GTX

HANDLEIDING

Gebruiksaanwijzing
Modellen:
26” DISK
28” DISK
30” DISK
34” DISK

24'' CYLINDRICAL
27” CYLINDRICAL
30” CYLINDRICAL
34” CYLINDRICAL

Lees deze instructies voordat u de
machine gaat gebruiken.

Lees deze veiligheidsberichten
voordat u de machine gaat gebruiken.
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GTX

INTRODUCTIE
Deze handleiding wordt geleverd bij elke nieuwe machine en zal de gebruiker helpen om de beste resultaten te behalen met
uw RPS gefabriceerde vloerreiniging- of vloerbehandelingsmachine. Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de machine
gaat gebruiken of gaat onderhouden.
Deze machine zal zorgen voor een uitstekende prestatie, maar de beste resultaten worden verkregen met minimale kosten
indien:
 de machine regelmatig onderhouden wordt (bij elke machine worden onderhoudinstructies verstrekt);
 de machine wordt gebruikt met zorg en voorzichtigheid;
 de machine wordt onderhouden met originele onderdelen die door de fabrikant worden geleverd.

OVER DEZE HANDLEIDING
INHOUDSOPGAVE: vertelt u waar u moet zoeken in de handleiding.
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN: deze gedeeltes bevatten belangrijke informatie met betrekking tot gevaar of onveilig
gebruik van de machines.
BEDIENING MACHINE ONDERDELEN: toont u de verschillende bedieningselementen en functies.
MACHINE INSTALLATIE: vertelt u hoe u de machine moet installeren. Van het uitpakken tot het installeren van dweilmond en
borstels.
MACHINE BEDIENING: is bedoeld om de bestuurder vertrouwd te maken met de werking en de functie van de machine.
BATTERIJ OPLADEN: toont u hoe de batterijen op te laden.
ONDERHOUD: dit hoofdstuk bevat preventief onderhoud aan de machine teneinde hem in goede conditie te laten werken.
Deze zijn opgenomen in onderstaande onderwerpen:
- batterijen
- schrob borstels
- instellen dweilmond
-onderhoudsschema
- machine problemen oplossen
Ons beleid is constante verbetering. Alle informatie en
specificaties zijn onderworpen aan veranderingen zonder
voorafgaande kennisgeving.

Serie nr

PROBLEMEN: een lijst van voorkomende problemen die zich kunnen voordoen.
MACHINESPECIFICATIES: machine specificaties voor de verschillende onderdelen van de machine.
MACHINE REGISTRATIE: registreer uw machine online op www.rpscorporation.com.
GARANTIEBELEID: dekking, uitsluitingen en beperkingen op de garantie.
OPMERKING: het serienummer van de machine bevindt zich op de onderste helft van het bedieningspaneel van de machine
(zie bovenstaande afbeelding).
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INHOUDSOPGAVE
Introductie
Over deze handleiding
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Bedieningselementen
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Controlelijst voor aanvang
Gebruikstips
Schrobben en opzuigen
Alleen zuigen
Instellen watertoevoer
Instellen spatrubbers
Instellen dweilrubbers
Instellen schrobdek bescherming
Instellen cilinder zijrubbers
Openen vuilwatertank
Spoelen vuilwatertank
Schoonmaken vuilwaterzeef
Schoonmaken vlottersysteem
Schoonwaterfilter
Schoonmaken schoonwaterfilter
Zuigmond omhoog/heffen
Zuigmond omlaag/zakken

2
2
3
4/5
6
7
8
9/10
11
12
12
12
12/13
13
14
14
15
15
16
17
18
18
19
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
24
25
25

GTX

Legen schoonwater tank
Legen vuilwatertank
Loslaten parkeerrem hendel

25
25
26

Opladen van de batterij
Batterij opladen

26
27

Accu onderhoud voorschriften
Veiligheid
Inspectie en schoonmaak
Opslag/stalling
Batterijvloeistof vullen
Onderhoud
Dagelijks onderhoud
Wekelijks onderhoud
Maandelijks onderhoud
Jaarlijks onderhoud
Opslag/stalling machine
Controleren van batterij, zuur wegen
Schema preventief onderhoud
Problemen oplossen
Problemen oplossen centrale computer
Machine specificaties
Voorkomende slijtagedelen
Ronde schijfborstels
Ronde schijfpads
EDGE Pads en toebehoren
Nieuwe stijl cilindrische borstels
Oude stijl cilindrische borstels
Edge handgreep
Dweilrubbers en zuigmond onderdelen

27
27
28
28
28

Standaard Garantiebepalingen
Machine installatie/garantie registratie

40
41/42

28
29
29
29
29
29/30
31/32/33
34
35/36
37
38
38
38
38
39
39
39
39

3
Ga naar www.tomcatequip.com voor filmpjes, laatste veranderingen en informatie

HANDLEIDING

GTX

VEILIGHEIDSMEDEDELINGEN
U vindt in deze handleiding vier soorten veiligheidsherinneringen:

Danger (gevaar) duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot letsel.

Warning (waarschuwing) geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot
letsel.

Caution (voorzichtig) geeft een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan resulteren in licht of
matig schade aan deze machine of voorwerpen in de buurt. Caution kan ook worden gebruikt om te waarschuwen
tegen onveilige handelingen.

Notice (bericht) geeft informatie die als belangrijk beschouwd moet worden, maar niet gevaar gerelateerd. Dit
veiligheidsbericht kan worden gerelateerd aan materiële schade en garantie waarschuwingen.
Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk. Veilig bedienen van deze machine is een belangrijke
verantwoordelijkheid.

GEBRUIK DEZE MACHINE ALLEEN INDIEN:
- U bent opgeleid en daartoe bevoegd.
- U deze handleiding heeft gelezen en begrepen.
- Oppervlaktes niet meer dan 2% helling bevatten tenzij de machine is voorzien van een functionele parkeerrem.

BIJ HET BEDIENEN VAN DEZE MACHINE:
- Verwijder losse voorwerpen van de vloer.
- Houd uw handen en voeten uit de buurt van de roterende borstels of andere bewegende elementen.
- Werk niet met deze machine waar brandbare vloeistoffen aanwezig zijn.
- Wees voorzichtig bij het manoeuvreren.

VOORDAT U DE MACHINE ONBEHEERD ACHTERLAAT:
- Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.
- Zet de machine uit.

BIJ HET ONDERHOUDEN VAN DE MACHINE
- Koppel de batterijen los.
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 Explosieve waterstofgas vormt wanneer de batterijen aan het opladen zijn. Een open vlam of vonk kunnen dit gas tot
ontploffing brengen. Daarbij kan ernstig persoonlijk letsel of materiële schade optreden. U dient de batterijen in deze
machine alleen op te laden in een goed geventileerde ruimte.
 Brandbare materialen kunnen een explosie of brand veroorzaken. Zuig/gebruik geen licht ontvlambare stoffen in de tanks.

 De batterijen in deze machine produceren gevaarlijke spanning die een elektrische schok, brandwonden en/of elektrocutie
kunnen veroorzaken. Ontkoppel altijd de batterijen voordat u de machine technisch onderhoud.
 Rij de machine altijd vooruit bij het klimmen of afdalen van hellingen. Om het kantelen van de machine te voorkomen rijd niet
terug van hellingen en draai niet op een helling. Kantelen van de machine kan ernstig letsel veroorzaken.
 Gebruik geen water dat de 135 ° F /57 ° C overschrijdt. Als het water deze temperatuur overschrijdt dan vervalt de garantie.
 Parkeer de machine altijd op een vlakke, harde ondergrond en niet op hellingen. Werk met deze machine niet buiten of op
oneffen oppervlakken.
 De batterijen in dit apparaat bevatten zwavelzuur, die brandwonden veroorzaakt op de huid. Als accuzuur in contact
komt met kleding of huid, spoel het getroffen gebied onmiddellijk met koud water. Indien u accuzuur op uw gezicht of
in uw ogen krijgt, spoel dan onmiddellijk met koud water en raadpleeg een arts .
 Om elektrische schokken te voorkomen, mag dit apparaat niet over elektrische vloercontacten of kabels rijden.
 Draag veiligheidskleding. Draag geen ringen of metalen polshorloges bij onderhoud aan deze machine, aangezien deze
kunnen leiden tot een elektrische kortsluiting die ernstige brandwonden kan veroorzaken.
 Verwijder, overschilder of vernietig geen waarschuwingsstickers. Indien waarschuwingsstickers beschadigd raken, neem
contact op met de fabrikant voor vervanging.
 Draag geen stropdas, sjaal of enige losvallende kleding tijdens het bedienen van deze machine. Losvallende kleding kan
in de war raken in draaiende delen, met ernstig letsel als gevolg.
 Zet de machine uit voordat u deze zonder toezicht verlaat. Sta niet toe dat ongetrainde personen deze machine bedienen.
 Niet meerijden. Vervoer geen passagiers op deze machine. Gebruik deze machine niet als een ladder of als opstap.
 Begrijp het dynamische remsysteem voordat u met de machine op hellingen gaat werken.
 Voordat u een batterij wisselt, draag altijd gezichtsbescherming, beschermende handschoenen en beschermende
kleding. Batterijzuur of batterij explosie kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.

