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Geachte klant, 
 
Gefeliciteerd met uw aankoop van de Cleanfix PowerDisc LS.  
U heeft een Zwitsers topproduct gekocht, dat is gemaakt met veel zorgvuldigheid. 
Wij wensen u veel werkplezier met deze machine.  
 
Technische gegevens PowerDisc LS:  
  

Totaal opgenomen vermogen 
 
1000 Watt  
 

 
Borsteltoerental 
 

 
160 omw/min 
 

 
Werkbreedte 
 

 
44 cm 

 
Werkhoogte  
 

 
25 cm 

 
Gewicht 
 

 
30 kg 

 
Kabellengte 
 

 
12,5 meter 

 
Padhouder inch/mm 
 

 
432/17 

Gegevens onder voorbehoud van technische modificaties. 
 
 

 
1. ALGEMEEN 
Deze handleiding is bedoeld voor het personeel die met het apparaat moet omgaan. 
• 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. 
Rijdt nooit over elektrische leidingen. Gevaar voor elektrische schok! 
 
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. 

Het gebruik op de openbare weg is niet toegestaan. 
• 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 

PowerDisc LS 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 PowerDisc LS 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 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. 

 
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. 
 
 
Eerste ingebruikname 
• 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. 

 
 
Ingebruikname en bedrijf 
Denk er steeds aan dat de netspanning (voltage) in het schoon te maken gebouw overeen 
dient te komen met de op het machineplaatje van het apparaat opgegeven waarde. 
 
3. Opbouw van de machine 
 
  1 handgreep 
  2 schakelaar borstelmotor 
  3 behuizing van het bovendeel van de stang 
  4 schakelaarvergrendeling 
  5 handgreep t.b.v. afstellen stang 
  6 bouten op de schakelkast 
  7 disselboom 
  8 kabelhaak 
  9 loopwielen 
10 motorkop 
11 borstel  
12 uitlegslang 
13 vloeistoftank 
14 tankhouder 
15 tankhendel 
16 watertoevoerdop 
17 aggregaat t.b.v. afstellen stang 
18  elektrische kabel 
19 padhouder 
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3.   Opbouw van de machine 
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4.  HANDLEIDING VOOR MONTAGE 
• De motorkop en de disselboom worden apart verpakt geleverd. 
• Draai eerst de inbusschroeven in het aggregaat (17) t.b.v. het afstellen van de stang 

los. 
• Schuif vervolgens de disselboom (7) lichtjes tot aan de aanslag in het aggregaat (17) 

t.b.v. het afstellen van de stang. 
• Richt de disselboom-handgreep (1) dusdanig parallel aan de loopwielen (9)  dat de 

open zijde van de behuizing (3)  van het bovendeel van de stang naar achteren wijst. 
• Hierna worden de inbusschroeven weer vastgedraaid. 
• De elektrische kabel (18) wordt via de disselboom-handgreep (1) en de kabelhaak (8) 

opgerold. 
 
5.  WAT TE DOEN VOORDAT U HET APPARAAT GAAT GEBRUIKEN 
• Pak de disselboom-handgreep (1)  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 accessoire (11) , de borstel of de padhouder dient op de vloer te worden gelegd. 
• Kantel vervolgens het apparaat weer op de wielen en rij er net zo ver mee over de 

borstel (resp. padhouder)  heen dat de meeneemkrans en de flens van de borstel 
precies boven elkaar staan. 
Plaats het apparaat vervolgens weer op de borstel. 

• Trek vervolgens aan de handgreep t.b.v. het afstellen van de stang (5) en breng de 
disselboom (7) weer in de arbeidspositie terug . Hierbij moet u beide armen losjes naar 
achteren uitsteken.  

• Plaats het apparaat precies horizontaal op het arbeidselement (de borstel of de 
aandrijfschijf), druk op de schakelaarvergrendeling (4) en raak de schakelaar (2)  van 
de borstelmotor heel even aan. 

