
Scrubmaster   
B3
Obsługa 

a) Gdy zaświeci się zielona dioda LED na ładowarce, oznacza to, że maszyna jest całkowicie 
naładowana. Odłączyć wtyczkę ładowarki od przedłużacza akumulatora.

b) Podnieść dźwignię (1), aby zwolnić uchwyt (2).
c) Opuścić ssawę (3). 
d) Włączyć maszynę za pomocą przełącznika ON / OFF (4) (zaświeci się dioda).
e) Uruchomić szczotki za pomocą przycisku (5) i dozowanie roztworu za pomocą przycisku (6) 

(woda + detergent). 
f) Włączyć ssanie za pomocą przełącznika (7).
g) Umyć podłogę, przesuwając się powoli do przodu i podążać za maszyną w miarę jej po

stępu w związku z ruchem szczotek.
h) Po umyciu podłogi wyłączyć funkcję dozowania detergentu. Po całkowitym wysuszeniu 

powierzchni z wszelkich śladów wody, odczekać kilka sekund, a następnie podnieść 
wycieraczkę i wyłączyć silnik podciśnieniowy.

UWAGA: Podnieść ssawę przed cofaniem, aby jej nie uszkodzić.
WAŻNE: Maszyna jest wyposażona w system zabezpieczenia przed przeciążeniem silnika, 
który zatrzymuje silnik w przypadku wielokrotnego wciskania przełącznika 
ON / OFF w krótkich odstępach czasu.
Maszynę należy ponownie uruchomić, aby wznowić normalną pracę.

Wymiana szczotek, uchwytów i padów 
a) Wyłączyć maszynę. 
b) Zablokować uchwyt (2) za pomocą dźwigni blokującej (1). 
c) Chwycić uchwyt (2) i używając go jako dźwigni do podniesienia przodu maszyny, 

położyć ją tak, aby gumy ssawy (3) były w górze (8). 
d) Nacisnąć (9) i zdjąć szczotkę/pad (10) z kołka. Tak samo postąpić z drugą 

szczotką/padem.
e) Włożyć szczotkę/pad (10) do odpowiedniego kołka i nacisnąć (9) do samego 

końca. Tak samo postąpić z drugą szczotką/padem.

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.

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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Konserwacja 

a) Codziennie opróżnić i wyczyścić zbiorniki. Pozostawić korki w zbiornikach otwarte 
(tylko gdy urządzenie nie jest używane), aby zbiorniki mogły wyschnąć i aby zapobiec 
powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.

b) Sprawdzić i oczyścić ssawę (3) z zabrudzeń. 
c) Sprawdzić zużycie szczotek lub padów (10). Przy wymianie szczotek lub padów stosować 

się do instrukcji wymiany szczotek, uchwytów i padów.
d) Sprawdzić zużycie gum ssawy (3). W razie konieczności gumę odwrócić lub wymienić.
e) Naładować baterię (podłączyć przedłużacz akumulatora do wtyczki ładowarki. Ładowarkę 

podłączyć do gniazdka sieciowego i ładować baterię tak długo, aż zapali się zielona dioda).
f) Po każdych pięciu cyklach rozładowania maszyny wyczyścić wszystkie filtry oraz wyczyścić 

uszczelki zbiornika wody brudnej (szczegóły w instrukcji użytkownika).
g) Po każdych dziesięciu cyklach rozładowania maszyny oczyścić dolną płytę (11), a zwłaszcza 

dysze czystej wody (12) wilgotną ściereczką lub ścierną gąbką.  

UWAGA: Aby przechowywać maszynę, należy opuść dźwignię blokowania/odblokowywania 
uchwytu i upewnić się, że maszyna spoczywa na trzech kołach (nie na szczotkach).

Diagnostyka 
Jeśli efekty pracy maszyny są niezadowalające, sprawdź poniższe możliwe przyczyny:
a) Zablokowane są filtr (13), wąż ssący (14) lub ssawa (3). Należy oczyścić filtry i udrożnić wąż 

ssący lub ssawę.
b) Zbiornik wody brudnej (15) jest przepełniony. Należy opróżnić zbiornik wody brudnej.
c) Szczotka lub pad (10) są zużyte. Wymień szczotkę lub pad (pad można również obrócić na 

drugą stronę).
d) Jeśli maszyna nie włącza się, należy: sprawdzić podłączenie akumulatora, sprawdzić poziom 

jego naładowania lub wymienić baterię.

13

15

11

9

12 10

6

5

143

1

2

74

8


