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INLEIDING

Doel en inhoud van de handleiding
Deze handleiding dient om de bediener alle nodige informatie te verstrekken om de machine zo geschikt, autonoom 
en veilig mogelijk te kunnen gebruiken. Dit document bevat informatie betreff ende de veiligheid, het technische 
aspect, de werking, de stilstand van de machine, het onderhoud, de reserveonderdelen en de sloop.
Vooraleer werkzaamheden op de machine uit te voeren, moeten de bedieners en gekwalifi ceerde technici de instruc-
ties in deze handleiding aandachtig lezen. Neem contact op met de constructeur RCM indien er twijfel bestaat over 
de correcte interpretatie van de instructies, om de nodige verduidelijking te krijgen.

Bestemmelingen
Deze handleiding is gericht tot de bediener en tot de gekwalifi ceerde technici die het onderhoud van de machine 
moeten uitvoeren. De bedieners mogen geen handelingen uitvoeren die voor de gekwalifi ceerde technici zijn voor-
behouden. RCM is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van dit verbod.

De handleiding bewaren
Deze handleiding moet bewaard worden in de onmiddellijke buurt van de machine, in het voorziene zakje, be-
schermd tegen vloeistoff en en alles wat de leesbaarheid kan aantasten.

Conformiteitsverklaring
De conformiteitsverklaring die samen met de machine wordt geleverd, bevestigt dat de machine in overeenstem-
ming is met de geldende wettelijke voorschriften.

OPMERKING:

De oorspronkelijke EG-conformiteitsverklaring zit bij de documentatie die bij de machine gevoegd is.

Identifi catiegegevens
Het serienummer, het model van de machine en het productiejaar staan op het plaatje (A) dat op het chassis aange-
bracht is. Deze informatie is nodig wanneer reserveonderdelen besteld moeten worden of nadat een aandachtige 
analyse van de ongemakken en de oorzaken daarvan uitgevoerd is en de bevoegde assistentiedienst gevraagd wordt 
eventueel in te grijpen.
Wanneer deze gebeld wordt moet de volgende informatie verstrekt worden:

• Aantal werkuren
• Serienummer 
• Details van het vastgestelde defect
• De uitgevoerde controles
• De uitgevoerde afstellingen en hun resultaten
• Weergegeven alarmen (in geval van elektronisch beheer)
• Eventuele begane fouten bij het gebruik
• Alle andere nuttige informatie

A
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Reserveonderdelen en onderhoud
Wendt u tot gekwalifi ceerd personeel of rechtstreeks tot de assistentiecentra van RCM voor alle nodige interventies 
inherent aan het gebruik, het onderhoud en de reparatie. Gebruik altijd originele reserveonderdelen en accessoires.
Wendt u tot RCM voor assistentie of om reserveonderdelen en accessoires te bestellen; vermeld altijd het model en 
het serienummer.

Wijzigingen en verbeteringen
RCM beoogt een constante perfectionering van haar producten en behoudt zich het recht voor om eventuele wijzi-
gingen en verbeteringen aan te brengen wanneer dit nodig wordt geacht, zonder verplichting om eerder verkochte 
machines te moeten aanpassen.
Iedere wijziging en/of toevoeging van accessoires aan de machine moet expliciet worden goedgekeurd en uitge-
voerd door RCM.

Werkingscapaciteiten
Deze vloerpoetsmachine is ontworpen en gebouwd om te reiniging (poetsen en drogen) van eff en, compacte vloe-
ren uit te voeren in civiele en industriële omgevingen, in condities waarbij de veiligheid gecontroleerd is, uitgevoerd 
door een gekwalifi ceerde bediener.
De vloerpoetsmachine is niet geschikt om tapijten of vloerbedekking schoon te maken.

Conventies
Alle referenties naar vooruit, achteruit, vooraan, achteraan, rechts en links in deze handleiding moeten geïnterpre-
teerd worden terwijl de bediener op de stuurplaats neerzit op het zitje voor de bediener.

UITPAKKEN/LEVERING

Volg de instructies op de verpakking aandachtig om de machine uit te pakken.
Raadpleeg de paragraaf De machine duwen/slepen om de machine handmatig te verplaatsen door vooruit te duwen.
Bij de aanlevering van de machine moet u aandachtig controleren of de eventuele verpakking en de machine tijdens 
het transport geen schade hebben opgelopen. Indien de schade duidelijk is, moet u de verpakking bewaren zodat die 
door de koerierdienst die de levering uitvoerde gecontroleerd kan worden. Neem onmiddellijk met de koerierdienst 
contact op om een aanvraag voor schadevergoeding in te vullen.
Controleer of de uitrusting van de machine met de volgende lijst overeenkomt:
Technische documentatie:

• Handleiding voor gebruik en onderhoud van de vloerpoetsmachine.
• Handleiding van de elektronische acculader (indien meegeleverd).
• Catalogus reserveonderdelen van de vloerpoetsmachine.
• Document met instructies voor deblokkering van de elektromagnetische rem.

VEILIGHEID

Om potentieel gevaarlijke condities te signaleren, worden de volgende symbolen gebruikt. Lees deze informatie al-
tijd aandachtige en neem de nodige voorzorgen om mensen en voorwerpen te beschermen;
Om ongevallen te voorkomen, is de medewerking van de machinebediener van fundamenteel belang. Geen enkel 
programma voor ongevallenpreventie kan doeltreff end zijn zonder de volledige medewerking van de persoon die 
rechtstreeks voor de werking van de machine verantwoordelijk is. De meeste ongevallen die zich in een bedrijf, op 
het werk of tijdens transfers voordoen, zijn veroorzaakt door het niet naleven van de meest elementaire regels voor 
voorzichtigheid.
Een aandachtige, voorzichtige bediener is de beste garantie tegen ongevallen en is onmisbaar om een preventiepro-
gramma te vervolledigen.

Andere referentiehandleidingen
Handleiding van de elektronische acculader (als integraal deel van deze handleiding te beschouwen)
Catalogus met reserveonderdelen (meegeleverd bij de machine)
Document met instructies voor deblokkering van de elektromagnetische rem. (Zie ook “DE MACHINE DUWEN/SLE-
PEN” en “ELEKTROMAGNETISCHE REM”).
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Gebruikte symbolen

!  GEVAAR!

Wijst op een gevaar met risico voor de bediener, zelfs met dodelijke afl oop.

!  OPGEPAST!

Wijst op een potentieel risico voor ongevallen voor mensen of schade aan voorwerpen.

!  WAARSCHUWING!

Wijst op een waarschuwing of een opmerking over sleutelfuncties of nuttige functies. Besteed uiterst grote 

aandacht aan tekstblokken die met dit symbool zijn aangeduid.

OPMERKING!

Wijst op een opmerking over sleutelfuncties of nuttige functies.

RAADPLEGING

Geeft de noodzaak aan om de Handleiding voor gebruik en onderhoud te raadplegen alvorens ongeacht wel-

ke handeling uit te voeren.

Algemene instructies
Hierna worden de waarschuwingen en specifi eke aandachtspunten beschreven om te wijzen op potentieel gevaar 
voor beschadiging van de machine en lichamelijke letsels.

!  GEVAAR!

• Vooraleer werkzaamheden voor onderhoud, reparatie of vervanging van onderdelen uit te voeren, moet 

u de accu loskoppelen via de voorziene accuconnector en de contactsleutel om te starten wegnemen.

• Deze machine mag uitsluitend door correct opgeleid en bevoegd personeel worden gebruikt.

• Houd vonken, vlammen en brandbare materialen uit de buurt van de accu's. Tijdens het normale ge-

bruik van loodaccu's (WET) komen explosieve gassen vrij.

• Wanneer u in de buurt van elektrische componenten werkt, moet u alle juwelen afdoen.

• Werk niet onder de opgetilde machine zonder geschikte vaste ondersteuningen voor de veiligheid.

• Met deze machine mag u niet werken in omgevingen waar er schadelijke, gevaarlijke, ontvlambare en/

of explosieve stofdeeltjes, vloeistoff en of dampen aanwezig zijn. Deze machine is niet geschikt om ge-

vaarlijke stofdeeltjes op te vegen.

• Tijdens het opladen van loodaccu's (WET) wordt zeer explosief waterstofgas geproduceerd. Daarom 

mag u deze handeling alleen uitvoeren in goed geventileerde zones en ver van vrije vlammen.

!  OPGEPAST!

• Vooraleer interventies voor onderhoud/reparatie uit te voeren, moet u alle pertinente instructies aan-

dachtig lezen.

• Vooraleer de externe acculader te gebruiken, moet u controleren of de frequentie en de spanning aan-

gegeven op het serieplaatje van de machine met de netspanning overeenkomen.

• Gebruik de kabel om de accu op te laden niet om de machine te verslepen of te vervoeren, en gebruik 

die zeker niet als een handgreep. Zorg ervoor dat de kabel van de acculader niet tussen een deur geplet 

raakt, trek die niet over snijdende oppervlakken of puntige hoeken. Rijd nooit met de machine over de 

kabel van de acculader.

• Houd de kabel van de acculader ver uit de buurt van hete oppervlakken.

• De machine niet gebruiken als de kabel van de acculader of de stekker beschadigd zijn. Indien de machi-

ne niet correct werkt, beschadigd is, buiten is blijven staan of in het water is gevallen, moet u die naar 

een assistentiecentrum brengen.

• Om risico voor brand, elektrische schokken of letsels te verminderen, mag u de machine niet onbewaakt 

op het elektriciteitsnet aangesloten laten. Ontkoppel de machine van het stopcontact wanneer die niet 

wordt gebruikt en vooraleer onderhoud uit te voeren.

• Niet roken tijdens het opladen van de accu's.
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!  OPGEPAST!

• Om onbevoegd gebruik van de machine te vermijden, moet u de contactsleutel wegnemen.

• Laat de machine niet onbewaakt achter zonder te controleren of de machine niet vanzelf in beweging kan komen.

• Bescherm de machine altijd tegen zon, regen en andere weersinvloeden, zowel tijdens de werking als tijdens de stilstand. Plaats de 

machine in een overdekte, droge plaats: deze machine is enkel voor droog gebruik en mag niet buiten worden gebruikt of bewaard in 

vochtige omstandigheden.

