
Handleiding sponsmachine 

Veiligheidsvoorzieningen  

 De machine mag enkel gebruikt worden voor de daartoe geschikte bestemming. Ander 
gebruik dan voorgeschreven in gebruiksinstructies kan schade en/of letsel toebrengen. 

 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 
gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 

 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande pictogrammen. 
 Laat de machine nooit achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke her-instelling stil. 
 Vul de waterbak nooit terwijl de stekker nog in het stopcontact zit. 
 Gebruik steeds een geaarde verlengkabel in goede staat met een min doorsnede van 2,5 mm² 
 Gebruik steeds een geaard stopcontact 230V , op een kring met zekering 16 A en voorzien 

van een differentieel van 16A/30mA. 

Gebruiksaanwijzingen 

Opstarten 

 Monteer de sponsrol dmv de bevestigingspennen. Verwijder eerst de waterbak en 
de bevestigingspennen, breng de rol op haar plaats met de zeskant opening aan 
de kant van aandrijfpen (hendel A vertikaal) en plaats de pennen terug. 

 Monteer de waterbak, vul deze met proper water en voeg er enkele druppels 
antischuimmiddel aan toe, dit zal het resultaat aanzienlijk verbeteren. 

 Sluit nu de verlengkabel aan, start de machine door middel van de schakelaar op het 
handvat en laat de spons ongeveer 30 sec draaien, om deze te bevochtigen. 

 Zet de hendel A (zie foto) in de horizontale stand, zo wordt de spons gedurende het 
werken, ontdaan van het overtollige water. De machine is nu gebruiksklaar. 
 

Werken 
 Laat het voegmiddel voldoende uitharden alvorens te starten met de reiniging, anders zal het 

voegmiddel in de voegen ook mee verwijdert worden.  
 Wacht men te lang, dan zal het voegmiddel te hard zijn en is dit toestel niet meer bruikbaar. 

Desgevallend mag men de druk op de rol niet verhogen, door het handvat omhoog te trekken. 
 Ga naar het begin van de te bewerken vloerstrook, terwijl u de sponsrol omhoog houdt 

(handvat lichtjes omlaag drukken) 
 Zet de sponsrol op de vloer, start de motor en beweeg langzaam achteruit, bij voorkeur 

diagonaal t.o.v. de richting waarin de tegels gelegd zijn. Regel de druk op de spons met het 
verstellen van de voorste steunwielen. 

 Wanneer u aan het eind van de strook bent gekomen, haalt u de sponsrol omhoog, keert u de 
machine om, laat de spons weer zakken en werk terug richting beginpunt. Zorg voor een 
overlapping van ongeveer 5cm. 

 Vervang regelmatig het water in de waterbak. Trek de verlengkabel steeds uit en spoel de 
waterbak ook goed uit zodat er geen resten van voegmiddel achterblijven. 
 

Stopzetten 
 Leg de machine stil door middel van de schakelaar op het handvat. 
 Trek de verlengkabel uit. Demonteer de spons, verwijder de waterbak en reinig de waterbak 

en de machine grondig met proper water. Aangekleefde resten van voegmiddel ook aan de 
onderkant van de machine, dienen onmiddellijk verwijdert te worden met behulp van een 
borstel en proper water. Reiniging aan vuil teruggebrachte toestellen wordt aangerekend. 

 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland 