 Om schade aan dit apparaat te voorkomen, uitsluitend schoonmaken met middelen en vervangingsonderdelen aanbevolen
door de fabrikant.
 Gebruik deze machine niet als er onderdelen beschadigd zijn of verwijderd.
 Gebruik altijd de automatische lader verstrekt door de leverancier van deze machine om de batterijen van deze
machine te laden. Hij is ontworpen om de batterijen op te laden met de juiste curve. Als u een andere lader moet
gebruiken, koppelt u de batterijen voor het laden los om schade aan de elektronische componenten te vermijden.
 Om schade te vermijden aan de elektronische componenten van deze machine, niet buiten parkeren en niet met water
afspuiten.
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LOCATIES VEILIGHEIDSLABELS
Lees en volg alle veiligheidslabels op uw GTX vloer schrobber. Als u vragen heeft over deze labels neem dan
contact op met uw leverancier.
Deze beelden geven aan waar op de GTX de veiligheidslabels geplaatst zijn. Als de etiketten onleesbaar, afgesleten
of gescheurd zijn dan onmiddellijk melden aan uw leverancier om deze te vervangen.
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BEDIENINGSELEMENTEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

LCD scherm: geeft functies en instellingen van de machine weer.
Indicatielamp (rood): geeft aan wanneer de vuilwatertank bijna vol is.
Menu bediening: scrolt door de verschillende opties op het LCD scherm.
Schakelaar instelbare borsteldruk: regelt het niveau van de instelbare borsteldruk.
Schakelaar watertoevoer: omlaag (-) om te verminderen en omhoog (+) om de watertoevoer te verhogen.
Schrobdek schakelaar: omhoog of omlaag schrobdek.
Achteruit schakelaar: bij schakelaar naar achteren rijdt de machine achteruit.
“éénknops bediening”: activeert schrobdek, zuigmond en watertoevoer tegelijkertijd.
Zuigmond schakelaar: heffen en zakken van de zuigmond.
Zekering: 15 amp plus.
Zekering: 15 amp min.
Zekering: 10 amp zijborstelmotoren.
Zekering: 2 amp hef/zak cilinder zijborstels.
Spraysysteem (blauw/optioneel): activeert waterpomp van spraysysteem.
Vacuum schakelaar (wit/optioneel): activeert vacuum motor voor externe handzuiger.
Eco schakelaar (groen/optioneel): vermindert stroomconsumptie om machine een langere looptijd te geven.
Sleutelschakelaar: zet de machine aan of uit.
Zijborstel schakelaar: regelt het aan en uitzetten van de zijborstels evenals het heffen en zakken.
Aan boord zeep systeem (grijs/optioneel): doseert zeep rechtstreeks naar de schrobborstel(s).
Noodstop (optioneel): 1 druk op de knop die de machine uitzet in geval van nood.
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BEDIENINGSELEMENTEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koplamp schakelaar: zet de koplamp aan en uit.
Claxon.
Verstelbaar stuur: vier instellingen voor het comfort en het gemak bij het opstappen.
Uurmeter: urenteller om aan te geven hoe lang de machine heeft aangestaan.
Meter oplaadcyclus: het aantal laadeenheden op de machine.
Manager lockout systeem watertoevoer (optioneel): het vermogen om de watertoevoer in te stellen en te blokkeren met
de sleutel.
7. Manager lockout systeem borsteldruk (optioneel): vermogen om borsteldruk in te stellen en te blokkeren met de sleutel.
8. Oplaadstekker: lader ingang voor externe batterijlader.
9. Voetpedaal: om de machine te activeren en in variabele snelheid te rijden.
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MACHINE COMPONENTEN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Flitslicht (optioneel): waarschuwt anderen die in de buurt van de machine aanwezig zijn.
Deksel vuilwatertank: vergrendeling om de vuilwatertank goed te sluiten.
Verstelbare stoel met armleuningen: de machine is uitgerust met een ergonomische stoel met verstelbare
armleuningen en positionering.
Stuur: stuurt op het aandrijfwiel.
Stoelverstelling: om de stoel naar voren of naar achteren te kunnen schuiven voor comfort.
Koplamp: helpt je te zien bij gebieden met weinig licht en om tegenliggers te waarschuwen.
Polyurethaan rollen: helpt schade te voorkomen aan de machine en objecten in de buurt van de machine.
Aan Boord lader (optioneel): niet beschikbaar.
Zijborstels (optioneel): voor het vegen van los vuil.
Voorwielaandrijving: rijdt en stuurt de machine.
Bevestigingspunten: locatie voor spanbanden tijdens transport.
Zijwissers: regelt dat het water bij bochten richting de zuigmond wordt getransporteerd.
Achterwielen.
Zuigmond geleide wielen.
Tank vergrendelingen: toegang tot de vuilwatertank.
Peilslang schoon water en afvoerbuis: toont exacte niveau van schoon water in de tank terwijl het ook gebruikt
wordt als aftapslang.
Afvoerslang vuilwater: voor het legen van de vuilwatertank.
Spraysysteem: sproeit water uit de schoonwatertank voor lastig te bereiken plaatsen of schoonmaken van de
machine.
Aan boord zeepsysteem (optioneel): bestuurder kan nauwkeurig zeep toevoegen aan het schoonmaken.
Achterbumper: beschermt zuigmond tegen beschadiging.
Dweilrubbers: dweilen het water zodat het opgezogen kan worden.
Dweilmond stelknop: hiermee kan de dweilmond afgesteld worden.
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2.
3.
4.
5.
6.
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Deksel vuilwatertank: open voor het spoelen van de vuilwatertank met schoon water.
Vuilwatertank: opslag voor ongeveer 130 liter vuil water.
Vlotter: gebruikt om de vacuüm motor te beschermen tegen vuil en water.
Vacuümbox.
Vuilwaterzeef: filtert los vuil uit het opgezogen water.
Schoonwatertank: opslag voor ongeveer 130 liter schoon water.
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LCD SCHERMMENU’S
SCHERM 1 (BEDIENING)

SCHERM 2 (ONDERHOUD)

SCHERM 3 (MET FOUTMELDING)

Gebruik de groene menu selectie knop op het bedieningspaneel om schermen te veranderen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indicatie batterijniveau: geeft het energieniveau in de batterijen weer (getoond op alle menuschermen).
Meter instelbare borsteldruk: geeft de instelling neerwaartse druk op de borstels/pads weer.
Vacuüm aan: toont dat de vacuüm aan is.
Schrob motoren aan: geeft aan dat de schrob motoren draaien.
Sleutelschakelaar uurmeter: geeft het totaal aantal uren aan hoe lang de machine aan heeft gestaan.
Schrob borstel uurmeter: geeft het totaal aantal uren aan dat de borstel motoren gebruikt zijn.
Transport uurmeter: geeft het totale aantal uren aan dat de machine heeft gereden.
Foutmelding symbool: geeft aan wanneer er een diagnostische code fout is.
Diagnose code: als de machine een fout ontdekt, zal het een waarschuwingssymbool en een diagnostische code
weergeven die u vertelt wat er mis is.
10. Water aan: geeft aan dat de watertoevoer is ingeschakeld.
11. Meter watertoevoer: geeft de instelling hoeveelheid watertoevoer aan (liters per minuut aan (LPM) 0 – 3,8)
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MACHINE GEREED MAKEN
MACHINE UITPAKKEN
Controleer de verpakking zorgvuldig op tekenen van schade en dat de batterijen in het apparaat zitten.
Verwijder de strips rond de kist. Haal de bovenkant en zijkanten eraf en voer deze goed af. Verwijder de beugels uit de
wielen en de bouten uit het pallet. Verwijder plank en rol de machine voorzichtig naar voren. Meldt direct als u
verborgen schade ontdekt.

BATTERIJEN AANSLUITEN
Uw machine is uitgerust met (6x) 6-Volt/245 AH, (6x) 6-Volt/
325AH, of (6x) 6-Volt/360 AH natte loodzuur, AGM of tractieaccu’s die een 36 volt systeem vormen.
(zie plaatje hieronder of accu etiket voor juiste kabelaansluitingen)
1.
2.
3.

Draai alle schakelaars in de UIT-stand en verwijder de sleutel.
Kantel de tank. Bevestig alle batterijkabels aan de accupolen zoals hieronder weergegeven.
Schakel hoofdschakelaar aan en controleer de LCD voor een correcte installatie. Laad de batterijen op indien nodig
(zie batterij wordt opgeladen).



Batterijen zijn een mogelijk gevaar voor het milieu. Raadpleeg uw accu leverancier voor een veilige wijze van
verwijdering.

BEVESTIGEN ZUIGMOND
1.

Laat de zuigmond montageplaat zakken door de zuigmond lift hendel
schakelaar (A) te activeren (zie hieronder).

36 VOLT
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2.

Draai de twee knoppen (B) op de zuigmond los en schuif ze in de sleuven van de zuigmond montageplaat (zie
hieronder).

3.

Draai de twee knoppen vast en sluit de vacuüm slang (C) van de machine aan op de zuigmond (zie hierboven).

INSTELLEN ZUIGMOND
1.

Draai instelknop (A) met de klok mee (aandraaien,) verlaagt de
buitenkanten en verhoogt het midden van de zuigmond (zie hier rechts).

2.

Deze zuigmond is te ver naar achterover ingesteld waardoor hij niet
vlak op de vloer staat.