• Vooraleer de machine te gebruiken, moet u alle luiken en/of afdekkingen sluiten zoals in de Handleiding voor gebruik en onderhoud 

is aangegeven.

• Laat de machine niet als speelgoed gebruiken. Wees zeer aandachtig wanneer de machine in de buurt van kinderen wordt gebruikt.

• De machine niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze die in de handleiding zijn aangegeven. Gebruik uitsluitend de accessoires 

die door de constructeur RCM zijn aanbevolen.

• Neem de nodige voorzorgen zodat lang haar, juwelen en niet-aansluitende delen van de kledij niet door bewegende onderdelen van 

de machine worden gegrepen.

• De machine niet gebruiken op hellende oppervlakken met een hellingsgraad die groter is dan deze die op het gegevensplaatje van de 

machine is aangeduid, om de stabiliteit en de veilige werking van de machine niet in gevaar te brengen.

• De machine niet gebruiken op plaatsen die zee stoffi  g zijn.

• Gebruik de machine alleen in zones die voldoende verlicht zijn.

• Indien de machine wordt gebruikt op plaatsen waar naast de bediener ook anderen aanwezig zijn, is het noodzakelijk om het zwaailicht 

en de akoestische waarschuwing om achteruit te rijden in werking te stellen (opties).

• Tijdens het gebruik van deze machine moet u erop letten om de veiligheid van mensen en voorwerpen te beschermen.

• Zorg ervoor dat u niet tegen steigers en stellingen botst, vooral als er gevaar voor vallende voorwerpen bestaat.

• Plaats geen recipiënten waarin vloeistoff en zitten op de machine.

• De gebruikstemperatuur van de machine moet tussen 0°C en +40°C liggen.

• De opslagtemperatuur van de machine moet tussen 0°C en +40°C liggen.

• De relatieve vochtigheid moet tussen 30% en 95% liggen.

• Bij gebruik van detergenten voor de reiniging van vloeren moet u zich houden aan de instructies en waarschuwingen die op de recipi-

enten van deze detergenten staan aangegeven.

• Draag handschoenen en geschikte beschermingen om detergenten voor de reiniging van vloeren te manipuleren.

• De machine niet als vervoermiddel gebruiken.

• Vermijd dat de borstels werken wanneer de machine stilstaat, om de vloer niet te beschadigen.

• Bij brand gebruikt u bij voorkeur een poederblusser en geen water.

• Om geen enkele reden mag u met de voorziene beschermingen van de machine knoeien. Houdt u strikt aan de voorziene instructies 

voor het gewone onderhoud.

• Laat geen enkel voorwerp in de openingen van de machine binnendringen. De machine niet gebruiken indien de openingen verstopt 

zijn; zorg ervoor dat de openingen van de machine vrij blijven van stof, vezeltjes, haren en andere vreemde voorwerpen die de lucht-

stroom kunnen verminderen.

• De plaatjes die door de constructeur op de machine zijn aangebracht, mogen niet worden verwijderd of gewijzigd.

• Om de machine handmatig vooruit te kunnen duwen, moet u de elektromagnetische rem deblokkeren.

• De machine nooit gebruiken wanneer de elektromagnetische rem gedeactiveerd is.

• Indien de machine vooruit wordt geduwd (omdat er geen accu in zit, omdat de accu's leeg zijn, wegens een defect, enz...) mag de snel-

heid nooit meer dan 4 km/u bedragen.

• Deze machine is niet goedgekeurd voor gebruik op openbare wegen.

• Tijdens transfers van de machine bij omgevingstemperaturen onder het vriespunt, moet u opletten omdat het water in de tanks of in 

de leidingen kan bevriezen, waardoor de machine ernstig beschadigd kan raken.

• Gebruik uitsluitend borstels en vilten die bij de machine zijn meegeleverd en die in de Handleiding voor gebruik en onderhoud gespe-

cifi ceerd zijn. Het gebruik van andere borstels of vilten kan de veiligheid in gevaar brengen.

• Wanneer er zich problemen voordoen tijdens de werking van de machine, moet u nagaan of die niet aan gebrekkig onderhoud te wij-

ten zijn. Desgevallend moet u de interventie van bevoegd personeel of van het assistentiecentrum aanvragen.

• Wanneer onderdelen vervangen worden, moet u ORIGINELE reserveonderdelen aanvragen bij een concessiehouder of erkende verko-

per.

• Omwille van de veiligheid en voor een goede werking moet u het geprogrammeerde onderhoud laten uitvoeren, voorzien in het speci-

fi eke hoofdstuk van deze handleiding, door bevoegd personeel of door een erkend assistentiecentrum.

• De machine niet schoonmaken met rechtstreekse waterstralen, met water onder druk of met corrosieve stoff en.

• Indien loodaccu's (WET) in de machine geïnstalleerd zijn, mag u de machine niet meer dan 30° ten opzichte van het horizontale vlak 

schuin stellen, zodat de zeer corrosieve vloeistof van de accu's niet kan wegstromen. Indien het nodig is om de machine voor onder-

houdswerkzaamheden schuin te stellen, moet u preventief de accu's wegnemen.

• Op het einde van haar levenscyclus mag de machine niet worden achtergelaten, omdat er schadelijke/giftige materialen erin aanwezig 

zijn (accu's, enz.) die aan normen onderworpen zijn; deze normen voorzien dat die naar speciale inzamelcentra moeten worden ge-

bracht (raadpleeg het hoofdstuk Sloop in de Handleiding voor gebruik en onderhoud).

• In gebruikscondities die conform zijn met de aanwijzingen voor een correct gebruik, zijn de trillingen niet van die aard dat zij gevaar-

lijke situaties doen ontstaan. De trillingsniveaus van de machine vallen binnen de wettelijk voorziene limieten.
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BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
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Structuur van de machine

1. Stuur.
2. Contactsleutel: “0” uit, “I” aan.
3. Pedaal om te starten, te rijden en te versnellen.
4. Indicator van het niveau van de detergentoplossing (of spoel-

water).
5. Voorwiel, tevens tractiewiel en stuurwiel, met elektromagne-

tische rem.
6. Achterwielen.
7. Schijfborstels of viltschijf (KILO met onderstel met schijfbor-

stels)
8. Accuconnector.
9. Vloerzwabber.
10. Onderstel met borstel(s).
11. Tank met detergentoplossing (of spoelwater).
12. Wateropvangtank.
13. Afdekking van de tanks.
14. Handgreep om de afdekking van de tanks op te tillen.
15. Zitting van de bediener.
16. Beschermkap van het elektrisch-elektronische compartiment.
17. Filter van de detergentoplossing (of spoelwater).
18. Voetsteun.
19. Indicator waterpeil in de opvangtank.
20. Jerrycan van het schoonmaakmiddel (DETERSAVER - OP AAN-

VRAAG) (*).
21. Dop jerrycan van het schoonmaakmiddel (DETERSAVER - OP 

AANVRAAG) (*).

(*) = Delen van de automatische toevoerinstallatie voor schoon-
maakmiddel (DETERSAVER met jerrycan van 5 liter)

22. Dop van tank met detergentoplossing (of spoelwater)
23. Buis om het opgevangen water af te voeren.
24. Kraan om het spoelwater af te voeren.
25. Accuhouder.
26. Knipperlicht (op aanvraag).
27. Zitting voor antisplash-wand van het opgevangen water.
28. Voorwerpenbak
29. Zijgeleider(s) voor verplaatsing onderstel borstels.
30. Connector voor aansluiting van de acculader van de machine 

op het elektriciteitsnet (op aanvraag).
31. Wateropvangtank.
32. Vlotter van de wateropvangtank.
33. Aanzuigopening (met bescherming voor aanzuigmotor).
34. Opening voor invoer van opgevangen water (met bakje voor 

recuperatie van restmateriaal).
35. Accu's.
36. Noodstopknop
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Stuur met bedieningspaneel

1. Bedieningspaneel
2. Knop deblokkering monoborstel (geldt alleen voor versies met een schijfborstel)
3. Display, met indicatie: 
• 3a = “Ready”: machine klaar, of “Sit Down” (ga op de stoel neerzitten)
• 3b = Totaal eff ectieve werkuren
• 3c = Oplaadstatus van de accu's in %
• 3c = Oplaadstatus van de accu's in grafi sche schaal

4. Drukknoppen om het debiet te regelen (+ en -) van de detergentoplossing (of van het spoelwater) (*).
5. Verlichte indicatie van het debiet van de detergentoplossing (of spoelwater).
6. Drukknoppen om het percentage schoonmaakmiddel te regelen (+ en -) in functie van het debiet van het 

spoelwater (op aanvraag) (*)
7. Verlichte indicatie van het percentage schoonmaakmiddel (op aanvraag).
8. Knop “GREEN”. Door deze functie te activeren, worden de hoeveelheid water en schoonmaakmiddel, de rotatie-

snelheid van de borstels en van de aanzuiging, tot het minimum beperkt.

• Om de functie “GREEN” te deactiveren, moet de toets ingedrukt gehouden worden en weer worden losgelaten 
wanneer de begininstellingen op het paneel hersteld worden.

• Is de “GREEN”-knop actief dan zullen de functies van de borstels en de aanzuiging onderbroken worden als licht 
op de knop gedrukt wordt.

9. Drukknop om de akoestische waarschuwing te activeren.
10. Drukknop om de maximale snelheid van de machine te regelen; de snelheid neemt een eenheid toe (*) telkens 

op de knop wordt gedrukt.
11. Verlichte indicatie van de momentele snelheid van de machine.
12. Drukknop om het naar beneden brengen en de rotatie van de schijfborstels te activeren.
13. Verlichte indicatie dat de schijfborstels geactiveerd zijn; de indicatie knippert tijdens de overgang van gedeac-

tiveerd naar geactiveerd en omgekeerd.
14. Drukknop om het naar beneden brengen van de zwabber en het aanzuigen van het opgevangen water te 

activeren.
15. Verlichte indicatie dat de vloerzwabber en het aanzuigen geactiveerd zijn; de indicatie knippert tijdens de 

overgang van gedeactiveerd naar geactiveerd en omgekeerd.
16. Knop voor gelijktijdige activering van zowel de vloerzwabber en de aanzuiging als van de schijfborstels.
17. Verlichte indicatie dat de vloerzwabber, het aanzuigen en de schijfborstels geactiveerd zijn; de verlichte indica-

tie knippert tijdens de overgang van gedeactiveerd naar geactiveerd en omgekeerd.
18. Drukknop om achteruit rijden te activeren. De snelheid is gehalveerd ten opzichte van de rijsnelheid vooruit. 

