
 

 
Boen en Polijstmachine 
      Model EP170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Onderhouds- en gebruiksinstructies 
Ewbank Products Limited,  

Gedistribueerd door Parketwinkel.nl 
Tel +31 320 - 280665 

 



Pag.2 

 

7 6 

 
 

 
 

 
Inhoud 

 
1.     Reinigings- en polijstkop 

2.       Handgreep montage boven & onder 

3.       Schuurpads (Wit) x2            EB0129  

4.       Reinigings- / polijstpads (blauw) x2    EB0130  

5.         Polijstpads (geel) x2                EB0589 

6.        Borstelplaten voor het schrobben x2                EB0580  

7.       Klittenband steunplaten x2                 EB0581 

 

 

 

Lees voor het gebruik aandachtig  

de onderhouds- en gebruiksinstructies  

door en zorg er altijd voor dat;  

  
⚫ Het snoer in perfecte staat is, 

 

⚫ Dat al het verpakkingsmateriaal verwijderd 

              is van het apparaat. 

  

 

 
                   5       3       4 
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• Laat de machine nooit zonder toezicht werken. 

• Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer de 
machine wordt gebruikt in de buurt van 
kinderen. Sta niet toe dat de machine wordt 
gebruikt als speelgoed. 

• De machine is uitsluitend bedoeld voor 
huishoudelijk gebruik, stel hem niet bloot aan 
regen. 

• Draai de machine tijdens het gebruik nooit om. 
Houd de machine waterpas tijdens het gebruik. 

• Sluit de stekker correct aan op een geaard 
stopcontact om blijvende bescherming te bieden 
tegen het risico van elektrische schokken.  

• Gebruik alleen originelen onderdelen van de 
fabriek. 

• Het wordt aanbevolen om een      
aardlekschakelaar te gebruiken van 30 mA in 
het stopcontact te plaatsen voor extra 
bescherming tegen elektrische schokken. 

• Dompel de stroomkabel, stekker of machine 
niet onder in water of een andere vloeistof. 

• Wees extra voorzichtig bij het bedienen van de 
machine op blote voeten of bij het dragen van 
open schoenen of sandalen.  

 

 

 

• Gebruik de stroomkabelclip op de handgreep om de 
stroomkabel vrij te houden van roterende pads. 

• Trek of draag de machine niet aan de 
stroomkabel, gebruik de stroomkabel niet als 
handvat en sluit de deur niet tegen de stroomkabel 
aan. Trek de stroomkabel niet langs scherpe 
randen of hoeken. Houd de stroomkabel uit de 
buurt van verwarmde oppervlakken. 
 

• Koppel de machine los wanneer deze niet in gebruik 
is. Schakel alle bedieningselementen uit voordat u de 
stekker uit het stopcontact haalt. 

• Trek de stekker niet uit het topcontact door aan de 
stroomkabel te trekken. Pak altijd de stekker vast 
en niet de stroomkabel. Pak de stekker of het 
apparaat nooit met natte handen vast. 

• Bewaar de machine op een droge                                    
plaats. Stel de machine niet bloot aan   
tempraturen onder het vriespunt. 

• Haal de stekker uit het stopcontact na het gebruik 
en voor het schoonmaken van het apparaat. 

• Werk niet met een beschadigde  
stroomkabel, houd voeten en lichaamsdelen 
uit de buurt van de roterende pads.  

• De boen en polijstmachine is bedoeld voor 
huishoudelijk gebruik en niet voor 
commercieel gebruik.  

• Controleer de pads voor het gebruik op ingebed 
gruis of hardmateriaal, anders kunnen er krassen 
ontstaan. 

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met 

verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en 

kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik 

van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.  

 

Overbelast dit apparaat niet. Dit product is ontworpen om optimale reiniging 

onder zijn eigen gewicht te leveren. Het toevoegen van extra gewicht en/ of 

overbelasting van de machine kan uw garantie ongeldig maken.

Veiligheidsvoorschriften - Waarschuwing 
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Afb. 9 Afb. 8 

De Montage; 

 
• Steek de handgreep in de opening aan de bovenkant    van 

de hoofdunit (Afb.1 en schroef de kraag stevig vast (Afb.2) 
 

• Duw het plastic bovenste handgreepgedeelte op zijn plaats 
dat met een metalen knop vastklikt. 

 

Het verwijderen van de platen en de pads; 
 

• Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten voordat  
uw de pads plaatst. 

