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Geachte relatie, beste gebruiker, 

Gefeliciteerd met uw aankoop van de EdgeFix XL. Deze machine is geheel vervaardigd in 
Nederland en is met de meeste zorg geproduceerd. Cleanfix Benelux B.V. wenst u veel werkplezier 
toe met de mogelijkheden die de EdgeFix XL biedt. Mocht u vragen hebben, bel ons dan gerust: 
0499 - 55 00 33. 

Deze machine biedt ongelofelijk veel mogelijkheden om een vloer te bewerken. Cleanfix Benelux 
B.V. biedt trainingen aan om het maximale uit de machine te halen. Kijk op de website om een 
training bij te wonen. www.cleanfix.nl

Wij hebben met zorg de machine ontwikkeld en samengesteld, mocht er desondanks toch iets 
niet naar wens zijn, dan verneem ik dat graag. Mogelijk kunnen we een oplossing bieden.

Veel werkplezier, namens het gehele Cleanfix Benelux B.V. Team!

Gebruiksaanwijzing
EdgeFix XL 
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1. ALGEMEEN
Deze handleiding is bedoeld voor het personeel / gebruiker die gaat werken met de EdgeFix XL. 
•  Lees eerst deze gebruiksaanwijzing voordat u de machine in gebruik neemt. U vindt hierin 

belangrijke instructies over gebruik, onderhoud en veiligheid.
•  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.

2.1 ATTENTIE!
Deze excentrische vloerbewerkingsmachine mag niet worden gebruikt voor het reinigen van 
vloeren die stoffen afgeven die gezondheidsrisico’s opleveren voor de bediener, de omstanders 
of het milieu.Ga voorzichtig over trappen/treden met de machine. Rijdt nooit over elektrische 
leidingen. Gevaar voor elektrische schok! De machine is ongeschikt om volledig ondergedompeld 
te werken in het water. Hierbij kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan. Let bij gebruik altijd 
op of de ondervloer geschikt is om te bewerken met de EdgeFix XL, bij twijfel altijd informatie 
inwinnen bij Cleanfix Benelux B.V. 

2.2 ALGEMEEN
Het gebruik van deze excentrische vloerbewerkingsmachine is onderworpen aan de geldende 
voorschriften voor veiligheid en arbeidsomstandigheden. Naast de bepalingen in deze gebruiks
aanwijzing gelden de algemeen aanvaarde ARBO voorschriften voor veilig en professioneel 
werken. Iedere ondeskundige handeling moet vermeden worden.

3. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
•  Deze excentrische vloerbewerkingsmachine is ontworpen voor het reinigen van harde 

watervaste vloeren binnen gebouwen. Het gebruik buiten gebouwen is niet toegestaan. Voor 
iedere andere gebruikstoepassing is de EdgeFix XL ongeschikt. 

• Voor de door verkeerd gebruik van deze machine ontstane schades is de fabrikant/importeur/
leverancier niet aansprakelijk. Het risico draagt alleen de gebruiker.

•  Tot het juiste gebruik van de machine hoort ook het regelmatig laten uitvoeren van onderhoud. 
Voor een lange levensduur geldt dat storingen/schades direct moeten worden gerepareerd. 
Vraag naar de voorwaarden voor onderhoud of een onderhoudsabonnement. 

•  Ondeskundig uitgevoerde veranderingen of reparaties aan de machine kunnen onvoorziene 
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.
• Vloeren moeten vooraf onderzocht worden op kleuren vormvastheid voordat deze met de 

EdgeFix XL gereinigd worden.
• Controleer altijd of de borstels/pads/toebehoren de vloer niet zullen beschadigen, door eerst 

een klein proefstukje te doen op een onopvallende plaats.
• Voor schades welke ontstaan aan de machine en/of de gereinigde vloer door het gebruik van 

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

• De EdgeFix XL mag alleen op gelijkmatige vloeren ingezet worden met een maximale helling  
van 2%.

4. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
De gebruiker/eigenaar wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat deze excentrische vloer bewerkings
machine 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.

5. WAARSCHUWINGEN
•  Bij stilstand van de machine moet de borstelmotor meteen uitgeschakeld worden, zodat er 

geen beschadigingen aan de vloer ontstaan. 
•  Bij het transport in liften dient u zich te houden aan de hiervoor geldende instructies t.b.v. de 

gebruiker en aan de desbetreffende veiligheidsvoorschriften, met name v.w.b. het draagvermogen.
• Na gebruik van de machine altijd de machine afnemen met een klamvochtige doek, dit om te 

voorkomen dat chemische reinigingsmiddelen inwerken op de RVS machinedelen.
• Gebruik geen extra verlengkabel dan de standaard meegeleverde kabel van 25 meter, dit kan 

storing/schade aan de machine veroorzaken. 
•  De machine mag nooit ondergedompeld zijn in water, dit kan tot levensgevaarlijke situaties leiden. 

6. BEDIENING
De bediening vindt achter de machine plaats, achter de bedieningsbeugel. U mag alleen de 
machine bedienen indien u daar toe bevoegd bent. U bent een professionele vakman (vrouw) en 
heeft een grondige instructie genoten. 
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6.1 AFLEVERING EN INGEBRUIKNAME
•  Bij aflevering zal door Cleanfix personeel aan de dan aanwezige bediener 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.

6.2 EERSTE MONTAGE
•  De EdgeFix XL wordt compleet geleverd.
•  De elektrische verlengkabel wordt via de disselboom korte kabel verbonden middels de Schuko 

stekker.

6.3 INGEBRUIKNAME EN BEDRIJF
• Denk er steeds aan dat de netspanning (voltage) in het object overeen dient te komen met de 

op het machineplaatje van het apparaat opgegeven waarde.
•  Pak de handgreep met beide handen vast en laat het apparaat kantelen totdat het op de beide 

wielen staat.
•  Rol het apparaat vervolgens naar de plaats waar het zal worden gebruikt en sluit het vervolgens 

via de elektrische kabel op het stroomnet aan.
•  De accessoires worden gemonteerd door de machine op zijn handgreep en wielen te kantelen.
•  Kantel vervolgens het apparaat weer op de wielen zodat de machine weer op de plaat komt te 

staan.
•  Duw met uw voet op de verstelaggregaat t.b.v. het afstellen van de stang en breng de dissel

boom weer in de arbeidspositie terug. Hierbij moet u beide armen losjes naar achteren bewegen.
•  Druk op de schakelaar aan/uit en zet de schakelaar aan. De motor zal nu beginnen met werken.
• Tijdens het werken kunt u het apparaat in alle richtingen duwen. 
• Indien uw machine is uitgevoerd met een vloeistoftank, dan kunt u extra water geven door de 

hendel omhoog te halen. 
• De machine is volledig gereed om er mee te schrobben/schuren/polijsten, vergewis u ervan dat u 

deze werkzaamheden beheerst alvorens u hiermee start. Cleanfix Benelux B.V. geeft trainingen. 
Indien u deze wenst, kijkt u dan op www.cleanfix.nl voor een trainingslocatie bij u in de buurt. 

• Zet de machine altijd uit indien u stopt met uw werkzaamheden. 
• Haal de stekker altijd uit het stopcontact indien u de accessoires wenst te veranderen. 

6.4 MONTAGE VAN DE VLOEISTOF ZUIGMOND (OPTIE)
•  Monteer de houderinstallatie voor het verstelaggregaat.
•  Hang de zuigmond in de houderinstallatie .
•  Monteer de afzuigslang aan de stof en waterzuiger.
•  Zuig nooit hete en brandbare vloeistoffen. Dit is levensgevaarlijk!