Gedurende de tijd dat het achteruitrijden actief is, wordt ook een akoestisch waarschuwingssignaal geacti-
veerd. Tijdens het achteruit rijden wordt de vloerzwabber automatisch omhoog gebracht, om beschadiging 
te vermijden.

19. Verlichte indicatie dat het achteruit rijden geactiveerd is.
20. Verlichte indicatie van de geactiveerde “GREEN”-functie.

(*): Wanneer de machine met de sleutel wordt gestart, stellen deze afstellingen zich op de eerder ingestelde waarden.
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Veiligheidsfuncties
De machine is met de hierna beschreven veiligheidsfunc-
ties uitgerust.

Elektromagnetische rem
De elektromagnetische rem (A) is geïntegreerd in het 
tractiesysteem van het voorwiel, deze rem houdt de ma-
chine geremd wanneer die uit staat of wanneer die inge-
schakeld is maar stilstaat.
Het hendeltje (A1) dient om de rem te blokkeren/deblok-
keren.
(zie hoofdstukken: “DE MACHINE DUWEN/SLEPEN” en 
“ELEKTROMAGNETISCHE REM”.

Veiligheidsmicroschakelaar van de tractie
Deze bevindt zich in de stuurstoel in de zone (B) en zorgt 
ervoor dat de machine niet kan werken als de bestuurder 
niet op de stuurplaats neerzit.

Noodstopknop
De noodstopknop (C) bevindt zich op de afdekking van 
de elektronische regeleenheid.
De knop moet krachtig worden ingedrukt indien dit me-
teen nodig is (pijl C1), om alle functies van de machine 
te stoppen.
Om de knop uit te schakelen en de werking van de ma-
chine te hervatten, moet u de knop rechtsom draaien 
(pijl C2).

B

AA1

C

C1
C2
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TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving
KILO 612 

(Onderstel schijfborstels)

Spanning 24V

Poetsbreedte 610 mm

Droogbreedte 770 mm

Aanzuiging 1168 mm H2O

Inhoud van de tank met detergentoplossing (of spoelwater) 65 L

Toerental schijfborstels 175 toeren/min

Aantal schijfborstels 2

Druk schijfborstels 25 kg

Poetssnelheid 4 Km/h

Maximumsnelheid 5 km/u

Maximum helling die tijdens het werken genomen kan worden 10%

Aant. Accu's 2 - 118Ah

Ingebouwde acculader √ (op aanvraag)

Maximaal poetsvermogen per uur 2440 m2/u

Autonomie (uren) met accu’s 118 Ah 2. 30’

Detersaver √ (op aanvraag)

> Mengverhouding (met detersaver) 1-5%

Afmetingen van de machineromp, met vloerzwabber en borstels 
(lengte x hoogte x breedte) 1340 x 1130 x 770 mm

Gewicht lege machine, rijklaar 
(met accu’s 118Ah, met lege tanks, zonder bediener aan boord) 235 kg

Brutogewicht van de machine
(met accu’s 118Ah, met volle oplossingtank, zonder bediener aan boord) 300 Kg

Tractiemotor 300 W

Motoren schijfborstels 2x250 W

Aanzuigmotor 400 W (3 trappen)

Constructienorm EG

Geluidsdrukniveau (A) op de werkplaats 72,4 dB(A)
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ACCESSOIRES EN COMPONENTEN OP AANVRAAG

• Schijfborstels van ander materiaal dan de standaard borstels (zie “Keuze van het type schijfborstel”).

• Aandrijver (A) en schuurschijf (B) (zie “Keuze van het type schuurschijf”).

• Rubber van de vloerzwabber van ander materiaal dan het standaard rubber (zie ”Keuze van het type rubber van de 
vloerzwabber”).

• Voorwiel en achterwielen uit andere materialen.

• Systeem (C) voor toevoer van schoonmaakmiddel (DETERSAVER met jerrycan van 5 liter).

• Antisplash-wand voor de wateropvangtank.

• Knipperlicht (E).

• Kit (F) voor water vullen in de tank met detergentoplossing (of spoelwater).

• Houder voor loodaccu's (WET)

• Accu's van verschillende types.

E

F

C

AB
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ELEKTRISCH SCHEMA 1/3
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ELEKTRISCH SCHEMA 2/3
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ELEKTRISCH SCHEMA 3/3

Beschrijving elektrische componenten

1. 7CF00050 elektronisch bord voor functies
2. X3 Connector van de elektronisch bord voor dashbord
3. X2 Connector van de elektronisch bord voor functies
4. X1 Connector van de elektronisch bord voor functies
5. X11 Zekering 3A
6. X6 Rijpedaal
7. X26 Elektronisch bord voor dashbord 7CFI0010
8. X8 Acculader
9. X4 Vlotter voor vuilwatertank
10. X6 Waterpomp
11. X7 Elektrische klep water
12. X15 Elektromagnetische rem
13. X28 -
14. X29 Microschakelaar stoel
15. X31 Pomp chemisch product (schoonmaakmiddel)
16. X42 - X43 Schakelaar contactsleutel
17. X13 - X14 Tractiemotor
18. X22 - X44 Aansluitingen van de accu
19. - Aanzuigmotor
20. X23 - X24 Motoren borstels 
21. - Accu 1
22. - Zekering 80A
23. - Accu 2
24. - Aandrijving van de zuigmond
25. - Aandrijving van de borstels
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(CODES) ALARMEN OP DISPLAY

De eventuele alarmen die op de machine actief zijn, worden weergegeven via het display van het controlepaneel. 
De alarmen kunnen het functionele gedeelte, het tractiegedeelte en de algemene diensten van de machine betreff en.

Hierna volgen de samenvattende tabellen van de alarmen met bijbehorende instructies/oplossingen.

TABEL OVERZICHT ALARMEN “FUNCTIES”

Alarm Betekenis Oplossing

AL_1: Functie 
Brushes Ammeter Amperometrische beveiliging van de borstels. Controleer de gebruikswijze van de werking van de borstels. Er wordt een hoge en continue 

werkstroom gemeten op de motor van de borstels.

AL_2: Functie 
Vacuum Ammeter Amperometrische beveiliging van de aanzuiging. Controleer de stroomopname van de aanzuigmotor. Er wordt een hoge en continue 

werkstroom gemeten op de motor van de borstels.

AL_3: Functie
Powerstage Fail Vermogenstrap beschadigd.

De vermogenstrap van de borstels of aanzuiging is beschadigd: vervang de kaart.
Het alarm kan hoe dan ook optreden bij inschakeling van de gesleepte/in beweging zijnde 
machine.

AL_4: Functie
Overcurrent Te hoge stroom op uitgangen borstel of aanzuiging. Kortsluiting gedetecteerd op de uitgang van de motor voor de borstels of aanzuiging: con-

troleer de verbindingen en de status van de motoren.

AL_5: Functie
Overtemperature Thermische beveiliging op trap borstels/aanzuiging. Oververhitting vermogenstrap borstels en aanzuiging: controleer de absorptie.

AL_7: Functie
Act2 endsw fail

Probleem bij het lezen van eindaanslag squeegee 
aandrijving.

Probleem bij de confi guratie van de eindaanslag.
Controleer de aansluitingen en de staat van de eindaanslagen van de squeegee aandrijving.

AL_8: Functie
Act1 timeout Beweging aandrijving borstels buiten maximum tijd (12s) Controleer de aansluitingen en eventuele mechanische belemmeringen.

AL_9: Functie
Act2 timeout Squeegee aandrijving: eindpositie niet bereikt Positie squeegee aandrijving niet bereikt binnen de voorziene maximumtijd. Controleer de 

aansluitingen van de aandrijving en/of eventuele mechanische belemmeringen.

AL_11: Functie
Water Level Watertank vol. Watertank vol. Controleer het peil.

TABEL OVERZICHT ALARMEN “TRACTIE”

Alarm Betekenis Oplossing

AL_13: Traction
Pedal Failure Slippen pedaal Controleer de aansluitingen en de staat van het pedaal.

AL_14: Traction
Release Pedal Pedaal ingedrukt bij inschakeling. Gesloten micro/toestemming voor start gedetecteerd bij inschakeling: laat het pedaal los.

AL_15: Traction
Overtemperature

Thermische beveiliging vermogenstrap tractie: contro-
leer de absorptie. Oververhitting vermogenstrap tractie: controleer de absorptie.

AL_16: Traction
Powerstage Fail Vermogenstrap tractie beschadigd

Vermogenstrap tractie beschadigd: vervang de kaart.
Het alarm kan hoe dan ook optreden bij inschakeling van de gesleepte/in beweging zijnde 
machine.

AL_17: Traction
Overcurrent Te hoge stroom op uitgang tractie Kortsluiting gedetecteerd op de uitgang van de tractiemotor: controleer de verbindingen en 

de status van de motoren.

AL_18: Traction
Tract. Ammeter Amperometrische beveiliging van de tractie. Controleer de gebruikswijze van de tractiewerking. Er wordt een hoge werkstroom gemeten 

op de tractiemotor.

AL_19: Traction 
Motor Voltage Storing interne lezingen. Als het alarm aanhoudt moet de kaart vervangen worden.

AL_24: Traction
Batt connection Accu niet aangesloten op de kaart van de functies Controleer de gebruikswijze van de tractiewerking. Er wordt een hoge werkstroom gemeten 

op de tractiemotor.

TABEL OVERZICHT ”ALGEMENE” ALARMEN

Alarm Betekenis Oplossing

AL_20: General
EEprom Fail Fout tijdens het lezen van het interne geheugen Vervang de kaart.

