet mogelijk is, is de koper verantwoordelijk voor de juiste instructie 
naar de bediener van de machine. 

 



 
3. OPBOUW VAN DE MACHINE 
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1. Schakelaar pomp 
2. Schakelaar zuigmotor 
3. Aansluiting zuigslang 
4. Manometer 
5. Drukregelaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Snelkoppeling sproeislang 
7. Houder voor sproeilans 
8. Houder voor schuimlans 
9. Houder voor injector 
10. Injector met slang voor can 
11. Snelkoppeling schuimreiniger 
12.  Plaats can 
13. Houder zuigbuis/zuigmond 
14. Afvoerslang 
15. Stekker 
16.  Koelrooster  
 
 
 

 
4. ALGEMEEN 
Als u het apparaat volgende gebruiksaanwijzing inzet, zal het zonder storingen functioneren. 
Gebruik schoonmaak- en onderhoudsproducten, die op de Foamfix zijn afgestemd. Wij moeten 
vaak constateren, dat storingen aan het apparaat en slechte werkresultaten te wijten zijn aan 
het gebruik van schoonmaak- en onderhoudsmiddelen, die voor deze toepassing niet geschikt 
zijn. 
 
5.  BESTEMMING 
De Foamfix is in zijn basisversie bestemd voor gebruik als schuimreiniger voor betegelde 
oppervlakken. 
Met behulp van speciale accessoires kunt u met de Foamfix ook: 

- vloerbedekkingen, tapijten en meubels reinigen: m.b.v. Meubeladapter 
/Tapijtreingingshulpstuk 

- harde vloeren schrobben en zuigen: m.b.v. Schrobadapter 
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6. INGEBRUIKNAME / GEBRUIK 
 
HEEL BELANGRIJK! 
 
Voordat u de Foamfix gebruikt: 
• Alle stopcontacten waterdicht afplakken 
• Handdoekautomaten/zeepdispensers waterdicht afplakken 
• Toiletrolhouders waterdicht afplakken 
• Prullenbakken van kant verwijderen of waterdicht afplakken 
 
 
Gebruikt u alleen schoonmaakmiddelen, die door de fabrikant worden aanbevolen.  
Deze producten zijn hiervoor speciaal getest. 
 
 
GEBRUIK 
1. Vul de schoonwatertank van de Foamfix met water. LET OP: het water mag max. 40 OC zijn.  
2.  Met de sproeilans eerst de te behandelen oppervlakken systematisch bevochtingen met 

gewoon water, anders kunnen de voegen door de reiniging worden aangetast.  
3. Met de schuimlans de oppervlakken van BENEDEN NAAR BOVEN systematisch 

inschuimen.  
4. Het reinigingsmiddel 10 minuten laten inwerken. 
5. I.v.m. streeploos opdrogen; glansmiddel bij het water in schoonwatertank doen. 
6. Met de sproeilans het schuim van de oppervlakken van BOVEN NAAR BENEDEN 

afspoelen. 
7. Een beetje anti-schuim middel op de vloer sprenkelen en opzuigen. Dat voorkomt te sterke 

schuimvorming in de vuilwatertank. 
8. Het schuim/water van de vloer zuigen.  
 
NA GEBRUIK 
1. Als u klaar bent met reinigen, schakelt u beide schakelaars uit.  
2. Vuilwatertank legen d.m.v. afvoerslang.  
3. Schoonwatertank leegzuigen met zuigslang. Dan is de slang ook meteen schoon.   
4. Vuilwatertank (evt. nog naspoelen met meer schoon water) en  nogmaals legen met 

afvoerslang.  
5. Tenslotte maakt u het apparaat met een vochtige doek goed schoon aan de buitenzijde.  
6. Voordat u de sproeilans of schuimlans verwijdert,  moet u even de handgreep inknijpen om 

de druk te reduceren . Dan schuift u de kunststof ring van de koppeling terug en verwijdert u 
de lansen.  

 
7. ONDERHOUD 
 
LET OP: als u de machine opent, altijd de stekker uit het stopcontact trekken. 
 
NA ELK GEBRUIK:  
a. Filter in schoonwatertank reinigen/ schoonwatertank met vochtige doek reinigen, filter 
terugplaatsen.  
b. Vlotter met vochtige doek reinigen 
c. Het zuigsysteem kan gereinigd worden door het opzuigen van schoon water. Daarna de 
vuilwatertank legen.  
d. De rubbers van de plexiglas deksel reinigen 
 
 



 

----------------------------------------------------------- 
Cleanfix Benelux, gebruiksaanwijzing Foamfix 

 
 
REGELMATIG:  
a. Sproeikop uit elkaar draaien en met schoon water reinigen. Daarna weer monteren. 
b. Schuimkop uit elkaar draaien en met schoon water reinigen. Daarna weer monteren. 
c. Buitenkant van de machine reinigen met een vochtige doek. 
 