3.

Deze zuigmond is te ver naar voren ingesteld waardoor hij niet
vlak op de vloer staat (zie hier rechts).

4.

Deze zuigmond is precies goed ingesteld en staat vlak op de
vloer (zie hier rechts).
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VERWIJDEREN ZUIGMOND
1.
2.
3.
4.

Zet de machine uit met de zuigmond in de geheven stand.
Ontkoppel zuigslang (A) van de zuigmond en draai beide
knoppen los (B) (zie hier rechts).
Trek zuigmond montage achterwaarts van de zuigmond
montageplaat.
Inspecteer of repareer indien nodig en installeer opnieuw.

VERVANGEN OF DRAAIEN DWEILRUBBERS

LET OP: Voordat u de machine verlaat of als er onderhoud nodig is, stop op een vlakke ondergrond, zet de machine uit
en haal de sleutel uit het contact.

1.
2.
3.
4.
5.

Verwijder de zuigmond van de machine, demonteer de buigveer door het losdraaien van de vleugelmoeren en
demonteer de dweilrubbers.
Draai de dweilrubbers indien mogelijk of vervang zoals vereist.
Installeer een nieuw dweilrubber op de zuigmond indien nodig.
Installeer de buigveer.
Monteer de vleugelmoeren, begin in het midden en werk naar de zijkanten.
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MONTEREN BORSTELS OF PADHOUDERS
1.
2.
3.

4.

Zet de machine aan.
Hef het schrobdek door de borstelschakelaar in te drukken naar de omhoog en uit stand, zet de motor weer uit en
verwijder de sleutel.
Draai knoppen los (A) en verwijder kappen voor toegang tot het schrobdek (zie hieronder).

Bevestig borstels of padhouder op motornok. Knijp de
schaarveer (D) in en monteer de borstel op de motornok.
Zorg ervoor dat de schaarveer sluit en de borstels vergrendelen
(zie hier rechts).

MONTEREN PADS:
1.
2.

Selecteer de juiste pads voor uw schoonmaaktoepassing. Raadpleeg uw
leverancier voor advies.
Pad montage: bevestig pads aan de pad houder en monteer de middenclip
(zie hier rechts).

SCHROB BORSTELS/PADS:
Er zijn veel verschillende soorten borstels beschikbaar voor het reinigen van
vervuilde vloeren tot het slijpen en polijsten. Een pad houder is ook beschikbaar.
Wij verwijzen u naar de voorkomende slijtage onderdelen pagina om te helpen bij het selecteren van de juiste borstel
of pad voor uw schoonmaaktoepassing.
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MONTEREN CILINDRISCHE BORSTELS
1.
2.

Zet de machine aan.
Hef het schrobdek door de borstelschakelaar in te drukken
in de omhoog en UIT stand. Zet de machine daarna weer uit
en verwijder de sleutel.

Koppel de batterijen los
3.
4.

5.
6.

Verwijder pin (A) en open de wissers naar buiten om toegang te krijgen
tot de cilindrische deur (zie hier rechts).
Druk zijdeur vergrendeling in en trek de deur open van het schrobdek om
toegang te krijgen tot de borstels.

Schuif de borstel (D) in het schrobdek en monteer hem op
de tegenover liggende borstel aandrijfnok (zie hier rechts).
Wanneer borstels zijn geïnstalleerd, monteer dan de zijdelingse
toegangsdeur.

Forceer de toegangsdeur NIET. Dit duidt meestal op onjuiste borstel installatie en kan schade tot gevolg hebben.

7.

Borstel aandrijfnokken fout uitgelijnd
(zie hiernaast).
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Borstel aandrijfnokken goed uitgelijnd
(zie hiernaast).

MONTEREN EDGE PADS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Zet de machine aan.
Verhoog het schrobdek door het indrukken van de borstel schakelaar op de omhoog- en uit stand en zet de
machine weer uit.
Selecteer de juiste pads voor uw schoonmaak. Raadpleeg uw
leverancier voor assistentie.
Verwijder de schrobdek kappen door de rubberen knoppen los te draaien om
zo de kap eraf te schuiven.
Verwijder een eventuele oude pad door hem omlaag te trekken vanuit de
hoeken (zie rechts)
Als de ”gripplaat” vrij is plaats dan de nieuwe en benodigde pad
gecentreerd op de gripplaat (Hierdoor blijft er circa 1 cm oversteek
aan alle zijden).

Druk de pad omhoog om hem vast te zetten (zie hiernaast).
Met de pad die aangesloten is op de gripplaat van Edge Dek, is het
apparaat klaar voor gebruik.

Plaats NOOIT agressieve pads (Maroon Prep, Dominator HD Strip etc) rechtstreeks op de gripplaat. Gebruik altijd de
rode of blauwe spacer/driver pad om schade aan de gripplaat te voorkomen en het beste resultaat te behalen.
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VLAKSTELLEN EDGE SCHROBDEK:

Alle schrobdekken zijn waterpas afgesteld op het moment van levering. Als het schrobdek niet waterpas is afgesteld, neem
dan contact op met uw leverancier.
1. Rij de machine naar een vlakke ondergrond en zet de motor uit.
2. Zorg dat het schrobdek omhoog staat.
3. Zet de machine aan en druk op de borstel schakelaar. Net voor
het schrobdek de grond raakt, zet de motor uit.
4. Draai de borgmoer (A) op de draagarmen los en stel het dekvlak met
behulp van de ingebouwde waterpas. (zie rechts).
5. Met het draaien aan de stelarmen kantelt het schrobdek aan de vooren achterzijde. Als het schrobdek vlak gesteld is draai dan de
borgmoeren (A) weer vast.

VLAKSTELLEN DISK SCHROBDEK

Alle schrobdekken zijn waterpas afgesteld op het moment van levering. Als het schrobdek niet waterpas is afgesteld, neem dan contact
op met uw leverancier.
1. Rij de machine naar een vlakke ondergrond en zet de motor uit.
2. Zorg dat het schrobdek omhoog staat. Verwijder kappen (A) door het
losdraaien van de knoppen en schuif schrobdek weg (zie rechts).
3. Zet de machine aan en druk op de borstel schakelaar. Net voor het
schrobdek de grond raakt, zet de motor uit.
4. Draai de borgmoer (C) op de draagarmen los en stel het dekvlak (D) met
behulp van de ingebouwde waterpas. (zie rechts).
5. Met het draaien aan de stelarmen kantelt het schrobdek aan de vooren achterzijde. Als het schrobdek vlak gesteld is draai dan de
borgmoeren (C) weer vast.
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VLAKSTELLEN CILINDRISCH SCHROBDEK

Alle schrobdekken zijn waterpas afgesteld op het moment van levering. Als het schrobdek niet waterpas is afgesteld, neem
dan contact op met uw leverancier.

1.
2.
3.
4.
5.

Rij de machine naar een vlakke ondergrond en zet de motor uit.
Zorg dat het schrobdek omhoog staat en verwijder borstels.
Zet de machine aan en druk op de borstel schakelaar. Net voor het schrobdek de grond raakt, zet de motor uit.
Draai de borgmoer (A) op de draagarmen los en stel het dekvlak met behulp van de ingebouwde waterpas. (zie rechts).
Met het draaien aan de stelarmen kantelt het schrobdek aan de voor-en achterzijde. Als het schrobdek vlak gesteld is
draai dan de borgmoeren (A) weer vast.
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BEDIENING VAN DE MACHINE
CONTROLELIJST VOOR AANVANG:
Lees de veiligheidsinstructies op pagina 4 en 5 voordat u de machine gebruikt.
1. Controleer de batterij spanningsmeter op het bedieningspaneel. Zorg dat batterijen volledig zijn opgeladen voordat u de
machine gebruikt.
2. Controleer de staat van de pads en borstels.
3. Controleer de staat van de dweilmond- en rubbers.
4. Hef het schrobdek en dweilmond vóór transport van de machine naar het watervulstation.
5. Zet de machine uit.
6. Vul de tank met maximaal 130 liter schoon water, bij
vulopening (A) (zie hiernaast).
7. Voeg goedgekeurde reinigingsmiddel in de tank met de juiste
verdunningsverhouding zoals aangegeven op de fles. Bij twijfel
neem contact op met uw leverancier.

De doorzichtige buis (Solution Sight Tube) (B) aan de achterzijde van de
machine geeft de hoeveelheid water in de tank weer (zie hiernaast).

Explosiegevaar! Brandbare materialen kan een explosie
of brand veroorzaken. Gebruik geen ontvlambare stoffen
in de tank.

Om schade aan deze machine te vermijden:
Gebruik alleen goedgekeurde reinigingsmiddelen.
Watertemperatuur niet hoger dan 57 C.