AL_21: General
Key-off  failure Foutieve sleutelsequentie. Terugslag op sleutelsignaal gedetecteerd: controleer verbindingen accu-toetsenbord-func-

tiekaart.

AL_22: General
Main relais fail Hoofdrelais beschadigd Het hoofdrelais op de kaart is beschadigd: vervang de kaart.

Het alarm wordt ook gegenereerd in geval van een beschadigde vermogenszekering.

AL_23: General
Overvoltage Te hoge spanning. Te hoge spanning op de kaart van de functies gedetecteerd. 

Controleer de aansluitingen van de accu.

AL_25: General
Keyboard fail Geen communicatie instrumentenbord-functies Controleer de aansluitingen tussen de kaart van het toetsenbord en de functies.
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DE MACHINE DUWEN/SLEPEN

Wanneer het niet mogelijk is om de tractie te gebruiken (wanneer er geen accu is, als de accu's leeg zijn, bij een defect, 
enz...), moet u de elektromagnetische rem deactiveren als u de machine met de hand wilt duwen/slepen. Dit doet u 
als volgt:

• Draai hendeltje (A1) “RECHTSOM” zoals de foto toont.

Tijdens de handmatige verplaatsing door duwen/slepen  mag de snelheid nooit meer dan 3 km/u bedragen.

• Als deze handeling voltooid is, draait u het hendeltje (A1) “LINKSOM” om de elektromagnetische rem opnieuw 
te activeren en de machine in de veiligheidsvoorwaarden te brengen.

!  OPGEPAST!

Na afl oop van de handmatige verplaatsing van de machine en na de elektromagnetische rem (A) opnieuw 

gecontroleerd te hebben, moet de geremde staat gecontroleerd worden door tegen de machine zelf te duwen 

en te controleren of de elektromagnetische rem inderdaad opnieuw geactiveerd is.

!  OPGEPAST!

De machine nooit inschakelen wanneer het hendeltje (A1) in de positie staat waarbij de elektromagnetische 

rem gedeblokkeerd. Deblokkeer de elektromagnetische rem alleen gedurende de tijd die strikt noodzakelijk 

is om de machine met de hand te duwen of te slepen.

      

A
A1
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ACCU'S

Controle/Installatie van de accu's op een nieuwe machine

!  OPGEPAST! 

De elektrische componenten van deze machine kunnen ernstige schade oplopen als de accu's niet correct ge-

installeerd en aangesloten worden. De accu's mogen uitsluitend door gekwalifi ceerd personeel geïnstalleerd 

worden.

Bovendien moet de instelling van de machine worden uitgevoerd op basis van het gebruikte type accu's: WET, 

GEL, AGM.

Controleer de accu's vóór het installeren, om na te gaan of ze niet beschadigd zijn.

Ontkoppel de connector van de accu's en de stekker van de acculader.

Wees zeer aandachtig wanneer u de accu's verplaatst.

Installeer de beschermkappen van de accuklemmen.

De machine kan in een van de volgende confi guraties worden geleverd:

• Met accu's (WET of GEL of AGM) reeds op de machine gemonteerd en klaar voor gebruik.
• Accu's niet geleverd

Op basis van het type ontvangen levering, moet u als volgt te werk gaan.

a) Accu's (WET of GEL of AGM) reeds op de machine gemonteerd en klaar voor gebruik.

1. De machine is klaar om te gebruiken.

b) Accu's niet geleverd

2. Koop geschikte accu's (zie paragraaf Technische kenmerken).
Wendt u tot gekwalifi ceerde verkopers van accu's voor de keuze en het installeren.

Installatie/vervanging accu's
Deze interventie moet door een gespecialiseerde technicus uitgevoerd worden; raadpleeg het bevoegde technische 
assistentiecentrum voor de betreff ende instructies.

Instelling van het type geïnstalleerde accu's
Deze interventie moet door een gespecialiseerde technicus uitgevoerd worden; raadpleeg het bevoegde technische 
assistentiecentrum voor de betreff ende instructies.



21

VOORAFGAANDE HANDELINGEN VOORALEER DE MACHINE TE STARTEN

!  OPGEPAST! 

Telkens de machine wordt ingeschakeld, moet u controleren of er geen vreemde voorwerpen tussen het on-

derstel met borstels (A) en de machine aanwezig zijn, of tussen de vloerzwabber (B) en de machine, die het 

eventuele optillen van het onderstel met borstels en van de vloerzwabber kunnen belemmeren. Deze con-

trole is noodzakelijk omdat als de machine is uitgeschakeld zonder het onderstel met borstelhouders en de 

vloerzwabber omhoog te brengen, het onderstel met borstel en de vloerzwabber automatisch omhoog gaan 

zodra de machine opnieuw wordt ingeschakeld.

A
B

ELEKTROMAGNETISCHE REM

Het afremmen wordt door een elektrische rem (1) versterkt. De elektrische rem is geïntegreerd in het elektrisch aange-
dreven tractievoorwiel 2, deze rem houdt de machine geremd wanneer die uit staat of wanneer die ingeschakeld is maar 
stilstaat. De elektrische rem is voorzien van een hendeltjel 3 om de machine te deblokkeren en handmatig te verplaatsen 
wanneer die gestopt is (als bijvoorbeeld de accu ontbreekt). Zie ook hoofdstuk: “DE MACHINE DUWEN/SLEPEN”.

!  OPGEPAST! 

Indien de elektrische rem gedeblokkeerd is, dan remt de machine niet.

DE MACHINE NOOIT GEBRUIKEN WANNEER DE REM GEDEBLOKKEERD IS.

       

1

23
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BORSTELS

Schijfborstels
Het onderstel van de borstels heeft twee inspectiedeurtjes (A), (B) die gebruikt worden om de slijtage van de borstels 
te controleren en de vervanging ervan te vergemakkelijken, door als volg te handelen voor het demonteren en op-
nieuw monteren van de borstelgroep 1: 

!  OPGEPAST! 
Vooraleer de contactsleutel (C) te bedienen, moet u altijd controleren of er geen vreemde voorwerpen tussen 
het onderstel (J) en de machine zitten, die het omhoog brengen van het onderstel kunnen belemmeren.

Demontage/Montage van de schijfborstelgroep
• Draai de contactsleutel (C) op “I” en wacht vervolgens enkele seconden tot op display (D) de tekst (E) “Ready” 

voor machine gereed verschijnt.
• Wacht tot het onderstel van de borstels (J) omhoog komt en de verlichte indicatie (F) uitgaat.
• Draai de contactsleutel (C) op “0” en trek de sleutel daarna eruit.
• Verwijder de twee zijdelingse inspectiedeurtjes (A), (B)door er druk op uit te oefenen zoals de pijlen in de af-

beelding tonen.

Handel als volgt om de borstelgroep 1 te demonteren/opnieuw te monteren:
• Verbreed de veer 2 naar buiten toe, zoals de pijlen in de afbeelding tonen, zodat de borstelgroep 1 loskomt uit de naaf 3.
• Voor het opnieuw monteren van borstelgroep 1 op naaf 3 drukt u de groep eenvoudig opnieuw vast.

Vervanging van de schijfborstels
• Verbreed de veer 2 naar buiten toe, zoals de pijlen in de afbeelding tonen, zodat de borstelgroep 1 loskomt uit de naaf 3. 
• Draai de 4 schroeven met bijbehorende plaatjes los om borstel 5 weg te nemen.
• Monteer de nieuwe borstel door de handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
• Monteer borstelgroep 1 opnieuw op naaf 3 door de groep eenvoudig opnieuw vast te drukken.

!  OPGEPAST! 
Het gebruik van de machine met de borstel niet perfect gemonteerd kan lichamelijke letsel en materiële scha-
de aan uitrustingen veroorzaken. Controleer altijd of alle componenten gemonteerd zijn vooraleer de machi-
ne in werking te stellen. Inspecteer de machine aandachtig vooraleer die te gebruiken.

A
B

2 1
3

4
5

C

D

E

J

F
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Keuze van het type schijfborstel
Het is van fundamenteel belang om de meest geschikte borstel te kiezen om oppervlakken schoon te maken.
Met een juiste borstel kunt u de schoonmaakwerken sneller uitvoeren; bovendien kan de kostenbesparing door deze 
grotere productiviteit aanzienlijk zijn.

!  WAARSCHUWING!

Een niet-optimale keuze kan de oppervlakken van de vloer beschadigen. Neem contact op met de vertegen-

woordiger van RCM in geval van twijfel.
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Aandrijvers voor schuurschijven
Handel als volgt voor het monteren/demonteren van de aandrijver (I) en de schuurschijf (L) op de machine die gereed 
gemaakt is met het speciale onderstel:

!  OPGEPAST! 

Vooraleer de contactsleutel (C) te bedienen, moet u altijd controleren of er geen vreemde voorwerpen tussen 

het onderstel (D) en de machine zitten, die het omhoog brengen van het onderstel kunnen belemmeren.

Demontage/Montage van de groep aandrijver en schuurschijf (G)
• Draai de contactsleutel (C) op “I”; wacht enkele seconden tot op het display (E) het opschrift (F) “Ready” ver-

schijnt, wat aangeeft dat de machine klaar is.
• Wacht tot het onderstel (D) omhoog gaat en de verlichte indicatie (H) uit gaat.
• Draai de contactsleutel (C) op “0” en trek de sleutel daarna eruit.
• Verwijder de twee zijdelingse inspectiedeurtjes (A), (B) door er druk op uit te oefenen zoals de pijlen in de af-

beelding tonen. 

Handel als volgt om de groep aandrijver en schuurschijf te demonteren/opnieuw te monteren:
• Verbreed de veer 1 naar buiten toe, zoals de pijlen in de afbeelding tonen, zodat de groep aandrijver en schuur-

schijf (G) loskomt uit de naaf 2.
• Voor het opnieuw monteren van de groep aandrijver en schuurschijf (G) op naaf 2 drukt u de groep eenvoudig 

opnieuw vast.

Vervanging van de schuurschijven (I)
• Verbreed de veer 2 naar buiten toe, zoals de pijlen in de afbeelding tonen, zodat de groep aandrijver en schuur-

schijf (G) loskomt uit de naaf 2. 
• Na de groep aandrijver en schuurschijf (G) verwijderd te hebben, draait u deze 180° om.
• Verwijder de schuurschijf (I) uit de aandrijver (L) door in te grijpen op de drie blokkeerelementen (M).
 

