
Scrubmaster  
B140 R
Obsługa 
a) Odłączyć wtyczkę baterii od ładowarki (14) i wpiąć do wtyczki maszyny (1).
b) Po otworzeniu pokrywy napełnić zbiornik wody czystej (2). 
c) Włączyć maszynę przekręcając kluczyk w prawo (3).
d) Za pomocą pedałów jazdy (4) kierować maszyną w przód lub w tył.
e) Obniżyć szczotki oraz ssawę wciskając zielony przycisk (5). Szczotki rozpoczną ruch 

obrotowy, ssawa zostanie opuszczona, dopływ wody zostanie uruchomiony.
f) Przyciskiem (6) można włączyć lub wyłączyć dopływ wody, a przyciskami „+” i „-„ 

(7) regulować ilość jej podawania.
g) Pedałem (8), gdy wymaga tego sytuacja,  można dodatkowo włączyć funkcję 

czyszczenia szczególnie trudnych zabrudzeń.
h) Po zakończonej pracy podnieść szczotki i ssawę 

przyciskiem (5).  Ssanie wyłączy się automatycznie po 
upływie około 20 sekund. 

Uwaga! Podczas jazdy do tyłu ssawa zawsze musi być 
podniesiona!

Wymiana szczotek, uchwytów 
i padów 
a) Ręcznie pociągnąć w dół (9) szczotki lub uchwyty 

padów. Szczotki lub uchwyty padów powinny zostać 
uwolnione i opaść na posadzkę.

b) Założyć nowe szczotki lub uchwyty padów (z wcześniej 
przyklejonymi na rzep padami) dociskając je do góry 
dwiema rękami.

Konserwacja 
a) Przy użyciu węża spustowego codziennie opróżnić i przepłukać zbiornik wody brudnej 

(2)
b) Sprawdzić i oczyścić ssawę (10) z zabrudzeń.
c) Sprawdzić filtr ssący znajdujący się pod klapą w zbiorniku wody brudnej (2) filtr 

oczyścić.
d) Sprawdzić stan uszczelki pokrywy zbiornika wody brudnej (15).
e) Sprawdzić zużycie szczotek lub padów (9). Przy wymianie szczotek lub padów stosować 

się do instrukcji wymiany szczotek, uchwytów i padów.
f) Sprawdzić zużycie gum (10) ssawy. W razie konieczności gumę odwrócić lub wymienić.
g) Naładować baterię (wypiąć wtyczkę  baterii zasilającej maszynę (1) i podłączyć do 

ładowarki)(14). Szczegółowe informacje na temat baterii, w szczególności uzupełniania 
poziomu elektrolitu, znajdują się w instrukcji obsługi maszyny.

Diagnostyka 
Jeśli efekty pracy maszyny są niezadowalające, sprawdź 
poniższe możliwe przyczyny:
a) Zablokowane są filtr ssący pod pokrywą (2), wąż ssący 

(11) lub ssawa (10). Należy oczyścić filtry i udrożnić wąż 
ssący lub ssawę.

b) Otwarty jest korek węża spustowego wody brudnej lub 
czystej (12,13). Należy zamknąć korek.

c)  Zbiornik wody brudnej (2) jest przepełniony. Należy 
opróżnić zbiornik wody brudnej.

d) Wystąpiło rozszczelnienie pokrywy zbiornika wody 
brudnej (2).

e) Należy sprawdzić stan uszczelki pod pokrywą (15) 
i wymienić na nową, jeśli to konieczne.

UWAGA! 
MASZYNĘ MOGĄ OBSŁUGIWAĆ 

TYLKO OSOBY ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONE! 
Przed użyciem maszyny zamieść podłogę. Maszyna nie nadaje się do sprzątania grubych 

śmieci. Szczegółowe informacje na temat obsługi i eksploatacji maszyny znajdują się 
w instrukcji obsługi.
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Pamiętaj! 
Zamówienia części zamiennych i akcesoriów należy składać pisemnie 
na adres e-mail: logistyka@hako.pl, podając w zamówieniu ilości, 

numery katalogowe oraz numer seryjny maszyny.

Wszystkie awarie powinny być zgłaszane pisemnie 
na adres e-mail: serwis@hako.pl, 

faxem pod numer 12 622 16 19 
lub za pomocą Platformy Serwisowej - www.platforma.hako.pl
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