
VIKING CIMEX AS  BRUKERVEILEDNING 

 
  

 
SKUREMASKIN CR-43 

 

FØR  DU  BEGYNNER… 
 
Sjekk at brukerstedet har tilgang på riktig nettspenning, som tilfredsstiller de tekniske data på 
maskinen.  Disse er oppgitt på baksiden av koblingsboksen oppe på håndtaket. I drift går maskinen på 
7 amp, ved oppstart 10 amp. Ved belastet nett anbefales 13 amp. Konferer med en elektriker hvis du er 
i tvil. Monter håndtaket til skurehodet med bolt-settet som følger med maskinen. 

GENERELL SIKKERHET 
 
Viking Cimex maskiner er designet for profesjonell og kommersiell rengjøring av gulv. Hold barn på 
avstand fra maskinen og arbeidsområdet. Den elektriske kabelen må holdes unna den roterende 
padholderen. Se avsnitt om igangsetting. 

VALG  AV  PAD  17” (se også ØRN brosjyre ) 
 
Type Bruksområde 

Gulvpad Hvit Ren polering (helt uten slipemineraler) 
Gulvpad Naturfiber ”Combo” Benyttes både til polering og renseprosesser 
Gulvpad Blå Lett toppskuring, 1 lag polish 
Gulvpad Grønn Medium skuring, industri, 1-2 lag polish 
Gulvpad Brun Medium hard skuring / toppskuring, 2 lag polsih 
Gulvpad Sort Hard skuring, 2-4 lag polsih 
Guldvapd Dominator Spesialpad som jobber inntil 30% raskere enn sort 
Gulvpad Heavy Duty Sort Hi-Prod pad, høyagressiv skuring (kun for proffer) 
 
For mer informasjon om pads, logg deg inn på www.skovly.no/pads  
 

IGANGSETTING: 
 
1. Legg maskinen med ”ryggen” ned. Sett på plass padholderen (skru på plass ”med klokka”), trykk 

ut senterringen i paden og sett paden på plass. For erfarne brukere: Legg padholderen direkte på 
gulvet, sett skurehodet på plass ovenpå, og start maskinen direkte. Padholderen fester seg 
automatisk. 
 

2. Sett maskinen i stående stilling, med håndtaket i vertikal posisjon. Plugg i kabel, og juster deretter 
håndtak til riktig arbeidshøyde. 
 

3. Start maskinen ved å trykke inn dødmannsknapp på undersiden av håndtaket, samtidig som 
startknapp trykkes inn. Dødmannsknapp behøver ikke å holdes inne under drift. 
 

4. For å styre maskinen, finn balansepunktet der paden jobber horisontalt. Ved å føre håndtaket 
nedover, svinger maskinen mot høyre, og oppover mot venstre.  
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RENGJØRING  OG  VEDLIKEHOLD 
 
Etter bruk, tørk av maskinen med fuktig klut. Rengjøringsmaskiner skal alltid holdes rene! Sjekk alltid 
kabel etter bruk, i tilfelle skader skal disse utbedres. Rapporter alltid feil og mangler til nærmeste 
overordnede. Fjern pad fra maskinen og rengjør dem i lunkent vann (evnt. med litt oppskuringsmiddel 
for å fjerne gammel skitt/boning etc). Rengjør hjulene for smuss og gammel bonevoks etc. Har du 
benyttet vann/kjemi i tanken, tøm ut dette, og rengjør tanken innvendig. 

HVIS  NOE  ER  FEIL 
 
1. Motoren går ikke? 

 
- Sjekk at kontakten er satt i 
- Sjekk at sikringen ikke har gått  
- Sjekk at kabelen ikke er skadet 

 
2. Maskinen stoppet under arbeidet? 

 
- Sjekk om paden er skadet eller svært skitten 
- Kontroller at ledningen er hel og intakt 
- Kontroller at ledningene i kontakten ikke har løsnet 
 
Brukertips: Sørg for at renholderen ikke "napper" ut kontakten fra veggen ved å dra i ledningen 15 
meter unna. Ledningene vil i så fall etter hvert løsne. 

 
3. Maskinen vibrerer? 

 
- Sjekk at paden sitter skikkelig på plass, og at den ikke er fylt med skitt 
- Sjekk tykkhet på pad. Hvis disse slites ujevnt vil vibrasjon oppstå. 
- Kontroller rundt kjørehjulene. Hvis det er mye smuss her, vil kanskje maskinen kjøre ujevnt. 

 

PERIODISK  VEDLIKEHOLD 
 
1. Skifte av padholder  

Ny padholder kan bestilles ved slitasje. Øvrige slitedeler skal skiftes ved godkjent verksted. 
 

2. Tid for service 
Maskinen er produsert for profesjonell bruk i lange tidsperioder uten servicebehov. Periodiske 
kontroller er derfor normalt ikke nødvendig. Kontakt imidlertid alltid ditt serviceverksted dersom 
feil eller mangler oppdages. 
 

VERKSTED 
 
Viking Cimex er maskiner av god og høy kvalitet. Skulle det være behov for reparasjoner eller 
assistanse ved rengjøring og vedlikeholdsprosedyrer, kan dere kontakt lokale forhandlere – eller vårt 
hovedkontor med delelager ligger i Professor Birkelands vei 24 A, Furuset, Oslo. Du kan også bestille 
service on-line på: www.skovly.no/viking.htm  