!  OPGEPAST! 
Het gebruik van de machine met niet perfect gemonteerde aandrijvers en schuurschijven kan lichamelijk let-
sel en materiële schade aan uitrustingen veroorzaken.
Controleer altijd of alle componenten gemonteerd zijn vooraleer de machine in werking te stellen. Inspecteer 
de machine aandachtig vooraleer die te gebruiken.

C

E
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A

B

L
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Keuze van het type schuurschijf voor aandrijver
Het is van fundamenteel belang om het meest geschikte schuurschijf te kiezen om oppervlakken te behandelen.
Met de juiste schuurschijf kunt u de behandeling sneller uitvoeren; bovendien kan de kostenbesparing door deze 
grotere productiviteit aanzienlijk zijn.

!  WAARSCHUWING!

Een niet-optimale keuze kan het oppervlak van de vloer beschadigen. Neem contact op met de vertegenwoor-

diger van RCM in geval van twijfel.

Vervanging van beschermrubber op het onderstel van de borstels
Voor de vervanging van de rubberelementen 1 op de rechter- en linkerkant van het onderstel moeten plaatjes 2 ver-
wijderd worden.

1

2
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VLOERZWABBER

Ga te werk zoals hierna beschreven om de vloerzwabber (A) op de machine te monteren/demonteren.

!  OPGEPAST! 
Vooraleer de contactsleutel (B) te bedienen, moet u altijd controleren of er geen vreemde voorwerpen tussen 
de vloerzwabber (A) en de machine zitten, die het omhoog brengen van het onderstel kunnen belemmeren.

De vloerzwabber demonteren/monteren

• Draai de contactsleutel (B) op “I”; wacht enkele seconden tot op het display (C) het opschrift (D) “READY” ver-
schijnt, wat aangeeft dat de machine klaar is.

• Wacht tot de vloerzwabber (A) omhoog gaat en de verlichte indicatie (E) uit gaat.
• Draai de contactsleutel (B) op “0” en trek de sleutel eruit.
• Om de vloerzwabber (A) te demonteren van zijn houder (H), maakt u de aanzuigleiding (G) los en draait u de 

twee knoppen (F) los waarna de vloerzwabber verwijderd kan worden.
• Om de vloerzwabber (A) opnieuw te monteren, moet aanzuigleiding (G) aangesloten worden, de vloerzwabber 

ter hoogte van de bevestigingssleuven op houder (H) gebracht worden en moeten knoppen (G) vast gedraaid 
worden.

!  OPGEPAST! 
Het gebruik van de machine met de vloerzwabber niet perfect gemonteerd kan lichamelijk letsel en materiële 
schade aan uitrustingen veroorzaken.
Controleer altijd of alle componenten gemonteerd zijn vooraleer de machine in werking te stellen. Inspecteer 
de machine aandachtig vooraleer die te gebruiken.
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Keuze van het type rubber voor de vloerzwabber
Het is van fundamenteel belang om het meest geschikte type rubbers te kiezen om oppervlakken te behandelen.
Met de juiste rubbers kunt u de behandeling sneller uitvoeren; bovendien kan de kostenbesparing door deze grotere 
productiviteit aanzienlijk zijn.

Installatie/verwijdering van de rubbers van de vloerzwabber
Zie voor de installatie/verwijdering van de rubberelementen van de vloerzwabber de procedure in het hoofdstuk 
“Onderhoud - vervanging rubber achterkant - vervanging rubber voorkant”.
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Controle wateropvangtank
Breng de afdekking (A) omhoog met behulp van de handgreep (B) en controleer of de wateropvangtank (C) leeg is. 
Als dit niet het geval is, moet u die leegmaken zoals beschreven in de specifi eke paragraaf “Tanks leegmaken”.

Water vullen in de tank met detergentoplossing (of spoelwater) 
De tank kan op een van de volgende manieren worden gevuld, op basis van de voorziene opening op de machine.

!  WAARSCHUWING!
De temperatuur van het water dat in de tank wordt gedaan, mag niet meer dan 40°C (100°F) zijn.

!  WAARSCHUWING! 
Gebruik een schoonmaakmiddel dat geschikt is voor de aard van de uit te voeren reiniging. 
Gebruik uitsluitende vloeibare schoonmaakmiddelen die weinig schuimen en niet ontvlambaar zijn, geschikt 
voor de gebruikte machine.

Bij gebruik van schoonmaakmiddelen voor de reiniging van vloeren moet u zich houden aan de instructies en 
waarschuwingen op de etiketten van de fl acons.
Doe handschoenen aan en geschikte beschermingen vooraleer schoonmaakmiddelen voor de reiniging van 
vloeren te manipuleren.

Vulopening in basisversie

• Schroef de dop (D) los en giet daarna water erin via de opening.
• Wanneer u klaar bent met vullen, schroeft u de dop (D) opnieuw aan.

Vulopening in versie met vulkit (OP VERZOEK)

• Trek de vulkit (F) naar buiten en plaats de opening (G) ervan onder een waterkraan, vul de tank vervolgens via 
vulopening (E).

• Is het vullen klaar, plaats de vulkit (F) dan in de zitting.

B
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Installatie/Vulling jerrycan 5 L detergent (“DETERSAVER” - OP AANVRAAG)

(versie met automatische toevoerinstallatie voor schoonmaakmiddel)

! WAARSCHUWING! 
Gebruik een schoonmaakmiddel dat geschikt is voor de aard van de uit te voeren reiniging.

Gebruik uitsluitende vloeibare schoonmaakmiddelen die weinig schuimen en niet ontvlambaar zijn, geschikt voor 

de gebruikte machine.

Bij gebruik van schoonmaakmiddelen voor de reiniging van vloeren moet u zich houden aan de instructies en 

waarschuwingen op de etiketten van de fl acons. Doe handschoenen aan en geschikte beschermingen vooraleer 

schoonmaakmiddelen voor de reiniging van vloeren te manipuleren.

1

2

3

4 5• Plaats de jerrycan 1 in de betreff ende houder 2.
• Sluit het leidinkje 3 afkomstig van de detergent-

pomp aan op dop 4 van de jerrycan.
• Zet jerrycan 1 vast op zijn houder 2 met behulp 

van de elastische klem 5.
• Open dop 4 en vul de jerrycan met schoonmaak-

middel.
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DE MACHINE STARTEN EN STOPPEN

De machine starten

• Bereid de machine voor zoals in de vorige paragraaf is beschreven.
• Ga op de stuurplaats (A) van de machine neerzitten.
• Draai de contactsleutel (B) naar “I”; wacht enkele seconden tot op het display (C) het opschrift (D) “READY” ver-

schijnt, wat aangeeft dat de machine klaar is.

!  OPGEPAST! 

Niet aan de contactsleutel (B) draaien zonder eerst op de stuurplaats (A) te gaan neerzitten: het beveiligings-

systeem zorgt ervoor dat de machine alleen kan worden gebruikt wanneer de bediener op de stuurplaats (A) 

van de machine neerzit.

Het is absoluut verboden om te proberen om met het voornoemde beveiligingssysteem van de zitplaats te 

knoeien, of om op een of andere manier te simuleren dat de bediener neerzit.

Indien u aan de contactsleutel (B) draait zonder op de zitplaats neer te zitten, verschijnt het opschrift “SIT DOWN” (ga 
neerzitten) in de zone (D) van het display en is geen enkele functie van de machine beschikbaar.
Wanneer er andere aanduidingen op het display verschijnen, moet u een interventie van de assistentiedienst van 
RCM aanvragen.

• Controleer de oplaadstatus van de accu's door de procentuele indicatie (E) en de bijhorende grafische 
indicatie (F) te bekijken. Raadpleeg de procedure in het hoofdstuk “Onderhoud-Lading van de accu’s” 
indien het nodig is om de accu's op te laden.

!  OPGEPAST! 
De machine is niet geschikt om op hobbelige vloeren te worden gebruikt.

• Ga naar de werkplaats, start de machine met uw handen op het stuur en druk het pedaal (G) in. De rijsnelheid 
kan van nul tot de ingestelde maximale waarde worden geregeld, volgens de druk die op het pedaal (G) wordt 
uitgeoefend.

• Wanneer u met de machine achteruit moet rijden, laat u het pedaal (G) los en bedient u de drukknop (H) wan-
neer de machine stilstaat.

• Indien nodig kunt u met de drukknoppen (I) het debiet van de detergentoplossing (of spoelwater) regelen.
• Indien nodig kunt u met de drukknoppen (J) het percentage van het schoonmaakmiddel regelen.
• Om te beginnen met het poetsen van de vloer, activeert u de borstel(s) via de drukknop (L).
• Om te beginnen met het drogen van de vloer, activeert u het aanzuigen via de drukknop (M).
• Om zowel het poetsen als het drogen van de vloer te beginnen, activeert u de drukknop (N).
• Om te beginnen met het opboenen van de vloer met de schuurschijven, activeert u de drukknop (L).
• Begin het poetsen/opboenen door te rijden met uw handen op het stuur (P), laat de machine vooruit gaan 

door het pedaal (G) in te drukken.
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De machine stoppen

• Laat het pedaal (G) los.
• Druk op de knoppen (L) of (M) of (N) om te deactiveren en de respectievelijke actieve functies op te heff en.

De aanzuiging stopt enkele seconden na het bedienen van de betreff ende drukknop, zodat alle water die nog 
in de leidingen zit wordt opgezogen.

• Draai de contactsleutel (B) naar “0” en trek de sleutel daarna eruit.
Het is niet nodig om de machine tijdens een stilstand of tijdens het parkeren te blokkeren, omdat de elek-
tromagnetische rem op het voorwiel automatisch ervoor zorgt om de machine af te remmen wanneer het 
rijpedaal niet wordt bediend.

• Indien nodig moet u de tanks leegmaken, zoals beschreven in de specifi eke paragraaf.

!  OPGEPAST! 

Laat de machine niet onbewaakt achter zonder de contactsleutel weg te nemen.