GEBRUIKS TIPS
1. Let op de hoeveelheid water dat de machine op de vloer geeft en stel desgewenst af op het bedieningspaneel.
2. Let op de doorzichtige vacuüm klep dat er geen schuim opbouw in de vuilwatertank komt. Als er teveel schuim begint te
ontwikkelen, giet een aanbevolen ontschuimer in de vuilwatertank. Schuim is meestal een indicatie van verkeerde of te
hoge dosering reinigingsmiddel.
3. Rij langzaam wanneer u rond muren en objecten schrobt om de controle te houden bij het draaien.
4. Als zuigmond strepen nalaat op de vloer veeg de bladen dan schoon met een schone doek. Als het probleem zich blijft
voordoen, controleer u de zuigrubbers op slijtage of beschadiging en draai indien nodig of vervang. Mogelijk moet u
vooraf vegen voordat u gaat schrobben.
5. Verander, maak schoon of draai de borstels/pads om als ze vuil zijn.
6. Blijf uit de buurt van uitstekende objecten van de vloer zoals stopcontacten, roosters e.d. Deze kunnen de borstels/pads
of zuigmond bladen beschadigen.
7. Houd altijd een oogje op uw indicatiemeters. Deze laten de status van het systeem in een oogopslag weten. Als de
batterijmeter laag is dient u onmiddellijk te stoppen en op te laden. Als u doorwerkt leidt dit tot beschadiging van de
accu.
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8. Wanneer de schoonwatertank leeg is hef het schrobdek en blijf het resterende water opzuigen totdat het allemaal weg is.
De kijkbuis wordt gebruikt om het niveau van het schoon water in de tank aan te duiden.
9. Wanneer u klaar bent, hef het schrobdek en zet de watertoevoer schakelaar uit, hef de zuigmond en rij de machine terug
naar de laadzone. Zorg ervoor dat u de beide tanks leegt voordat u de machine wegzet.

SCHROBBEN EN OPZUIGEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Zet de machine aan (A).
Laat de zuigmond zakken door het indrukken van de zuigmondschakelaar (G).
Motor wordt automatisch ingeschakeld.
Zet met schakelaar D het schrobdek op de vloer.
Druk de watertoevoerschakelaar (C) omhoog of omlaag om de hoeveelheid water
te regelen.
Begin met schrobben door langzaam de voetpedaal (H) in te drukken en
vervolgens de gewenste snelheid aanhouden.
Zodra de machine begint te bewegen, controleer dan de neerwaartse druk op het
LCD-scherm. Om de druk aan te passen, duw schakelaar (B) naar voren om te
verhogen en naar achteren om te verlagen.
Om de machine naar achter te rijden, zet de schakelaar (E) naar achteren.
De snelheid van achteruit rijden is 50% van de snelheid van vooruit rijden .
Haal je voet van het voetpedaal (H) om de machine te laten stoppen.
Indrukken van de groene knop (F) activeert het schrobdek, zuigmond en vegen
tegelijkertijd, dit is de éénknopsbediening.

ALLEEN SCHROBBEN
Zoals hierboven omschreven bij punt 1, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.

ALLEEN ZUIGEN.
Zoals hierboven omschreven bij punt 1, 2, 5 en 8.

INSTELLEN WATERTOEVOER:
Druk de schakelaar (C) omhoog om de watertoevoer te verhogen en omlaag
om te verlagen (zie hiernaast).
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INSTELLEN SPATRUBBERS:
1.
2.
3.

Voor spatrubbers aanpassingen, draai de borgmoeren (A) los op de achterkant van
de borstelkappen (zie hiernaast).
Om rubber op de gewenste hoogte in te stellen, schuif de zijrubbers omhoog of
omlaag in de spleten en draai de schroeven.
Plaats de borstelkap op het schrobdek terug door te schuiven en de sterknoppen
vast te draaien..

INSTELLEN DWEILRUBBERS
1.
2.

Voor cilindrische zijwissers, open wissers door loshalen van de pin. Draai de schroeven los van de wisser band (B) (Zie
hieronder).
Voor het instellen van de wisser op de juiste hoogte, schuif de wisser omhoog of omlaag in de sleuven en draai de
schroeven.

INSTELLEN SCHROBDEKBESCHERMING
1. Voor spatrubber aanpassingen, draai de knoppen (C) los en verwijder
spatrubber (zie hiernaast).

2. Draai de rode spatrubber bijstelknoppen (D) omhoog of omlaag op de
spatrubber steunbout (zie hiernaast).

3. Eenmaal vastgesteld op de juiste hoogte, draai borstelkappen terug op
hun plaats.
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INSTELLEN CILINDRISCHE WISSERS

1.
2.

Om de wisser bladen aan te passen op een cilindrische schrobdek machine, draai de
borgmoer los (E) (zie hiernaast).
Draai de stelschroef (F) in om de wissers te verhogen of trek uit om te verlagen.
De veren bieden spanning tijdens het instellen en werken.

OPENEN VUILWATERTANK:
1.
2.

Ontkoppel beide vergrendelingen (A) op de deksel van de vuilwatertank
(zie hiernaast).
Kantel klep volledig open.

SPOELEN VUILWATERTANK:
1.

2.
3.
4.

Na elk gebruik spoel de vuilwatertank (B). Hiermee wordt zware vuilopbouw
voorkomen op de bodem van de tank en onaangename geuren en verstopping
van de afvoerslang (zie hiernaast).
Verwijder de afvoerslang (C) en laat open voor het legen van de vuilwatertank
(zie hiernaast).
Spoel de vuilwatertank met schoon water.
Na het spoelen, bevestig de afvoerslang (C) op de koppeling (zie hieronder).

23
Ga naar www.tomcatequip.com voor filmpjes, laatste veranderingen en informatie

HANDLEIDING

GTX

Houd het bedieningspaneel droog!

SCHOONMAKEN VUIL WATER ZEEF:
Met de deksel van de tank open en volledig geleegd:
1.
2.
3.
4.
5.

Verwijder de zuigmond inlaatslang (D) uit zeef (E) (zie hiernaast).
Verwijder en leeg de zeef.
Spoel de zeef schoon van buiten naar binnen met de opening naar beneden.
Monteer de zeef terug in de houder.
Monteer de zuigmond inlaatslang (D).

SCHOONMAKEN VLOTTERSYSTEEM:
Met de deksel van de tank open en volledig geleegd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Demonteer vlotter zeef borgclip (F) (zie hiernaast).
Trek vlotter zeef en vlotterbal assemblage (G) omlaag.
Spoel de vlotter zeef schoon.
Droog de vlotter zeef af.
Monteer vlotter zeef en vlotterbal assemblage (G).
Monteer vlotter zeef borgclip (F).

SCHOON WATER FILTER
Het schoonwatersysteem heeft een filter (A) die het water filtert voor schrobdek en
waterklep.

SCHOONMAKEN SCHOONWATERFILTER
1.

Voor het reinigen van het schoonwaterfilter, kantel tank en sluit de watertoevoer
af met de betreffende kraan (B).
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Draai eerst de doorzichtige dop (C) los en verwijder het
roestvrij stalen filter (E) (zie hiernaast).
Spoel alle vuil van het filter met schoon water.
Instaleer filter en schroef de dop er weer goed op.

ZUIGMOND HEFFEN
1.

Om de zuigmond van de vloer te heffen, druk de zuigmondknop (C)
naar beneden (zie hiernaast)

ZUIGMOND ZAKKEN
1.

Om de zuigmond te laten zakken, druk de zuigmondknop (C)
naar boven.

LEGEN SCHOONWATERTANK
Om de schoonwatertank te legen, voert u de volgende stappen uit (zie hiernaast).
1.
2.

Kantel tank en trek de doorzichtige buis/afvoerslang (F)
uit houder.
Leeg de schoonwatertank en spoel hem door met schoon water om eventuele
residuen te verwijderen.

LEGEN VUILWATERTANK
Leeg altijd de vuilwatertank bij het vullen van de schoonwatertank.
1.

Leeg de vuilwater tank door de slang (D) te ontkoppelen, met de betreffende
stelschroef (E). Laat de slang vervolgens zakken om de vuilwatertank te legen.
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Open de deksel van de vuilwatertank tijdens het legen en spoel deze schoon.

LOSLATEN PARKEERREM HENDEL
Om de automatische parkeerrem te ontgrendelen, zet de parkeerhendel (F) omhoog. Om weer terug te zetten zet de
parkeerhendel weer omlaag. De machine kan geduwd worden met een maximale snelheid van 2km/u. Sneller duwen of
slepen van de machine zal schade aan de computer van de machine veroorzaken.

OPLADEN VAN DE BATTERIJ
Laadspecificaties
 Uitgangsspanning van 36 volt.
 Uitgangsstroom is afhankelijk van het geïnstalleerde accupakket en
bijbehorende acculader.
 Ingangsspanning van 220V/50Hz.
 Automatische uitschakeling.
 Gemaakt voor deep cycle loodzuur accu’s of onderhoudsvrije accu’s
indien geïnstalleerd.

Explosieve waterstofgas vormt wanneer batterijen worden opgeladen. Een open vlam of
vonk kunnen veroorzaken dit gas te ontploffen. Ernstig persoonlijk letsel of materiële
schade kan ontstaan. Alleen opladen van de batterijen in dit apparaat in een goed
geventileerde ruimte.
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Voordat u een batterij onderhoud, draag altijd gezichtsbescherming, beschermende
handschoenen en beschermende kleding. Accuzuur of batterij explosie kunnen ernstige
verwondingen veroorzaken. De batterijen in dit apparaat bevatten zwavelzuur, die
brandwonden veroorzaakt op de huid. Als accuzuur in contact komt met kleding of huid,
spoel het getroffen gebied onmiddellijk met koud water. Indien u accuzuur op uw gezicht of in uw ogen krijgt, spoel dan
onmiddellijk met koud water en raadpleeg een arts.