6.5 GEBRUIK VAN REINIGINGSMIDDELEN
•  Let bij het gebruik van reinigingsmiddelen op de gebruiksaanwijzingen die op het etiket 

vermeld zijn.
•  Gebruik enkel schuimarme reinigingsproducten waaraan geen brandbare componenten zijn 

toegevoegd en grondstoffen die de gezondheid kunnen schaden.
•  Ook aan het gebruik van reinigingsproducten waaraan giftige, irriterende of huid beschadigende 

stoffen zijn toegevoegd zijn gevaren verbonden.
•  Reinigingsproducten die oplosmiddelen bevatten die kunststoffen aantasten, kunnen onder

delen van de machine beschadigen.

6.6 OPBOUW VAN DE MACHINE
1  Handgreep
2  Schakelaar aan/uit
3  Behuizing van het bovendeel van de stang
4  Steelvergrendeling/hoogte afstelling
5  Voetbediening t.b.v. afstellen stang
6  Kort netsnoer
7  Wielen
8  Stootbumpers (set)
9  Gewichten 
10 Motorkop
11  Padhouder
12  Vloeistoftankaansluiting
13  Vloeistoftank (optioneel)
14 Draagbeugel

7. SERVICE
Deze excentrische vloerbewerkingsmachine mag alleen onderhouden en gerepareerd worden door 
personen die over de noodzakelijke vakbekwaamheid beschikken en daartoe zijn aangesteld.

7.1 ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
Bij zorgvuldige behandeling zal uw EdgeFix XL gedurende lange tijd optimaal blijven functioneren. 
Daarom verdient het aanbeveling de machine regelmatig op beschadigingen en slijtage te 
controleren. Vraag naar de voorwaarden voor een onderhoudsabonnement.

De volgende instructies dienen steeds te worden opgevolgd:
•  Bij het uitvoeren van reinigings en onderhoudswerk aan het apparaat, bij het vervangen van 

onderdelen of wanneer op een andere functie wordt overgeschakeld, dient de aandrijving te 
worden uitgeschakeld en dient de stekker uit het stopcontact te worden getrokken.
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•  De aansluitkabel voor het stroomnet mag niet worden beschadigd of geknikt door er overheen 
te rijden e.d.

•  De aansluitkabel voor het stroomnet dient regelmatig op sporen van eventuele beschadiging te 
worden gecontroleerd.

•  Het apparaat mag niet worden gebruikt wanneer de aansluitkabel niet absoluut in orde is.
•  Bij het gebruik of het vervangen van de aansluitkabel mag niet worden afgeweken van de door 

de fabrikant opgegeven specificaties. Bij foutieve aansluiting vervalt de garantie. 
•  Bij het vervangen van koppelingen van de aansluitkabel dient steeds gegarandeerd te blijven 

dat e.e.a. spatwaterdicht en mechanisch stevig blijft.
•  Wanneer het apparaat in een lift wordt getransporteerd dient de stang/de disselboom steeds 

precies verticaal te staan om te voorkomen dat deze ergens achter de wand van de liftschacht 
blijft hangen of haken.

•  Er mogen uitsluitend reinigings en onderhoudsmiddelen worden gebruikt die geschikt zijn voor 
de reglementaire toepassing die voor het apparaat geldt.

•  Gebruik nooit of te nimmer licht ontvlambare, brandbare, giftige, bijtende, irriterende stoffen of 
stoffen die anderszins schadelijk zijn voor de gezondheid!

•  Reparaties en onderhoudswerk mogen uitsluitend worden uitgevoerd door erkende service
stations of door deskundigen op dit gebied die goed bekend zijn met alle relevante veilig heids
voorschriften.

• Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, dient het droog en onder normale omstandigheden 
(temperatuur niet beneden 0°C) te worden opgeslagen.

TECHNISCHE GEGEVENS EDGEFIX XL:
Totaal opgenomen vermogen  1600 Watt
Excentriek 3200 omw/min
Werkbreedte  55cm
Werkhoogte  25 cm
Gewicht  30 kg
Kabellengte  25 meter
Padhouder  35 cm x 55 cm
Max. kabellengte  25 meter (3 x 1,5mm) 