 

• Draai de machine om en leg en leg het plat neer zodat u bij 
de borstelplaten kunt komen voordat uw de pads aanbrengt.  
(Afb. 3) 

 

• Leg uw handpalm op het midden van de borstelplaten, 
gebruik uw vingers om de buitenste rand vast te pakken en til 
de platen weg van de machine (Afb. 4)   

 

Let op: voor het eerst moet u mogelijk wat kracht 
gebruiken, maar u zult de machine niet breken. 
 

• Zodra de borstelplaten zijn verwijderd, lijnt u de 
klittenbandplaten uit met behulp van de vier tanden en drukt u 
ze op hun plaats. Kies vervolgens eenvoudig welke pads u op 
de klittenbandplaten wilt aanbrengen. 

 

• Gebruik altijd 2 de zelfde platen van hetzelfde type d.w.z. niet 
1 borstel en 1 polijst pad (Afb.5) 

 
Trek eenvoudig de platen/ borstels eraf om te verwijderen en 
te veranderen 

 

• Wit/ Blauw en gele pads kunnen rechtstreeks op de 
steunplaten worden aangebracht en worden verwijderd om  
ze te vervangen. (Afb. 6) 

 
Let op: verwijder de platen voordat je de pads verwijderd 
 

• Pas de hoogte van het handvat naar uw behoefte aan door 
aan de verlengknop te trekken (Afb. 7) 

 

• Voor extra stabiliteit kan de pro-grip handgreep worden 
geopend voor gebruik met 2 handen. Druk op de knop boven 
de handgreep (Afb. 8) en open de hendel (Afb.9) 

Afb. 1 
 

 

Afb. 2 
 

 

Afb. 3 
 

 

Afb. 4 
 

 
Afb. 5 

 

 
Afb. 6 

 

 
Afb. 7 
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Uw Boen/ polijstmachine gebruiken; 

 
NIET GEBRUIKEN OP TAPIJT! 

 
Pas op dat u niet wegglijdt bij het polijsten van vloeren, ze  
kunnen daarbij erg glad worden. Gebruik alleen speciale  
vloerproducten, andere ongeschikte wasmiddelen of soorten 
 poetsmiddelen kunnen de vloer gevaarlijk glad maken. 
 
Laat het product niet gedurende lange tijd in één ruimte  
werken, omdat dit uw vloeroppervlak kan beschadigen. 

Vloerbehandelingen toepassen; 
 

• De aanbevolen vloerbehandeling is een vloerpoets die is 
ontwikkeld voor het gebruik met boenmachines. 
kwaliteitspoetsmiddelen zijn verkrijgbaar bij 
kwaliteitparket.nl Lees en volg altijd de instructies van de 
fabrikant. 

 

• Breng de behandeling rechtstreeks op de vloer aan, tenzij 
instructies anders aangeven. 

 
De vloer schrobben / reinigen; 

 

• Bij sterk vervuilde oppervlakken kan het nodig zijn dat de 
opzetborstels in eerste instantie worden gebruikt om vuil 
los te maken. Zorg er anders voor dat de witte 
schrobpads zijn bevestigd (zie pagina 4). 

 

• Gebruik de witte schuurpads met vloerreiniger of Floor 
Polish om hardnekkige vlekken of oude behandelingen 
van het vloeroppervlak te verwijderen. 

  
Schakel het product in via het stopcontact. 

 

• Trek met uw voet de kop van de polijstmachine op de 
vloer (1), trek de hendel naar u toe (2) en het product zal 
starten (Afb.10). Als u de hendel weer rechtop zet, stopt 
het product. 

 

 

 

 

 

 

Afb.10 

 
 
 
 
 

 
2. 

Trek   

naar 

achter 

om te 

starten 

 
 
 

 
1. 

Plaats 

uw 

voet 

op de 

boven

kant 
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• Beweeg elke 1m2 met een snelheid van ongeveer 1 

minuut en volg het diagram voor een   gelijkmatige 

afwerking (Afb.11). 

• Laat het product niet gedurende lange tijd in één 

ruimte werken, omdat dit uw vloer kan beschadigen. 

• Als het schoonmaken is voltooid, zet u het apparaat 

uit door het weer rechtop te zetten. 

 

 

De vloer boenen/ polijsten 

 

• Reinig de vloer eerst grondig met intensiefreiniger 

voordat u de door u gekozen vloerpoets / was 

aanbrengt. 