• Druk op de knop (Q) , zoals aangeduid wordt door de pijl “ON” om de machine in noodgeval onmiddellijk te 
doen stoppen. Om de noodknop (Q) uit te schakelen, trekt u eraan tot hij ontgrendeld wordt uit de verlaagde 
positie, zoals aangeduid wordt door de pijl ”OFF”.

MACHINE AAN HET WERK

Afstellingen en controles

• Start de machine zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven.
• Indien nodig regelt u de vloerzwabber (T) (zie de procedure in het hoofdstuk “Onderhoud - Afstelling van de 

vloerzwabber”.
• Indien nodig kunt u met de drukknoppen (I - “pagina 29”) het debiet van de detergentoplossing (of spoelwater) 

aanpassen.
• Indien nodig kunt u met de drukknoppen (J - “pagina 29”) het percentage van het schoonmaakmiddel regelen.
• Indien nodig kunt u met de drukknop (10 - “pagina 11”) de maximale snelheid van de machine aanpassen.
• Indien nodig kunt u de knop “GREEN” (8 - “pagina 11”) activeren om het minimum debiet van de wateroplossing 

of de detergent te activeren alsmede de rotatiesnelheid van de borstels.
• Tijdens de werkzaamheden moet u regelmatig de oplaadstatus van de accu's controleren, zodat u niet plots 

met een lege accu staat in zones die ver van mogelijke oplaadpunten zijn verwijderd. Raadpleeg de procedure 
in het hoofdstuk “Onderhoud -Lading van de accu’s” indien het nodig is om de accu's op te laden.

• Indien de wateropvangtank tijdens het gebruik van de machine vol raakt, wordt het aanzuigen automatisch gestopt.
Om het aanzuigen opnieuw te starten, moet de wateropvangtank eerst worden leeggemaakt (raadpleeg de procedure in 
de specifi eke paragraaf ).

• Controleer ook regelmatig hoeveel detergentoplossing (of spoelwater) er nog rest via de betreff ende ni-
veau-indicator (S).

• Indien nodig moet u de tanks leegmaken op het einde van de werkzaamheden (raadpleeg de procedure in het 
specifi eke hoofdstuk).
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TANKS LEEGMAKEN

De wateropvangtank leegmaken

• Breng de machine naar de voorziene zone om het opgevangen water af te laten, in naleving van de geldende 
normen om milieuvervuiling te bestrijden.

• Draai de contactsleutel van de machine naar “0” en trek de sleutel daarna eruit.
• Maak de buis (A) los uit de zitting en breng die boven de bovenste rand (B) van de tank, zodat zijn zone (C) geen 

water meer bevat; daarna schroeft u de dop (D) los terwijl u de buis in deze positie houdt.
• Plooi de buis manueel in de zone (C) zodat u een plooi (Z) verkrijgt die het water tegenhoudt; daarna brengt u 

de buis naar beneden op de afvoerzone terwijl u die geplooid houdt.
• Laat de plooi (E) geleidelijk los (zodat er geen ongewenste spatten optreden) om het vuile water uit de tank te 

laten wegstromen in de afvoerzone.
• Met de handgreep (F) brengt u de afdekking van de tanks (G) omhoog, indien nodig spoelt u de wateropvang-

tank (H) (raadpleeg de procedure in het hoofdstuk ”Onderhoud - Reiniging van de opvangtank”).
• Schroef de dop (D) aan en bevestig de buis (A) in de betreff ende zitting van de machine.

De tank met detergentoplossing (of spoelwater) leegmaken

• Breng de machine naar de voorziene zone om de detergentoplossing (of het spoelwater) af te laten, in naleving 
van de geldende normen om milieuvervuiling te bestrijden.

• Draai de contactsleutel van de machine naar “0” en trek de sleutel daarna eruit.
• Open de kraan (I) en laat de detergentoplossing (of het water) uit de tank in de afvoerzone lopen.
• Indien nodig moet u de tank van de detergentoplossing (of spoelwater) naspoelen nadat de dop (P) is losge-

schroefd.
• Na de tank gespoeld te hebben, sluit u kraan (I) en schroeft u dop (P) weer vast.

! Opgepast! vorstgevaar:

Bij temperaturen van 0°C of lager, moet het water in de tanks en de bijbehorende leidingen na iedere werk-

dienst, of wanneer de machine gedurende bepaalde tijd blijft stilstaan, gecontroleerd worden en eventueel 

weggenomen worden.
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De tank met 5 liter detergent leegmaken (DETERSAVER - OP AANVRAAG - SCS)

Handel als volgt om jerrycan 1 te legen:

1

2

3

4 5

• Verwijder leidinkje 3.
• Verwijder de elastische klem 5.
• Verwijder jerrycan 1 uit houder 2.
• Open dop 4 en leeg de jerrycan in een plaats die 

daarvoor aangewezen is.
• Reinig leidinkje 3 en de delen waaruit de installatie 

voor de toevoer van schoonmaakmiddel bestaat 
(alleen in geval van langdurige inactiviteit van de 
machine).

• Monteer opnieuw de jerrycan door voorgaande 
handelingen in omgekeerde volgorde uit te voe-
ren.
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Niveau tank met detergentoplossing (of spoelwater)

• Het niveau van de detergentoplossing (of het spoelwater) in de betreff ende tank is zichtbaar via de doorzichti-
ge leiding (A); de laterale indicaties (B) defi niëren de aanwezige hoeveelheid.

Niveau wateropvangtank

• Wanneer de wateropvangtank vol is, laat de vlotter 
(G) het aanzuigen van water stilvallen. Om verder 
water te kunnen aanzuigen, moet u eerst de tank 
leegmaken (raadpleeg de procedure om de water-
opvangtank leeg te maken, in de paragraaf “Tanks 
leegmaken”).

A
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NA HET GEBRUIK VAN DE MACHINE

Op het einde van de werkzaamheden moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd na het gebruik van de machine.
• Verwijder en reinig de borstels of de schuurschijven door te werk te gaan zoals beschreven wordt in het hoofd-

stuk “Onderhoud - Reiniging van de schijfborstels”.
• Maak de tanks leeg zoals beschreven in de specifi eke paragraaf.
• Neem de vloerzwabber weg en maak die schoon, zoals beschreven in het hoofdstuk “Onderhoud -De vloer-

zwabber reinigen.
• Laad de accu’s indien nodig, door te werk te gaan zoals beschreven wordt in het hoofdstuk “Onderhoud -Laden 

van de accu’s”.
• Bewaar de machine op een droge, schone plaats, met de borstels of de schuurschijven en de vloerzwabber in 

opgetilde stand.

LANGE INACTIVITEIT VAN DE MACHINE

Indien u voorziet om de machine langer dan 30 dagen niet te gebruiken, is het aanbevolen volgende handelingen 
uit te voeren:

• Voer de handelingen uit die beschreven staan in de paragraaf “Na het gebruik van de machine”.
• Voer de reiniging uit van het toevoersysteem voor schoonmaakmiddel (op aanvraag), zoals beschreven wordt 

in de paragraaf “legen jerrycan detergent 5 liter (DETERSAVER).
• Ontkoppel de connector van de accu's zoals hierna wordt beschreven:
• Til hendeltje (A) op om het deurtje van de accuruimte (B) te deblokkeren en open het met de handgreep (C).
• Trek de accuhouder (D) naar buiten met handgreep (E) tot aan de stopelementen (F) op deurtje (B).
• Ontkoppel de connector (G) van de accu’s (H).
• Laat de korf met accu’s (D) terugkeren, sluit deurtje (B) met handgreep (C) tot de automatische blokkering van 

hendeltje (A) plaatsvindt.
• Bewaar de machine op een droge, nette plaats, met de vorstel(s) of viltschijf en vloerzwabber in weggenomen 

of opgetilde stand.
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EERSTE GEBRUIKSPERIODE

Na de eerste 8 uur gebruik moet u het volgende doen:
• Controleer of de elementen voor bevestiging en aansluiting van de machine vastzitten
• Controleer of de zichtbare delen intact zijn en niet lekken.

ONDERHOUD

De bedrijfsduur van de machine en de maximale werkingsveiligheid worden verzekerd door een zorgvuldig, regel-
matig onderhoud.
Hierna volgt de tabel met het geprogrammeerde onderhoud. De aangegeven intervallen kunnen in functie van bij-
zonder werkomstandigheden wijzigingen ondergaan, te bepalen door de verantwoordelijke van het onderhoud.

!  OPGEPAST! 

De handelingen moeten uitgevoerd worden terwijl de machine uit staat en de accu's losgekoppeld zijn.

Bovendien moet u aandachtig alle instructies lezen in de paragraaf Veiligheid.

Alle handelingen voor geprogrammeerd onderhoud of reparaties moeten door gekwalifi ceerd personeel worden 
uitgevoerd, of in een erkend centrum voor assistentie.
In deze handleiding vindt u na de tabel met het geprogrammeerde onderhoud, alleen de eenvoudigste, meest cou-
rante onderhoudsprocedures.

 OPMERKING!

Voor de procedures van andere onderhoudswerkzaamheden die door de tabel met geprogrammeerd onder-

houd zijn voorzien en voor de andere reparatieprocedures, moet u het bevoegde technische assistentiecen-

trum raadplegen.

TABEL GEPROGRAMMEERD ONDERHOUD

Handeling
Iedere dag 

(na het gebruik 
van de machi-

ne)

Iedere maand
(of iedere 100 

uur)

Ieder half jaar
(of iedere 400 

uur)

Ieder jaar
(of iedere 800 

uur)

Controle en reiniging vloerzwabber en bijbehorende 
rubberelementen. √

Controle en reiniging van de schijfborstels of aan-
drijvers en bijbehorende schuurschijven. √

Reiniging van de tanks (zie specifi eke hoofdstuk) √

Accu's opladen √

Vervanging van de rubbers van de vloerzwabber. √

Reiniging van de fi lter van de detergentoplossing 
(of spoelwater) √

Controle effi  ciëntie van de elektromagnetische 
rem. √ (1)

Controle of schroeven en moeren zijn aangehaald. √ (1) (2)

Controle aanzuigfi lter √ (2)

Vervanging van de schijfborstels of de schuurschij-
ven √ (2)

(1) :  en na de eerste 8 werkuren.