Gebruik altijd de automatische lader die voorgeschreven wordt door de leverancier van deze
machine om de batterijen van deze machine te laden. Het is ontworpen om de batterijen op te
laden met de juiste curve. Als u een andere lader moet gebruiken, koppelt u de batterijen los
voor het laden om schade aan het elektronische circuit te vermijden.

EXTERNE BATTERIJ OPLADEN
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Transporteer de machine naar een goed geventileerde ruimte voor het opladen.
Schakel het apparaat uit. Kantel de tank.
Controleer het water in elke batterijcel (A). De machine niet opladen, tenzij het water iets hoger is dan de loodplaten.
Indien nodig, voeg genoeg gedestilleerd water tot net iets boven de loodplaten. Wees voorzichtig, niet te vol vullen.
Batterijen kunnen tijdens het laden overstromen.
Sluit eerst de stekker in de laderpoort van de machine (B). Terwijl de stekker van de oplader is aangesloten, sluit de
oplader netsnoer in een geaard stopcontact (C)
De lader begint automatisch met opladen en zal automatisch uitgeschakeld worden wanneer de machine volledig is
opgeladen (check batterij meter).
Nadat de lader is uitgeschakeld - haalt u eerst de lader uit het stopcontact. Ten tweede, trek de stekker van de oplader
uit de machine.
Controleer het waterniveau in de cellen na het opladen. Voeg indien nodig gedistilleerd water tot het juiste niveau. Wees
er zeker van dat de doppen stevig vastzitten en veeg de top van de batterijen af met een schone doek.

ACCU ONDERHOUD VOORSCHRIFTEN

Veiligheid

Explosieve waterstofgas vormt wanneer batterijen worden opgeladen. Een open vlam of vonk kunnen veroorzaken dat dit
gas ontploft. Ernstig persoonlijk letsel of materiële schade kan ontstaan. Alleen opladen van de batterijen in dit apparaat in
een goed geventileerde ruimte.
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Voordat u een batterij onderhoud, draag altijd gezichtsbescherming, beschermende handschoenen en beschermende
kleding. Accuzuur of batterij explosie kunnen ernstige verwondingen veroorzaken.
De batterijen in deze machine produceren gevaarlijke spanning die een elektrische schok, brandwonden en / of elektrocutie
kan veroorzaken. Haal altijd de batterijen eruit voor onderhoud van deze machine.
De accu in dit apparaat bevat zwavelzuur, die brandwonden veroorzaakt op de huid. Als accuzuur in contact komt met
kleding of huid, spoel het getroffen gebied onmiddellijk met koud water. Indien u accuzuur op uw gezicht of in uw ogen krijgt,
spoel dan onmiddellijk met koud water en raadpleeg een arts.
Draag veiligheidskleding. Draag geen ringen of metalen polshorloges bij onderhoud aan deze machine, omdat ze tot een
elektrische kortsluiting kan leiden die ernstige brandwonden kunnen veroorzaken.

INSPECTIE EN SCHOONMAAK





Houd batterijen schoon en droog van residuen.
Controleer of alle doppen goed vast zitten.
Gebruik sodawater om zuur residu of corrosie op de accupolen of andere delen van de machine te reinigen.
Beschermende spray van vaseline moet worden toegepast op de klemmen om corrosie te verminderen.

OPSLAG/STALLING
 Batterijen moeten volledig worden opgeladen voor en tijdens opslag.
 Bewaar nooit ontladen batterijen.
 Bewaar batterijen op een koele en droge plaats, maar nooit onder het vriespunt – tenminste elke 30 dagen opladen in opslag.
 Laad batterijen voor gebruik.
BATTERIJVLOEISTOF VULLEN
 Voeg water, nooit zuur, toe aan cellen (gedestilleerd water noodzakelijk).
 Vul het water tot net boven de loodplaten.
 Voor het opladen van de accu, alleen water toevoegen als de loodplaten droog staan.
Voeg net genoeg water om de loodplaten te bedekken, dan opladen van de batterijen.
Eenmaal volledig opgeladen, voeg water toe tot het juiste niveau zoals hiernaast aangegeven.

DAGELIJKS ONDERHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verwijder de schone pads of borstels. Vervang vuile pads of versleten borstels.
Verwijder en reinig de zeef en vlotter die zich in de vuilwatertank bevinden.
Laat ze uitlekken en spoel dan grondig beide watertanks.
Inspecteer zuigslang op alle objecten die de luchtstroom belemmeren.
Hef dweilmond en reinig zuigrubbers met een schone doek. Parkeer de machine met de dweilmond en schrobdek
omhoog om beschadiging of instelling van de zuigrubbers en borstels te voorkomen.
Reinig de machine indien nodig. Gebruik een niet-schurende en niet-oplosmiddel reiniger of een schone vochtige doek.
Laad de batterijen indien nodig.
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WEKELIJKS ONDERHOUD
1.

2.
3.
4.

Controleer batterij waterpeil in elke cel van de batterijen en vul zo nodig bij. Gebruik altijd gedestilleerd water bij te
vullen batterijen. Batterijen moeten ongeveer worden gevuld tot 1 a 2 cm boven de platen. Overlopen zal ertoe leiden
dat de batterijen gaan lekken tijdens het opladen. Het laadproces creëert gasbellen in de batterij, waardoor de volume
van de elektrolyt effectief verhoogt wordt.
Maak de bovenkant van de batterij schoon om corrosie te voorkomen.
Draai schrob borstels / pads om en maak deze schoon.
Leeg en reinig de tanks. Vul schoonwater tank met enkele liters warm schoon water en
draai de machine totdat de tank leeg is. Spoel grondig de schoonwatertank en circuit door
ten einde reinigingsmiddel residuen te verwijderen.

MAANDELIJKS ONDERHOUD
1.
2.
3.
4.

Controleer schrob dek en zuigmond hefkabels voor slijtage en veerkracht.
Controleer machine op lekkage, losse moeren en bouten.
Controleer om te zien of accukabels zijn aangedraaid. Draai, indien nodig, aan en vet de accupolen in.
Smeer het draaimechanisme van de zuigmond.

JAARLIJKS ONDERHOUD
Neem contact op met uw leverancier voor jaarlijks onderhoud.

OPSLAG/STALLING MACHINE
1.
2.
3.
4.

Smeer het draaimechanisme van de zuigmond.
Open het deksel van de vuilwatertank om luchtcirculatie te bevorderen.
Hef schrobdek en zuigmond.
Zorg dat de batterijen opgeladen zijn en blijven.

CONTROLEREN VAN BATTERIJ, ZUUR WEGEN
Gebruik een hydrometer om de batterij dichtheid te controleren.
Controle gewicht:
 Hydrometer
 Batterij

Voer geen metingen onmiddellijk na het toevoegen van gedestilleerd water. Als water en zuur niet grondig zijn gemengd, kan
de meting onnauwkeurig zijn.
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Controleer het zuurgewicht met behulp van onderstaand tabel.

SPECIFIEKE GEWICHT @ 80 ° F (27 ° C)

BATTERIJCONDITIE

1.265
1.225
1.190
1.155
1.120

100% opgeladen
75% opgeladen
50 % opgeladen
25% opgeladen
Ontladen

De metingen kunnen afwijken wanneer de temperatuur van het accuwater afwijkt van de standaard meetwaarde 27 ° C.
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SCHEMA PREVENTIEF ONDERHOUD
KLANTINFORMATIE
KLANT
ADRES
PLAATS

EMAIL
LAND

POSTCODE

TEL
CONTACT

MACHINE INFORMATIE
MODEL:
SERIENR.:
WERK ORDER:
UUR METER (SLEUTEL):
CHASSIS UUR METER:
UUR METER (TRACTIE):
OPLAAD NUMMER:
UUR METER (SCHROB):
ISOLATOR UUR METER:
OPLAAD TELLER:
NOTE: Isolatoren moeten worden vervangen op schrobzuig machines bij 1000 uur of jaarlijks.
BATTERIJ STATUS
CEL 1
CEL 2
CEL 3
CEL 4
CEL 5
BATTERIJ 1 HYDROMETER
BATTERIJ 1 WATER
NIVEAU
BATTERIJ 1
WATERHELDERHEID
BATTERIJ 2 HYDROMETER
BATTERIJ 2 WATER
BATTERIJ 2 ELEKTROLYT
DUIDELIJKHEID
BATTERIJ 3 HYDROMETER
BATTERIJ 3 WATER
BATTERIJ 3 ELEKTROLYT
DUIDELIJKHEID
BATTERIJ 4 HYDROMETER
BATTERIJ 4 WATER
BATTERIJ 4 ELEKTROLYT
DUIDELIJKHEID
BATTERIJ 5 HYDROMETER
BATTERIJ 5 WATER
BATTERIJ 5 ELEKTROLYT
DUIDELIJKHEID
BATTERIJ 6 HYDROMETER
BATTERIJ 6 WATER
BATTERIJ 6 ELEKTROLYT
DUIDELIJKHEID
MAAK DE BOVENKANT VAN DE BATTERIJ SCHOON. BEKIJK ACCUKABEL EN POLEN CONDITIE
NOTE:

CEL 6
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CONDITIE PAD/BORSTEL
VEZELLENGTE SCHROB BORSTEL
BORSTEL AANDRIJFNOKKEN
CYLINDRISCH
CONDITIE ZIJBORSTEL

GOED

GEDRAAIDE BORSTELS
VERSLETEN
MOET WORDEN VERVANGEN

GOED

VERSLETEN

DISK BORSTELNOK
EDGE PAD GRIPPLAAT

GOED
GOED

VERSLETEN
VERSLETEN

BEKIJK DE WERKING EN STAAT VAN:
STUURWIEL VERSTELFUNCTIE
SLEUTEL SCHAKELAAR
LCD SCHERM
LCD SCHERM SCHAKELAAR
BORSTELDRUK SCHAKELAAR
MANAGERS LOCK OUT SCHAKELAARS
ACHTERUIT RIJD SCHAKELAAR
BORSTEL SCHAKELAAR
WATERTOEVOER +/- SCHAKELAAR
WATERTOEVOER AFSLUITKLEP
INDICATIELAMP LEGE SCHOONWATERTANK
SCHROBDEK HEFSYSTEEM
BORSTEL MOTOREN
VACUUM SCHAKELAAR
ZUIGMOTOR PRESTATIE
OFF BOARD VACCUUM SCHAKELAAR
ZUIGMOND HEFSYSTEEM
ZUIGMOND HOOGTE AFSTELLING
ZUIGRUBBERS
AFVOERSLANG
WERKING ZIJBORSTEL
SPRAY JETPOMP, SLANG & PISTOOL
ACCULADER CONNECTIE EN FUNCTIE
HOOGTE VAN SCHROBDEK (MOET
WATERPAS STAAN)
HOOGTE VAN EDGE DEK (MOET WATERPAS
STAAN)
VOETPEDAAL
PARKEERREM (AUTOMATISCH)
ACHTERUITRIJ ALARM (ALLEEN ACHTERUIT)

SCHOON EN/OF SMEREN
CONDITIE SCHOONWATER TANK
ZUIGMOND DRAAIPUNTEN EN KNOP
REINIGEN SCHOONWATERFILTER

BIJ SPEC

GOED

MOET WORDEN
GEDRAAID LINKS NAAR
VERVANGEN
RECHTS
MOET WORDEN VERVANGEN
MOET WORDEN VERVANGEN

HERSTELLEN

PROBLEEM

HERSTELLEN

PROBLEEM
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SCHROBDEK OPHANGING
STUURKETTING
INSPECTEER
CONDITIE SCHOONWATER TANK
VUILWATERTANK & PAKKING CONDITIE
ZEEF
VLOTTERS & FILTERS
ZUIG SLANGEN
SCHOONWATER SLANG
ZUIGRUBBERS
WIELEN ZUIGMOND
BORSTEL RUBBERS
CONDITIE ACHTERWIELEN
CONDITIE AANDRIJFWIEL

GOED

HERSTELLEN

PROBLEEM

COMMENTAAR:

ONDERHOUD DISTRIBUTEUR__________________________________________________________
TECHNICUS NAAM_________________________________DATE___________HANDTEKENING_________________
NAAM VAN DE KLANT_______________________________DATE___________HANDTEKENING_________________
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PROBLEMEN OPLOSSEN
PROBLEEM

OORZAAK

OPLOSSING

GEEN STROOM-NIETS WERKT

DEFECTE HOOFDSCHAKELAAR
BATTERIJEN ZIJN ONTLADEN
DEFECTE BATTERIJEN
LOSSE ACCUKABEL
HOOFDSTROOMZEKERING GEACTIVEERD OF
NOODSTOP GEACTIVEERD
KNOP NIET INGEDRUKT
ZEKERING GEACTIVEERD
DEFECTE SCHROB MOTOR OF DRADEN
DEFECTE VACUÜMSCHAKELAARS
ZEKERING GEACTIVEERD

CONTACTEER UW LEVERANCIER
ZIE LADEN ACCU
ACCU VERVANGEN
DRAAI LOSSE KABEL VAST
WACHT 5 MINUTEN VOOR AUTOMATISCHE RESET
VASTSTELLEN OORZAAK EN CORRECT
DRUK KNOP IN
RESET & VERMINDER DE DRUK
CONTACTEER UW LEVERANCIER
VERVANGEN SCHAKELAAR
RESET & INSPECTEER ZUIGSLANGEN
VASTSTELLEN OORZAAK EN CORRIGEREN
CONTACTEER UW LEVERANCIER
CONTACTEER UW LEVERANCIER
VUL SCHOONWATERTANK
OPEN WATERTOEVOER
VERWIJDER DEKSEL EN REINIG DEZE
VERWIJDER EN BLAAS MET LUCHTDRUK
VERWIJDER SCHOONWATERKLEP EN REINIG DEZE
VUL SCHOONWATERTANK
ZET OPLOSSING SCHAKELAAR AAN
VERWIJDER EN REINIG SCHERM
CONTACTEER UW LEVERANCIER
CONTACTEER UW LEVERANCIER
LEEG VUILWATERTANK
VERWIJDEREN VLOTTER EN REINIG
VERWIJDER HET VUIL
VERWIJDER HET VUIL
DRAAIEN OF VERVANGEN ZUIGRUBBERS
CONTACTEER UW LEVERANCIER
CONTACTEER UW LEVERANCIER
CONTACTEER UW LEVERANCIER
STOP MONTEREN
CONTACTEER UW LEVERANCIER
BATTERIJEN VOLLEDIG LADEN
VERVANG DWEILRUBBERS
VASTDRAAIEN DRAAIPUNTEN

SCHROBMOTOR DOET HET
NIET
ZUIGMOTOR DOET HET NIET

ONVOLDOENDE
VLOEISTOFTOEVOER

GEEN VLOEISTOFTOEVOER

SLECHTE VUILWATER OPNAME

SLECHT VUILWATER OPNAME
IN BOCHTEN
LAWAAIERIGE BANDEN
SLECHTE TRACTIE

PARKEERREM WERKT NIET

DEFECTE ZUIGMOTOR
KOOLBORSTELS VERSLETEN
LEGE SCHOONWATERTANK
WATERTOEVOER GESLOTEN
SCHOONWATER FILTER VERSTOPT
SCHOONWATER LEIDING VERSTOPT
WATERKLEP VERSTOPT
GEEN WATER IN TANK
WATERTOEVOER SCHAKELAAR IS UIT
WATERFILTER VERSTOPT
DEFECTE WATERKLEP
WATERTOEVOER SCHAKELAAR DEFECT
VUILWATERTANK VOL
VLOTTER VERSTOPT
ZUIGSLANG IS VERSTOPT
ZUIGMOND IS VERSTOPT
ZUIGMONDRUBBERS ZIJN VERSLETEN
LEKKE ZUIGSLANG
ZUIGMOTOR PAKKING LEKT
DEFECTE TANK PAKKING
STOP AFVOER SLANG LOS
DEFECTE ZUIGMOTOR
ACCU BIJNA LEEG
ZUIGRUBBERS VERSLETEN
ZUIGRUBBERS LOS
LAGERS DROOG
DEFECTE NAVEN
HOGE BORSTELDRUK
VERSLETEN BANDEN
ZWARE ZEEPCONCENTRATIE
NIET OP EEN VLAK OPPERVLAK
HENDEL PARKEERREM STAAT VERKEERD
PARKEERREM STORING

VET LAGERS
CONTACTEER UW LEVERANCIER
VERMINDER DE DRUK MET SCHAKELAAR
VERVANGEN BANDEN
CONTACTEER UW LEVERANCIER
VERPLAATS DE MACHINE NAAR EEN GELIJKVLOERS
OPPERVLAK
ZET DE HENDEL IN DE GOEDE STAND
CONTACTEER UW LEVERANCIER
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KORTE LOOPTIJD

BATTERIJEN RAKEN LEEG
BATTERIJEN NOG STEEDS ZWAK
BATTERIJEN LAAG WATERNIVEAU

LAADT BATTERIJEN TWEEMAAL
CONTACTEER UW LEVERANCIER
VULLEN MET GEDESTILLEERD WATER TOT 1 CM
BOVEN DE LOODPLATEN

PROBLEMEN OPLOSSEN CENTRALE COMPUTER
OPMERKING: Deze machine wordt aangestuurd door een geavanceerde elektronische "controller" die potentiële storingen kan
voorkomen. Analyseert zelf problemen waarbij er een viercijferige alfanumerieke code in het LCD scherm knippert van wat er
mis is.
De meeste van deze codes vereist aandacht van een technicus. U moet niet proberen reparaties zelf uit te voeren, vooral als u
niet bevoegd bent om te werken aan deze apparatuur.
1.

7601 en 7602 ERROR: Overbelasting stroom schrobdek. Dit kan gebeuren
bij het rijden over een hobbel in de vloer. Om opnieuw te starten, draait u
de sleutel en zet hem weer aan. Om deze fout te voorkomen: ofwel
vertragen op hobbelige delen van de vloer of verminder de druk op de pads/
borstels.

2.

1500 FOUT: Er is een onderbreking in de parkeerrem circuit.
Controleer de parkeerrem bedrading en de parkeerrem spoel om de onderbreking
te vinden.

3.

770, 7701, 7702, en 7703 FOUT: De zuigmotor heeft het toegestane vermogen
overschreden. Schakel de machine geheel uit en weer aan om te wissen.

