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Geachte klant,
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Cleanfix PE 300 Floormac Basic.
U heeft een Zwitsers topproduct gekocht, dat is gemaakt met veel zorgvuldigheid.
Technische gegevens PE 300 Floormac Basic:

Totaal opgenomen vermogen

500 Watt / 4,0 A

Borsteltoerental

1100 omw/min

Werkbreedte

30 cm

Werkhoogte

25 cm

Gewicht

13 kg

Kabellengte

7,5 meter

Padhouder inch/mm

330/13

Gegevens onder voorbehoud van technische modificaties.

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.
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Attentie!
Deze eenschijfsmachine 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 niet over trappen/treden met de machine.
Algemeen
Het gebruik van deze eenschijfsmachine 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 eenschijfsmachine is ontworpen voor het reinigen van harde vloeren binnen gebouwen.
•
iedere andere gebruikstoepassing geldt als niet geschikt. 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
evenals het direct laten repareren van alle storingen en schades.
•
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 kleur-en vormvastheid voor dat deze met de
PE 300 Floormac Basic gereinigd worden.
•
controleer of de borstel de vloer niet zullen beschadigen, speciaal in gymzalen.
•
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.
•
De PE 300 Floormac Basic mag alleen op gelijkmatige vloeren ingezet worden met een
maximale helling van 2 %.

Productaansprakelijkheid
De gebruiker wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat deze eenschijfsmachine 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.
Storingsbronnen
•
Bij stilstand van de machine moet de borstelaggregaat meteen uitgeschakeld worden, zodat
geen beschadigingen aan de vloer ontstaan.
Bediening
De bediening vindt achter de machine plaats, achter de bedieningsbeugel.
Erkende servicemedewerkers
Deze eenschijfsmachine mag alleen onderhouden en gerepareerd worden door personen die over de
noodzakelijke vakbekwaamheid beschikken en daartoe zijn aangesteld.
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Reinigingsmiddelen
Let bij het gebruik van reinigingsmiddelen op de gebruiksaanwijzingen die op het etiket vermeld zijn.
Gebruik slechts 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 huidbeschadigende stoffen zijn toegevoegd zijn
gevaren verbonden.
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.
De PE 300 Floormac Basic wordt geleverd inclusief:
Art.nr. 718.070
Padhouder
De volgende accessoires zijn te verkrijgen:
Art.nr. 718.902
Reinigingspad rood 330 m , 5 stuks
Art.nr. 718.901
Boenpad wit 330 mm, 5 stuks
Art.nr. 718.906
Microvezelpad 330 mm, per stuk
Art.nr. 718.905
Bonnet pad 330 mm, per stuk
Art.nr. 718.059
Borstelring PPN 0,3
Art.nr. 190.056
Vloerreiniger, 1 liter
Art.nr. 190.057
Clean & Polish, 500 ml

3.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Harde vloeren zoals bijvoorbeeld:
- Parket (geolied/verzegeld/was/gelakt)
- Kunststofvloeren zoals PVC, linoleum
- Lei
- Plavuizen
- Natuursteen

Kijk ook eens op www.floormac.net!
4.

GEBRUIK VAN DE MACHINE: REINIGEN
•

De padhouder (15) met de pad op de vloer leggen en de PE 300 Floormac Basic er op
zetten.

•

De PE 300 Floormac Basic loskoppelen van de padhouder met pad.
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5.

Opbouw van de machine

1. Handgreep
2. Antracietgrijze deksel
3. Netsnoer 7,5 meter (niet op foto)
4. Steel
5. Opberghaak snoer
6. Aan/uit schakelaar

7. Motorbehuizing
8. Padhouder
9. Bodemplaat
10. Excentrische aansluiting
11. Draaibeugel
12. Stootrand antraciet
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Let op!
Laat de machine na gebruik nooit op de pad rusten.
Door het eenzijdige machine-gewicht worden de pads samengedrukt en is een goede
reiniging niet meer mogelijk.
Net zo veel reinigingsmiddel op de vloer doen als de pad kan absorberen. Vuile pads
verwisselen.
6.

GEBRUIK VAN DE MACHINE: BOENEN

•

Met de PE 300 Floormac Basic het oppervlak insprayen met daarvoor bedoeld middel.
De boenpad onder padhouder doen en u kunt beginnen met polijsten/boenen.
Indien u een onbekende ondergrond wilt polijsten/boenen, probeert u dan allereerst
een klein stukje voor het resultaat.
Indien u klaar bent met polijsten/boenen, dient u de PE 300 Floormac Basic los te
koppelen van de padhouder met pad.

•
•

7.

SERVICE

•

Indien een reparatie/service gewenst is richt u zich dan tot uw vakgroothandel/
Cleanfix-dealer. U zult dan vakkundig en snel geholpen worden!

8.

ONDERHOUD

Bij zorgvuldige behandeling zal uw PE 300 Floormac Basic gedurende lange tijd blijven
functioneren.
Daarom verdient het aanbeveling de machine regelmatig op beschadigingen en slijtage te
controleren.
•
•

•
•
•
•

Bij het reinigen en onderhouden van de machine óf het omzetten naar een andere
functie, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
De netsnoer regelmatig op beschadigingen controleren.
Deze mag nooit beschadigd zijn.
Indien dit wel het geval is dient u deze onmiddellijk te vervangen overeenkomstig
voorgeschreven specificaties van de fabrikant.
U mag de machine dus nooit gebruiken als de netsnoer niet geheel intact is.
Bij het vervangen van de koppelingen van de netsnoer moet de spatwaterbescherming
en de mechanische stevigheid gewaarborgd blijven.
Bij het opbergen van de machine graag deze rechtop zetten.
Alleen de aanbevolen/voorgeschreven sproei- en reinigingsmiddelen gebruiken.
Alle reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door vakbekwame personen welke
bekend zijn met alle relevante technische en zekerheidsvoorschriften.
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