(2) : onderhoud voorbehouden aan een erkend assistentiecentrum van RCM.
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Controle werkuren van de machine

• Ga op de stuurplaats van de machine neerzitten.
• Draai de contactsleutel (A) op “I”; wacht enkele seconden tot op het display (B) het opschrift (C) “READY” ver-

schijnt, wat aangeeft dat de machine klaar is.
• In punt (D) op het display wordt het aantal werkuren van de machine aangegeven.
• Draai de contactsleutel van de machine naar “0” en trek de sleutel daarna eruit.

De vloerzwabber reinigen

 OPMERKING!

Om een goede droging van de vloer te verkrijgen, moet de vloerzwabber schoon zijn en moeten de rubbers 

in goede staat zijn.

!  WAARSCHUWING! 

Het is aanbevolen om werkhandschoenen te dragen tijdens het reinigen van de vloerzwabber, omdat er snij-

dend restmateriaal aanwezig kan zijn.

• Indien nodig moet u de vloerzwabber demonteren (raadpleeg de procedure in de specifi eke paragraaf ).
• Spoel en reinig de vloerzwabber (E); neem vooral het vuil en het restmateriaal weg uit inlaat (F) waardoor het 

opgevangen water stroomt.
Controleer of de rubber vooraan (G) en de rubber achteraan (H) intact zijn en geen sneden of uitrafeling ver-
tonen; als dit het geval is, moeten ze worden vervangen (raadpleeg de procedure in de specifi eke paragraaf ).

• Indien de vloerzwabber gedemonteerd werd, moet u die opnieuw monteren (raadpleeg de procedure in de 
specifi eke paragraaf ).
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Controle van de rubbers van de vloerzwabber

• Demonteer de vloerzwabber en maak die schoon, zoals beschreven in de specifi eke paragraaf.
• Controleer of de rubber vooraan (A) en de rubber achteraan (B) intact zijn en geen sneden of uitra-

feling vertonen; als dit het geval is, moeten ze worden vervangen zoals hierna wordt beschreven.
Controleer ook of de voorste rand (C) van de achterste rubber (B) niet versleten is; als dit het geval is, moet u de 
rubber losmaken en omkeren, zodat een van de drie andere randen die nog intact is in de positie voorste rand 
(C) komt. Indien ook de andere drie randen versleten zijn, moet u de achterste rubber vervangen zoals hierna 
is beschreven.

De achterste rubber van de vloerzwabber vervangen

• Maak de veiligheidspal (D) los en open het excentrische element (E) dat u daarna uit de haak (I) haalt.
• Verwijder de twee knoppen (F).
• Verwijder de afdichtende strips (G) en (H).
• Vervang de achterste rubber (B) (of keer die om) en monteer daarna de verwijderde onderdelen opnieuw door 

de handelingen voor het verwijderen in omgekeerde zin te herhalen.

De voorste rubber van de vloerzwabber vervangen

• Schroef de vlindermoeren (L) los die zich op de binnenkant van de vloerzwabber bevinden.
• Verwijder de afdichtende strip (M).
• Vervang het voorste rubber (N) en monteer daarna de verwijderde onderdelen opnieuw door de handelingen 

voor het verwijderen in omgekeerde volgorde te herhalen.

Schraper van de vloerzwabber

• Monteer de vloerzwabber opnieuw zoals beschreven in de specifi eke paragraaf.
• Voer indien nodig de afstelling van de hoogte van de vloerzwabber uit, zoals beschreven in de specifi eke pa-

ragraaf.
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Afstelling van de vloerzwabber
Om de vloer perfect te kunnen drogen, is het van fundamenteel belang dat de vloerzwabber perfect wordt afgesteld.  
De vloerpoetsmachine gebruikt een “GEBOGEN” vloerzwabber, zoals in de foto is te zien.
Dit type vloerzwabber heeft als eigenschap dat die het water goed naar de aanzuigbuis toe verzamelt, maar die is wel 
gevoelig voor het parallellisme met het terrein.

Voor een goede werking van de vloerzwabber moet u de ideale werkhoek ten opzichte van de vloer zoeken. De ach-
terste rubber (A) van de vloerzwabber moet zo verticaal mogelijk en op zijn rand werken, zoals in de afbeelding is te 
zien, zodat de vloeistof aan de voorkant van de rubber wordt opgevangen.

Handel als volgt om dit te verkrijgen:
• Regel de schroef (B) door die rechtsom te draaien (aanschroeven) om de inclinatie van de vloerzwabber te 

vergroten, of linksom (losschroeven) om de inclinatie te verminderen.

In functie van de verschillende vloertypes die gedroogd moeten worden en van de slijtage van de rubbers van de 
vloerzwabber, moet u de hoogte ervan tot de grond bijregelen. Grijp daarvoor als volgt in op moeren (C):

• Draai de moeren rechtsom om de hoogte vanaf de vloer te vergroten en de druk op de vloer te verlagen.
• Draai de moeren linksom om de hoogte vanaf de vloer te verkleinen en de druk op de vloer te verhogen. 

Dezelfde moeren (C) dienen ook om de vloerzwabber te regelen zodat die parallel met de vloer werkt. 
Voor een goede levensduur van de rubbers moet de druk zo min mogelijk zijn, net genoeg om een goede droging te 
verkrijgen.

Let op het feit dat het drogen vaak negatief wordt beïnvloed door een slechte werking van de aanzuiging. In dit geval 
moet u het volgende doen:

• De aanzuigleidingen, de ingangen, de fi lters en de vloerzwabber perfect reinigen.
• De werking van de aanzuigmotor controleren.
• Controleren of alle openingen voor inspectie van de tank goed gesloten zijn. 

Reiniging van de schijfborstels of van de 

“schuurschijven - op aanvraag”.

!  WAARSCHUWING! 

Het is aanbevolen om werkhandschoenen 

te dragen tijdens het reinigen van de schijf-

borstel of van de schuurschijven, omdat er 

snijdend restmateriaal aanwezig kan zijn.

• Indien nodig moet u de schijfborstel of de schuur-
schijven demonteren (raadpleeg de procedure in 
de specifi eke paragraaf ).

• Was en reinig de schijfborstels of de schuurschij-
ven (D) door vuil en puin te verwijderen.

• Indien gedemonteerd, moet u de schijfborstels of 
de schuurschijven demonteren (raadpleeg de pro-
cedure in de specifi eke paragraaf ).

• De schijfborstels of de schuurschijven moeten 
worden vervangen wegens overmatige slijtage 
wanneer de laterale spillen (E) op de onderste 
uiteinden (F) van de sleuven rusten in de situatie 
waarin de borstels of de schuurschijven omlaag 
staan.

A

B

CC

D

E

F
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Reiniging van de opvangtank

• Breng de machine naar de voorziene zone om het opgevangen water af te laten, in naleving van de geldende 
normen om milieuvervuiling te bestrijden.

• Draai de contactsleutel van de machine naar “0” en trek de sleutel daarna eruit.
• Maak de tank leeg indien er opgevangen water in zit (raadpleeg de procedure in de paragraaf “Legen van de 

opvangtank”).
• Met de handgreep (F) brengt u de afdekking van de tanks (G) omhoog, daarna spoelt u de wateropvangtank 

(H). Indien de antisplash-wanden aanwezig zijn, moet u ze uit hun zittingen (P) halen en wassen; daarna plaatst 
u ze terug in hun zitting. Spoel ook de betreff ende onderkant (I) van de afdekking en de hele pakking rondom 
(J). Controleer of de pakking rondom (J) intact is: indien deze beschadigd is, kan dit de goede werking van de 
aanzuiging van het opgevangen water benadelen.

!  WAARSCHUWING! 

De vlotter (K) niet beschadigen

• Haal de opening (L) waar het opvangwater naar binnen haat uit zijn zitting en spoel, plaats die daarna terug in 
zijn zitting.

• Haal de aanzuigopening (M) uit zijn zitting en reinig; neem ook het vuil uit het drainagegat (N) weg.
Let op dat er geen water uit de zitting van de aanzuigopening (M) naar binnen loopt (om de aanzuigmotor 
niet te beschadigen).
Laat de aanzuigopening (M) uitdruppelen en steek die daarna terug in zijn zitting.

• Laat alle spoelwater uit de buis (Q) wegstromen. Schroef de dop (R) aan en bevestig de buis (Q) in de betreff en-
de zitting van de machine.

• Sluit de afdekking van de tanks (G) opnieuw.

G
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I
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Reiniging van de aanzuigfi lter

• Verwijder de aanzuigmotor (raadpleeg de procedure in de specifi eke paragraaf ).
• Verwijder de aanzuigfi lter (A) uit de houder (B).
• Reinig de aanzuigfi lter met een kwast en met perslucht (max. 5 bar). Vervang de fi lter indien die versleten is.

!  OPGEPAST! 

Zorg ervoor dat uw lichaamsdelen (ogen, haar, handen, enz.) voldoende beschermd zijn wanneer u reinigings-

werkzaamheden uitvoert met behulp van een persluchtpistool.

• Voer de montage uit door de opeenvolging van de handelingen uitgevoerd voor het demonteren nu in omge-
keerde zin te verrichten.

Reiniging van de fi lter van de detergentoplossing (of spoelwater)

• Met behulp van de commando's van de machine zet u de vloerzwabber en de schijfborstels omlaag, draait u de 
contactsleutel daarna op “0” en neemt u de sleutel weg

• Werk aan de rechterkant van de machine, schroef de doorzichtige afdekking met fi lter (D) los en verwijder.
• Verwijder de fi lter (E) uit de doorzichtige afdekking (F).
• Reinig de fi lter (E) en de doorzichtige afdekking (F).
• Plaats de fi lter (E) terug in zijn zitting op de doorzichtige afdekking (F).
• Schroef de doorzichtige afdekking met de fi lter (D) in zijn zitting aan.
• Draai de contactsleutel op “I” en wacht tot de vloerzwabber en de schijfborstels omhoog gaan, draai de con-

tactsleutel daarna op “0” en neem de sleutel weg.