• De accessoire komt vanzelf op zijn plaats te zitten en wordt daar geblokkeerd. 
 
 
 

6. ZO WORDT HET APPARAAT GEBRUIKT 
• Druk op de schakelaar (2) van de borstelmotor (rechts of links). De motor start. 
• Wanneer u de disselboom (7) iets omhoog brengt, wordt het apparaat naar rechts 

bewogen. 
• Wanneer u de disselboom (7) iets omlaag drukt, wordt het apparaat naar links 

bewogen. 
• Wanneer u de disselboom in de middenpositie houdt, zal het apparaat op de plaats 

werken. 
 
 
7. NA HET GEBRUIK DE VOLGENDE HANDELINGEN UITVOEREN 
• Trek aan de handgreep t.b.v. het afstellen van de stang (5) en breng de disselboom (7) 

in de verticale stand. 
• Kantel vervolgens het apparaat op de loopwielen (9) en raak heel even de schakelaar 

(2) van de borstelmotor aan. De accessoire (11) komt nu los te zitten en kan worden 
verwijderd. 

• Trek de stekker uit het stopcontact en rol de elektrische kabel (8) via de disselboom-
handgreep (1) en de kabelhaak (8) op. 
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8. BASIS-REINIGING: EXTRA MAKKELIJK MET DE POWERDISC LS 
• De PowerDisc LS kan t.b.v. de basisreiniging uitgerust worden met de volgende 

accessoires: 
- Schrobtank 12 liter (13) 
- Borstel (11) of padhouder met zwarte pad (19) 

 
• Bevestig de tank aan de tankhouder (14) 
• Schuif de uitlegslang (12) op de watertoevoerdop (16) 
• Vul de tank (13). Breng vervolgens de borstel of de padhouder met de pad aan. 
• Regel de toevoer van de vloeistof m.b.v. de tankhendel (15) door deze omhoog te 

trekken. 
• Het vuile water wordt strook voor strook met één van de waterzuigers opgezogen. 
 
 
9.  HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE VAN DE SPRAYAPPARAAT(1 liter) 
• Monteer de houderinstallatie voor het sprayapparaat op de disselboom (7) met de 

houder naar boven en van de kant van de bediener uit gezien links. 
• Hang het sprayapparaat met het aftappunt in de houderinstallatie en draai deze naar 

achteren tot de bol-blokkering inklikt. 
• Schuif hierna de veerbeugel over het aggregaat (17) t.b.v. het afstellen van de stang. 
• U kunt het sprayapparaat  naar keuze zowel links als rechts aanbrengen. 
• Breng de naar alle kanten draaibare slang in de richting die u wenst. 
 
 
10. SERVICE 
• Wanneer er een reparatie moet worden uitgevoerd, dient u zich tot uw  
            vakgroothandelaar of tot één van de dealers te wenden. 
• U wordt dan snel en deskundig geholpen. 
 
 
11. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN 
Bij zorgvuldige behandeling zal uw PowerDisc LS  gedurende lange tijd blijven functioneren. 
Daarom verdient het aanbeveling de machine regelmatig op beschadigingen en slijtage te 
controleren. 
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 tw 
worden getrokken. 

• 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 het vervangen van koppelingen van aansluitkabels dient steeds gegarandeerd te 
blijven dat e.e.a. spatwaterdicht en mechanisch stevig blijft. 

• Waneer het apparaat in een 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. 



 
 

Gebruiksaanwijzing PowerDisc LS  

8

• De beveiliging tegen terugslaan vindt plaats via de geoctrooieerde afstelinstallatie t.b.v.  
de stang/de disselboom. 

• Er mogen uitsluitend spray- en schoonmaakmiddelen 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, dus ook het vastzetten van sproeimiddel-leidingen en 
slangen, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door erkende service-stations of door 
deskundigen op dit gebied die goed bekend zijn met alle relevante 
veiligheidsvoorschriften. 

 
12. OPSLAG 

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