• Als u vloerpolijstwax of -olie gebruikt kijk dan of deze 

geschikt is voor het gebruik met een boen/ 

polijstmachine. 

• Begin in eerste instantie met de blauwe 

reinigingspads en poets tot een finish met de gele 

pads voor een glanzende afwerking. 

• Houd de polijstmachine in beweging. Stop niet lang 

op één plek, anders zal de afwerking bederven. 

• Als het polijsten is voltooid, zet u het apparaat uit 

door het weer rechtop te zetten. 

• Een glanzende afwerking is misschien niet altijd 

mogelijk; dit is afhankelijk van de gebruikte polish / 

wax en het type vloeroppervlak. Soms zorgen 

meerdere lagen lak voor een glanzende afwerking. 

 

 

 

 

Afb.11 
1m 

1m 

(Ca.  1 min  per m2) 
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Stroomkabel opslag; 

De stroomkabel kan aan de achterkant van het product 

worden opgeborgen met de handige opberghaken voor 

de stroomkabel. 

 De vloerpads reinigen; 

 Alle pads en vloerbevestigingen zijn wasbaar. 

 De borstels en schuursponsjes kunnen onder de kraan 

worden gewassen met warm zeepsop. De blauw-gele 

polijstpads kunnen ook in de wasmachine gewassen 

en natuurlijk gedroogd worden. Het wordt aanbevolen 

om de pads tijdens het drogen opnieuw  te vormen. 

 De polijstkop is niet geschikt om in water te wassen, hij 

moet met een vochtige doek worden afgeveegd. 

 

 Probleemoplossen; 
 

• Er wordt geen glans geproduceerd. 

- Het niveau van de poets / wax laag moet mogelijk worden verhoogd, probeer een andere laag.  
- Laten drogen en opnieuw polijsten. 
- Houd er rekening mee dat sommige soorten vloeren geen glanzende afwerking produceren. 

 

• Er worden krassen op de vloer gemaakt. 
- Controleer of er gruis of vuil op de blokken of op de achterwielen zit. 
- Reinig / vervang de pads of veeg de wielen vrij van vuil. 

• Vloer is te glad. 

- Controleer of de polish / wax is ontworpen voor gebruik op vloeren.  
- Een goede vloerpoets moet altijd een gripvolle afwerking opleveren 
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Uw aandacht wordt gevestigd op nieuwe richtlijnen die van toepassing zijn op de 

verwijdering van deze elektrische apparatuur, waar dit product, in overeenstemming met 

de wetgeving, niet mag worden weggegooid bij uw normale huisvuil. In plaats daarvan is 

het uw verantwoordelijkheid om dit soort afval te verwijderen door het in te leveren bij 

speciaal daarvoor bestemde inzamelpunten voor terugwinning en recycling. Dit product 

is gemarkeerd met een rolcontainer -symbool met een kruis erop om u aan deze actie te 

herinneren. Het doel van deze richtlijn is hulpbronnen te helpen besparen en ervoor te 

zorgen dat deze wordt gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het 

milieu beschermt. Neem voor meer informatie over waar u uw afval kunt inleveren 

contact op met uw gemeente, gratis terugname-faciliteiten. 

INFORMATIE OVER DE VERWIJDERING VAN ELEKTRISCHE APPARATEN 

EN ELEKTRONISCH AFVAL. 

 

INFORMATIE OVER DE VERWIJDERING VAN AFVAL ELEKTRISCHE EN 

ELEKTRONISCHE APPARATUUR 

 

INFORMATIE OVER DE VERWIJDERING VAN AFVAL ELEKTRISCHE EN 

ELEKTRONISCHE APPARATUUR 

Technishe gegevens: 

Vermogen 160W 
Voltage 220-240V 
Frequentie 50Hz 
Rpm 2,200 

Geluidsniveau ~80dB (gem.)  

 
         Made in China 

 

 

EB0583 11/18 

 

Op dit product is 12 maanden garantie van toepassing. Dit geldt niet voor normale 
slijtage of misbruik. Bewaar voor garantie doeleinden uw originele aankoopbewijs als 

aankoopbewijs. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. 
 

Voor reserveonderdelen, service en verdere informatie kunt u contact opnemen met;  
 

Parketwinkel.nl 
+31 320-280665 

 

Your Guarantee 