8. STORINGEN 
 
Storing Mogelijke oorzaak Oplossing 
Machine zuigt slecht - Vuilwatertank zit vol 

- Zeef is verstopt 
- Deksel vuilwatertank is niet dicht 
- Zuigmond is verstopt 
- Afvoerslang staat open 
- Zuigslang is niet juist aangesloten 

-Vuilwatertank legen 
- Zeef reinigen 
- Deksel controleren 
- Reinigen 
- Dichtmaken 
- Controleren 

Zuigmotor en  pomp laten zich  
niet inschakelen 

- Stroomvoorziening is onderbroken - Stekker en zekeringen 
controleren 
- Monteur inschakelen 

Sproeikop is vaak verstopt - Filter in schoonwatertank is  
  beschadigd 

- Filter vernieuwen 

Machine sproeit slecht - Sproeislang is niet goed aangesloten 
- Filter is verstopt 
- Sproeikop is verstopt 
- Schoonwatertank is leeg 

- Controleren 
- Reinigen 
- Reinigen 
- Vullen, let op vuilwatertank 
   op tijd legen 

Sproeilans geeft geen water;  
Wel voldoende water in tank 

- Snelkoppeling niet goed aangesloten 
- Netspanning niet in orde 
- Pomp is niet ingeschakeld 

- Controleren 
- Controleren 
- Inschakelen 

Pomp schakelt bij gesloten  
Handventiel niet uit 
 

- Drukleidingen defect 
- Waterlekkage elders in machine 

- Stekker uit stopcontact. 
Stoppen met werken om  
schade te vermijden.  
Monteur inschakelen.  

Er komt water/schuim uit motor - Vlotter zit klem 
- Vuilwatertank is vol 
- Er is geen ant-schuimmiddel gebruikt 

- Stekker uit stopcontact 
Vlotter reinigen en op schade
controleren 

 
 
9.  BELANGRIJKE INFORMATIE 
• Houdt u zich nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing om schade aan het apparaat te 

vermijden! 
• Trek nooit aan de kabel om de stekker, maar alleen aan de stekker zelf! 
• Zuig nooit brandbare, explosieve of schadelijke stoffen op! 
• Zuig geen spitse voorwerpen op. Die kunnen de slangen en het apparaat beschadigen. 
• Gebruik  alleen schoonmaakmiddelen die door de fabrikant worden aanbevolen. 
• Laat het apparaat nooit overlopen en gebruik geen sterk schuimende 

schoonmaakmiddelen. 
• Pomp alleen bij gebruik inschakelen. 
• Een te volle schoonwatertank veroorzaakt overlopen. 
• De vloeistof kan op grond van de hoge temperatuur, de druk of de chemische 

samenstelling gevaarlijk zijn. 
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• Schakelt u het apparaat onmiddellijk uit als er vloeistof of water uit de machine komt op 
plaatsen waar het niet hoort. 

 
 
10. ACCESSOIRES 
Voor de Foamfix zijn  de volgende speciale accessoires leverbaar: 
 
Omschrijving         Art.nr. 
Schrobadapter voor harde vloeren      632.000 
 
Tapijtreinigingshulpstuk 26 cm, 2 sproeiers met rvs handbuis  602.000.1 
 
Meubelreinigingshulpstuk 9 cm, PVC met binnenliggende sproeier   617.000 
 
 
 
 
11. TECHNISCHE GEGEVENS 
Opgenomen vermogen  1600 W/230 V 
Pompmotor 150 W 
Pompdruk 2 – 14 bar 
Waterverbruik sproeilans 2 liter/minuut 
Waterverbruik met injector/schuimlans 1,7 liter/minuut 
Zuigmotor 1250 W 
Vacuümvermogen 25 kPa 
Schoonwatertank 35 liter 
Vuilwatertank 40 liter 
Kabellengte 15 meter 
Gewicht  39 kg 
Afmetingen   82/41/84 cm 
Zuigslang 4 meter, Ø 38 mm  
Sproeislang 5 meter, Ø 12 mm  
 
Wijzigingen als gevolg van technische verbeteringen voorbehouden. 
 
 
 
 
 
 