4.

BOOST ON: Laat voorwielaandrijving om meer vermogen te trekken wanneer
dat nodig is om hellingen voor 30 seconden te beklimmen.
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5.

7700: Zuigmotorcircuit is onderbroken

6.

Gashendel fout: u hebt de aandrijfschakelaar of voetpedaal geactiveerd voor of te
kort na het aanzetten van de machine. Zet de machine uit en probeer het opnieuw,
met de voet van het pedaal of vingers van de aandrijfknoppen.

7.

2C00 en 2C01 ERROR: Lage voltage waarschuwing. Spanning is
gedaald beneden het minimum wat nodig is om de machine te bedienen.
Als u een paar minuten wacht, kunnen de batterijen onder spanning komen,
waardoor u heel langzaam naar het oplaadpunt kunt rijden.
Zo niet, dan moet u de parkeerrem vrij geven (op de voorkant
wiel, trek hendel naar de voorkant van de machine om vrij te geven, bij opzitmachines)
en duw de machine naar oplaadpunt. Haal de kabels van het aandrijfwiel (+ eerst!) en
rij niet sneller dan 2 km/u!

8.

7802 FOUT: De tractie motor trok te hoge stroomsterkte. Misschien bij een
oprit voor meer dan de toegestane 60 seconden. Schakel de machine uit en weer aan
en ga verder. U mag deze machine niet gebruiken om hellingen te beklimmen zo steil
en zo lang dat deze code herhaaldelijk komt, anders oververhit de tractiemotor en
raakt deze defect.

9.

Alle andere foutcodes: schakel de machine uit en koppel de positieve accukabel los
van de accu’s voor meer dan een minuut (deze tijd is nodig om de regelaar aan boord te resetten). Kabels weer aansluiten
en zorg ervoor dat ze vast zitten. Te los dan kan de batterij verbranden. Als u de kabels te vast draait kunt u de accukabel
aansluiting beschadigen.

10. Indien de problemen niet kunnen worden opgelost door een van bovenstaande oplossingen, bel uw leverancier.
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MACHINE SPECIFICATIES
CARROSSERIE BOUW / AFMETINGEN

GTX

TANK MATERIAAL
CHASSIS BOUW
ACHTERWIELEN
MAAT (LXBXH)
GEWICHT ZONDER BATTERIJEN
GEWICHT MET BATTERIJEN
SCHROBDEK SYSTEEM

POLY (3/8”) (.9525 CM)
3/16” STEEL (.2CM)
(2X) 12” X 5” ((2X) 30.5 X 12.7 CM)
54” X 26” X 55” (137 X 66 X 139 CM)
780 LB/354 KG
1,222 LB/ 550 KG

DISK BORSTELDIAMETER

26-D: (2x) 33cm = 66 cm
30-D: (2x) 38 cm = 76 cm
34-D: (2x) 43 cm = 86cm
(1x) .75 HP (559 watts) / 300 RPM
(1x) 1 HP (746 watts) / 350 RPM
24-C: (2X) 22” (60 cm)
27-C: (2X) 25” (69 cm)
30-C: (2x) 28” (75 cm)
34-C: (2x) 32” (85 cm)
750 rpm
(2x) .75 HP (559 watts) / 350 RPM
(2x) 1.0 HP (746 watts) / 350 RPM
28-E: (1x) 28”x14” (71x35 cm)
32-E: (1x) 32”x14” (81x35 cm)
(1x) 1.0 HP (746 watts) / 2500 RPM
(1x) 1.2 HP (746 watts) / 2900 RPM
0-250 LB (0-113 kg)

DISK SCHROBDEK MOTOR
OPTIE SCHROBDEK MOTOR
CILINDRISCHE BORSTELDIAMETER

CILINDRISCHE BORSTEL SNELHEID
CILINDERVORMIGE SCHROBDEK MOTOR
HD CILINDERVORMIGE SCHROBDEK MOTOR
EDGE PAD MAAT
EDGE SCHROBDEK MOTOR
OPTIE EDGE SCHROBDEK MOTOR
SCHROBDEK NEERWAARTSE DRUK
SCHOONWATER SYSTEEM
SCHOONWATER TANKINHOUD
SCHOONWATER STROOMSNELHEID
SCHOONWATER FILTER
VUILWATER SYSTEEM

35 GAL (132 liters)
0 – 0.75 gpm (0-4 lpm)
ROESTVRIJ / INLINE

VUILWATER TANKINHOUD
ZUIGKRACHT
AFVOERSLANG
VACUUM (LIFT/LUCHTSTROOM)
ONTWASEMING KAMER
ZEEF
ACCU SYSTEEM

35 GAL (132 liters)
1.0 OF 2.0 HP (745 watts)
2”DIAMETER (5 cm)
68” / 70 cfm (172 cm / 70 cfm)
3 GAL (5 liter)
RVS

SYSTEEM VOLTAGE
STANDAARD ACCU AH RATING
OPTIONELE BATTERIJ AH RATING
ACCU RUN TIJD (STANDAARD)
OPLADER (AUTOMATISCH)
AANDRIJFSYSTEEM
STANDAARD AANDRIJVING

36 VOLTS
(6x) 245 AH
TOT (6x) 360 AH
TOT 7 HRS
220V/36V/25A/40A
1.0 HP (745 watts), differentieel
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SNELHEIDSCONTROLE
PRODUCTIVITEIT

VARIABEL 0-6 km/u

SCHROBBREEDTE

60 cm – 2450 m2/uur
66 cm – 2650 m2/uur
69 cm – 2760 m2/uur
75 cm – 2800 m2/uur
85 cm – 3500 m2/uur

VOORKOMENDE SLIJTAGE ONDERDELEN
RONDE SCHIJFBORSTELS
BORSTELS
MODEL 26” DISK
Super Grit
13-421SS
Tough Grit
13-421S
Midi Grit
13-421C
Light Grit
13-421PS
Poly (.028)
13-421P
Nylon (.016)
13-421N
Tampico
13-421T
Pad Driver
13-421D
Diamant pad Driver 13-421DD
Pad Driver Pad Retainer #40-433
Pad Driver Spring Clip #40-423

MODEL 30” DISK
15-421SS
15-421S
15-421C
15-421PS
15-421P
15-421N
15-421T
15-421D
15-421DD

MODEL 34” DISK
17-421SS
17-421S
17-421C
17-421PS
17-421P
17-421N
17-421T
17-421D
17-421DD

RONDE SCHIJF PADS

De ## in een kolom geeft de pad grootte aan: 13”, 15” of 17”.
SCHIJF PADS
Super zwart
Zwart
Bruin
Groen
Blauw
Rood
Wit

SCHIJF
##-422BB
##-422B
##-422BR
##-422G
##-422BL
##-422R
##-422W

REINIGINGSNIVEAU
Heel agressief
Agressief
Agressief
Gemiddeld
Matig
Matig
Licht

KLEUR
Super Zwart
Zwart
Bruin
Groen
Blauw
Rood
Wit

EDGE PADS EN TOEBEHOREN
BESCHRIJVING
Witte Pad
Rode Pad
Blauwe Pad

28” x 14”
SCHROBDEK
EDGE-4054
EDGE-4053
EDGE-4052

32”x 14” SCHROBDEK
EDGE-5005
EDGE-5004
EDGE-5009
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Groene Pad
Zwarte Pad
Witte Driver Pad (dun)
60 korrel schuurnet
80 korrel schuurnet
100 korrel schuurnet
120 korrel zand scherm
150 korrel zand scherm
Tegel/voeg renovator pad
Dominator HD strip pad (paars)
Maroon eco prep pad
Remover Polijst pad (roze)
Porko Polijstpad
Klittenband driver

EDGE-4051
EDGE-4050
EDGE-4058
EDGE-4059
EDGE-4060
EDGE-4061
EDGE-4062
EDGE-4063
EDGE-4048
EDGE-4055
EDGE-4056
EDGE-4057
EDGE-4047
300-4024

NIEUWE STIJL CILINDRISCHE BORSTELS
Voor machine serie #50000 en hoger
BORSTELS
MODEL 24”
CILINDERVORMIGE
Super Grit
N/A
Tough Grit
225-821S
Midi Grit
225-821C
Light Grit
225-821PS
Poly (.028)
N/A
Nylon (.016) soft
225-821N

EDGE-5002
EDGE-5001
N/A
N/A
N/A
EDGE-5028
EDGE-5029
N/A
N/A
N/A
EDGE-5007
EDGE-5008
N/A
N/A

MODEL 27”
CILINDERVORMIGE
N/A
255-821S
255-821C
255-821PS
N/A
255-821N

MODEL 30”
CILINDERVORMIGE
N/A
285-821S
285-821C
285-821PS
N/A
285-821N

MODEL 34”
CILINDERVORMIGE
N/A
325-821S
325-821C
325-821PS
N/A
325-821N

OUDE STIJL CILINDRISCHE BORSTELS
Voor machine voorafgaand aan serieproductie #50000
BORSTELS
MODEL 24”
MODEL 27”
CILINDERVORMIGE
CILINDERVORMIGE
Super Grit
N/A
N/A
Tough Grit
22-521S
25-521S
Midi Grit
22-521C
25-521C
Light Grit
22-521PS
25-521PS
Poly (.028)
N/A
N/A
Nylon (.016) soft
22-521N
25-521N