A

B
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De accuhouder openen/sluiten en de accuconnector loskoppelen
Handel als volgt om de accuhouder te openen en de connector los te koppelen:

• Draai de contactsleutel naar “0” en trek de sleutel daarna eruit.
• Til hendeltje (A) op om het deurtje van de accuruimte (B) te deblokkeren en open het met de handgreep (C).
• Trek de accuhouder (D) naar buiten met handgreep (E) tot aan de stopelementen (F) op deurtje (B).
• Ontkoppel de connector (G) van de accu’s (H).

Handel als volgt om de accuhouder aan te koppelen en te sluiten:
• Sluit de connector (G) opnieuw aan.
• Laat de korf met accu’s (D) terugkeren, sluit deurtje (B) met handgreep (C) tot de automatische blokkering van 

hendeltje (A) plaatsvindt.
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!  OPGEPAST! 
Wanneer loodaccu's met vloeibaar zuur (WET) worden opgeladen, ontstaat een zeer explosief waterstofgas. 
Laad alleen op in goed geventileerde zones, ver uit de buurt van vrije vlammen.
Niet roken tijdens het opladen van de accu's.
Houd de accuhouder in uitgetrokken positie gedurende de hele cyclus om de accu's op te laden.

! OPGEPAST!
Let goed op tijdens het opladen van loodaccu's met vloeibaar zuur (WET) omdat er kleine hoeveelheden vloei-
stof uit de accu's kunnen ontsnappen. Deze vloeistof is een bijtende vloeistof; indien die met de huid of de 
ogen in contact komt, moet u overvloedig met water spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

De accu's opladen met “externe acculader” of “acculader op de machine - op aanvraag”

 OPMERKING!
Wanneer de acculader op het net is aangesloten, worden alle functies van de machine automatisch uitgesloten.

• Breng de machine naar een zone die geschikt is om accu's op te laden.
• (*) Open de accuhouder, trek de houder naar buiten en sluit de accuconnector NIET af (zie “Openen/sluiten 

van de accuhouder).
• (*) Open de deksels van de accu’s en laat ze geopend voor het opladen dat daarna plaatsvindt.
• (*) Reinig het bovenoppvlak van de accu’s (indien nodig).
• Controleer of de te gebruiken acculader geschikt is, raadpleeg hiervoor de instructies van de acculader. De nomi-

nale spanning van de acculader moet 24V bedragen. (alleen externe acculader).
• Sluit de pen van de acculader aan op aansluiting  (X) “type SB50 Rood” met de externe acculader of op aanslui-

ting (Y) “type VDE zwart”, voor de acculader op de machine “OP AANVRAAG” en sluit hem vervolgens aan op het 
stopcontact 230V. Het opladen van de accu's begint.

• Het laden is klaar wanneer het display 100% toont (zie punt “A”) n alle streepjes vol zijn (zie punt “B”).
• Sluit de acculader af van de aansluiting (X of Y) die op de machine geïnstalleerd is en van het elektrische stop-

contact 230V.
• (*) Controleer of het peil van het elektrolyt in de accu's correct is; indien nodig moet u bijvullen en de 

doppen sluiten.
• Sluit de accuhouder (zie “Openen/Sluiten van de accuhouder).
• Nu is de machine gereed voor een nieuwe werkcyclus.

 OPMERKING!

Bovenstaande punten met een (*) hebben betrekking op loodaccu’s met vloeibaar zuur (WET).

X Y
A B

Accu's opladen

!  WAARSCHUWING! 
De accu's opgeladen houden, verlengt hun levensduur.

!  WAARSCHUWING! 
Wanneer de accu's leeg zijn, moet u ervoor zorgen dat ze niet lang in deze conditie zijn, omdat dit de levens-
duur van de accu's doet afnemen.
Controleer minstens eenmaal per week of de accu's opgeladen zijn.

!  WAARSCHUWING! 
Voor machines zonder ingebouwde acculader moet u een acculader gebruiken die geschikt is voor het geïnstalleerde type 
accu's.
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Controle/vervanging zekeringen

!  OPGEPAST! 

Voor het vervangen van de zekeringen, neem contact op met een gekwalifi ceerde technicus of de assistentie-

dienst.

De zekeringen met verschillende ampèrage NIET vervangen.

• De deur van de accuhouder openen en de bak met accu’s uittrekken, de accu’s ontkoppelen de accu’s (zie sectie 
“De accuhouder openen/sluiten en de accuconnector loskoppelen”).

• Draai de schroef (F) los met gebruik van een schroevendraaier met kruiskop, verwijder paneel (G) met behulp 
van de handgreep en door hem los te halen uit zijn onderste bevestigingselementen (H).

Controleer/vervang de zekeringen:
• Hoofdzekering 3A ( I ) voor invoer sleutel switch en hoofdzekering 80A ( L ) voor elektrisch systeem. 

• Plaats paneel (G) terug in de zitting en zet hem vast in zijn onderste bevestigingselementen (H).
• Draai schroef (F) vast.
• De accu’s verbinden en de accubak invoegen. Doe de deur dicht.

F

G
HH

I

L80A80A

3A3A
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De aanzuigmotor demonteren/monteren
Handel als volgt om de aanzuigmotor te demonteren:

• Indien beschikbaar, plaatst u de machine op een hefplatform; zo niet plaatst u de machine op een eff en vloer.
• Met behulp van de commando's van de machine zet u de borstels en de vloerzwabber omlaag, draait u de 

contactsleutel daarna op “0” en neemt u de sleutel weg
• Open de accuhouder en ontkoppel de accuconnector (raadpleeg de procedure in de paragraaf ”opening/slui-

ting van de accuhouder”).
• Werk aan de linkerkant van de machine en draai de schroeven (A) los.
• Ontkoppel de elektrische connector (C) van de aanzuigmotor en verwijder vervolgens de steungroep met aan-

zuigmotor en fi lter (B).
• Op de werkbank verwijdert u de geluidsabsorberende pakking (D).
• Verwijder de aanzuigmotor (E) voorzichtig door die van de aanzuigfi lter (F) los te maken.

Handel als volgt om de motor te monteren:
• Monteer opnieuw door de opeenvolging van de handelingen uitgevoerd voor het demonteren nu in omge-

keerde zin te verrichten.

A A

B

C D

E

F
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DEFECTEN OPSPOREN

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Er gaat geen verlichte indicator aan 
op het paneel; de motoren werken 
niet.

Accuconnector (8 pag. 10) losgekop-
peld. Sluit de connector aan.

Accu's zijn volledig leeg. Laad de accu's op.

De noodstopknop (C pag.12) is inge-
schakeld gebleven. Schakel de knop uit.

Er wordt niet voldoende opgevan-
gen water opgezogen.

Vloerzwabber (9 pag.10) is vuil of 
rubbers van de vloerzwabber zijn 
versleten of beschadigd.

Reinig de vloerzwabber of draai/ver-
vang de rubbers.

Afdekking van de tank is niet correct 
gesloten of de pakking is niet effi  ci-
ent.

Doe de afdekking correct dicht. Rei-
nig/vervang de pakking.

Er wordt geen opgevangen water 
opgezogen.

Wateropvangtank is vol. Maak de tank leeg.

Flexibele buis (G pag. 25) losgekop-
peld van de vloerzwabber. Sluit de buis aan.

Onvoldoende stroom van de oplos-
sing met detergent (of spoelwater) 
naar de schijfborstel.

Filter van de detergentoplossing (E 
pag.40) (of van het spoelwater) is 
vuil.

Reinig de fi lter.

Tank met detergentoplossing (of 
spoelwater) is vuil. Reinig de tank.

Geen stroom van de oplossing met 
detergent (of spoelwater) naar de 
schijfborstel.

Tank met detergentoplossing (of 
spoelwater) is leeg. Vul de tank.

Filter van de detergentoplossing (E 
pag.40) (of van het spoelwater) is 
verstopt.

Reinig de fi lter.

Onvoldoende/geen stroom van het 
schoonmaakmiddel voor spoeling 
naar de schijf.
(Voor machine met toevoerinstallatie 
schoonmaakmiddel “DETERSAVER “ 

Op Aanvraag).

Percentage (%) van de stroom 
schoonmaakmiddel te laag ingesteld Verhoog het percentage.

Systeem voor toevoer van schoon-
maakmiddel verstopt. Reinig het systeem.

De vloerzwabber laat vuile strepen 
op de vloer achter.

Er zit restmateriaal onder de rubbers 
van de vloerzwabber. Reinig de vloerzwabber.

Rubbers van de vloerzwabber zijn 
versleten, gescheurd of uitgerafeld. Draai de rubbers of vervang ze.

De vloerzwabber rust niet correct op 
de vloer.

Regel de hoogte van de wieltjes voor 
de steun van de vloerzwabber.

De schijfborstels of de schuurschij-
ven maken niet schoon.

Borstels of schuurschijven overma-
tig versleten en raken de vloer niet 
meer; controleer:
Controleer de zijpennen links en 
rechts (E pag.38)

Vervang de borstels of de schuurschij-
ven.

Neem voor meer informatie contact op met de Assistentiecentra van RCM.
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SLOOP

!  OPGEPAST!

Deze machine mag op het einde van zijn levenscyclus niet samen met ander huishoudelijk afval worden afge-

dankt.

Om eventuele schade voor het milieu of voor de gezondheid te vermijden, veroorzaakt door verkeerd ver-

wijderen van afvalstoff en, wordt de gebruiker aangeraden om dit product van ander afval te scheiden en op 

verantwoorde wijze te recycleren om een duurzaam hergebruik van grondstoff en te bevorderen.

Laat de machine slopen door een erkend sloopbedrijf.
Vooraleer de machine te vernietigen, moet u de volgende materialen verwijderen en scheiden, om ze naar geschei-
den inzamelcentra te versturen, in naleving van de geldende normen voor hygiëne en milieu:

• Accu's
• Schijfborstels of schuurschijven.
• Leidingen en onderdelen in plastic materiaal.
• Elektrische en elektronische onderdelen (*).

(*): Wendt u tot de plaatselijke RCM-vestiging voor het slopen van elektrische en elektronische onderdelen.