MODEL 30”
CILINDERVORMIGE
N/A
28-521S
28-521C
28-521PS
N/A
28-521N

MODEL 34”
CILINDERVORMIGE
N/A
32-521S
32-521C
32-521PS
N/A
32-521N

EDGE HANDGREEP
BESCHRIJVING
28” Velcro gripface/onderplaat
28” Witte gripface oude stijl
32” Witte gripface oude stijl

ONDERDEEL #
300-1039
300-01037Z
300-01037Z

DWEILRUBBERS EN ZUIGMOND ONDERDELEN
ZUIGMOND MAAT 24” CIL DEKS 26” DISK DEKS
32” Zuigmond Standaard
Standaard
35” Zuigmond Optioneel
Optioneel
38” Zuigmond Optioneel
Optioneel
45” Zuigmond N/A
N/A

27” CIL DEKS
Optioneel
Standaard
Optioneel
N/A

30” DISK DEKS
Optioneel
Standaard
Optioneel
N/A

30” CIL DEKS
Optioneel
Optioneel
Standaard
N/A

34” CIL EN DISK DEKS
N/A
N/A
Standaard
Optioneel
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ZUIGMOND MAAT
32” Zuigmond
35” Zuigmond
38” Zuigmond
45” Zuigmond

GUM RUBBER
BLADE KIT
22-770G
25-770G
28-770G
290-770G

LINATEX BLADE KIT

URETHANE BLADE KIT

22-770L
25-770L
28-770L
290-770L

22-770U
25-770U
28-770U
290-770U

COMPLETE SQUEEGEE
ASSEMBLIES
23-7180
25-7180
28-7180
290-7180

Zuigmondrubber kits bevatten (1) achterste rubber, (1) voorrubber en (2) loop wielen met hardware.
Grootte van uw zuigmond is gestanst op de bovenkant van de stalen zuigmond aan de rechterzijde.
Zuigmond assemblages (compleet) zoals hierboven vermeld komen met Linatex rubbers.
De 32 "zuigmond is ontworpen voor smalle gangen en kunnen niet dezelfde waterbeheersing in scherpe bochten hebben zoals de
grote zuigmond.

STANDAARD GARANTIEBEPALINGEN
RPS Corporation garandeert dat haar machines, onderdelen en accessoires vrij zijn van gebreken van de fabrikant voor de
navolgende perioden. Garantie wordt verleend op het goeddunken van RPS Corporation en is afhankelijk van de definitieve
vordering en delen toetsing door RPS Corporation en haar leveranciers. Dit beleid is per 1 januari 2013 en is onderhevig aan
veranderingen op de productie-eenheden op een toekomstige datum.

DEKKING, UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN
Dekking: Alle verkochte modellen (behalve stickmachines: 1 jaar onderdelen).
Onderdelen: 36 maanden / 1500 uur op "Power On" urenteller
Poly Tanks: 7 jaar (water mag niet meer dan 135F/57C) / 3000 uur
OEM onderdelen: 90 dagen nieuw onderdeel garantie
Geldigheid: Volledig ingevulde machine leveringsformulier (online of fax) is geregistreerd bij RPS en de machine wordt onderhouden
door bevoegd personeel.
Beperking: garantie gaat in op datum van de machine-installatie aan de eindgebruiker of 6 maanden na verzending van RPS Corp
aan de distributeur als onverkochte op dat moment.
Deze garantie omvat alle onderdelen van de machine, behalve normale slijtage onderdelen. Sommige van deze uitzonderingen zijn:
 EDGE / ORBITZ isolatoren.
 Dweilrubbers, rubbers en spatschermen.
 Zwenkwielen, zuigmond wielen en bumpers.
 Lampen (flitser, koplampen of lampen).
 Kettingen, riemen en lagers.
 Zeef en filters.
 Motor borstels en stroomwissel slijtage.
 Bezems, borstels, pads en pad houders.
 Slangen en buizen.
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Aandrijfwielen en banden.
Rubberen vloer afdichtingen en pakkingen.
Vacuümmotoren met tekenen van binnengedrongen vocht, vuil of 400 uur.
De batterijen (zie hieronder).
NIET GEDEKT: regulier onderhoud, aanpassingen of delen beschadigd door misbruik, verwaarlozing, onkundig gebruik van de
machine of het gebrek aan geplande dagelijks, wekelijks, maandelijks onderhoud in overeenstemming met onze gepubliceerde
preventief onderhoud formulieren.

Poly tanks: 7 jaar dekking tegen lekkage als gevolg van tekortkoming fabrikant in materialen of vakmanschap. tanks garantie vervalt
als de temperatuur van het water hoger is dan 135F/57C.
OPMERKING: vracht dekking voor 3 jaar bij de afdeling onderdelen van de garantie.
Batterijen: Gerechtvaardigd door fabrikant van de accu voor een (1) jaar (pro rata) van de datum van levering. De accu fabrikant
goedkeurt of ontkent de garantiedekking na analyse. Wij vertrouwen uitsluitend op hun beoordeling.
NIET GEDEKT: schade door gebrek aan water, gebrek aan OEM lader gebruik of niet gedestilleerd water.
Accupolen - Accu klemmen en kabelverbindingen zijn gedekt voor 30 dagen vanaf de verzending van de
machine. (Accuklemmen montage moet worden gecontroleerd om de 30 dagen.)

MACHINE INSTALLATIE / GARANTIEREGISTRATIE
Installerende dealer__________________________________ Geïnstalleerd door:_________________________________________
Locatie: (Stad,Plaats):_____________________________ Installeer datum:_______________________________________________
Eindgebruikers Bedrijfsnaam_______________________ Eindgebruikers contact:__________________________________________
Adres:_________________________________________Plaats:____________________________Postcode:____________________
Telefoon:_______________________________________E-mail:_______________________________________________________
Model:_________________________________________Serie #:________________________Uur meter:______________________
VERTEGENWOORDIGER VAN DE KOPER HEEFT KENNIS GENOMEN VAN DE GEBRUIKSAANWIJZING EN VAN DE NAVOLGENDE
FUNCTIES:
SCHROBBERS:
 Vullen schoonwatertank, schoonwatertank kijkglas, water afvoerslang of klep voor het spoelen en temperatuur voorwaarden.
 Het bedienen van elementen & bediening, dubbel schrobben, dweilmond hef vertraging, volwatertank waarschuwingslamp,
vacuümschakelaar (claxon toeteren) en vacuüm timer.
 Vuilwatertank legen en schoonmaken, voorkomende verstoppingspunten, vacuüm vlotter verwijdering en reinigen, zeef
schoonmaken.
 Pad / borstel verwijderen en aanbrengen en schrobdekbeschermingen openen/sluiten.
 Zijrubbers en spatrubbers afstelling en onderhoud voor waterbeheersing.
 Schoonwaterklep- en filter (verwijdering en reiniging).
 LCD-display bediening, uren meters (sleutelschakelaar, borstel, tractie aandrijving, vacuüm).
 Tank kantelfunctie, alleen wanneer beide tanks volledig leeg zijn.
 Zuigmond slang verwijderen en controleren op verstoppingen.
POLIJSTMACHINES/BATTERIJ BURNISHERS
 De klant is een correcte verwijdering en vervangen van een polijst pad getoond.
 Meter neerwaartse druk en een goede uitleg om te voorkomen dat de zekering wordt uitgeschakeld.
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VEEGMACHINES
 Uitleg verwijdering en vervanging van de hoofdborstel en zijborstels.
 Methode voor het reinigen van de stoffilter, het legen van de vuilvergaarbak en correcte installatie van beiden.
 Correcte werking van de hoofdborstel en zijborstel hendels en begrijpt om te parkeren met borstels in geheven positie.
 Getraind op de “Wet Sweep bypass”.
EDGE MACHINES
 Bij EDGE schrob/zuigmachines moeten isolatoren & dek urenteller elke 250 gebruiksuren vervangen worden.
 Klant begrijpt de gripplaat en montage van de pads en toebehoren.
ALLE MACHINES
 Controleren op juiste accuzuurniveau, elektrolyt conditie maandelijks en controleer of accupolen goed zijn aangedraaid.
 Parkeerrem, vrijloop.
 Laadproces en de klant begrijpt dat de batterijen een beperkte cyclus hebben en opladen = 1 cyclus.
 Stoel en stuurwiel aanpassing.
 Klant heeft de lijst met waarschuwingen in de handleiding gelezen en begrepen.
 Batterij en Machine Onderhoudsboekje instructies.
 De website van de fabrikant is een goede bron van informatie (video, onderhoud) en u kunt zich aanmelden voor de
driemaandelijkse nieuwsbrieven.
 Gebruiks- en onderdelen handleidingen werden afgeleverd, beoordeeld, begrepen en bevestiging preventief onderhoud wordt
gedaan om de 100 uur gebruik en vastgelegd op PO formulier aanwezig online of in handboeken.
Geïnstalleerd door:_______________________________________________ Handtekening:_________________________________
Kopers vertegenwoordiger:_________________________________________Handtekening:________________________________

Registreer uw machine online via www.rpscorporation.com. Alleen na registratie van uw machine kunt u gebruik maken van de
garantietoepassing.
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