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Scrubmaster
B12

UWAGA!
MASZYNĘ MOGĄ OBSŁUGIWAĆ
TYLKO OSOBY ODPOWIEDNIO PRZESZKOLONE!
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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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Obsługa
a) Jeśli dioda (1) wskazująca poziom naładowania akumulatora świeci się na zielono, oznacza to,
że maszyna jest w gotowa do pracy. Odłączyć przewód zasilający (2) i odłożyć go na swoje miejsce.  
b) Za pomocą dołączonego do zestawu węża napełnić zbiornik wody czystej (3) i dodać odpowiednią
ilość detergentu (patrz wytyczne na etykiecie detergentu).
c) Wcisnąć przycisk (4) a następnie pociągnąć za dźwignię (5) i zwolnić ją - ssawa obniży się.
d) Wybrać preferowany tryb pracy:
ͳ tylko szczotkowanie (nacisnąć dźwignię (7), po zwolnieniu dźwigni szczotka przestanie pracować),
ͳ mycie i szczotkowanie (wcisnąć przycisk (8) przygotowujący dozowanie wody a następnie nacisnąć
dźwignię (7),
ͳ mycie, szczotkowanie i odsysanie (wcisnąć przycisk (6) uruchamiający ssawę, przycisk (8)
przygotowujący dozowanie wody oraz nacisnąć dźwignię (7) aby uruchomić cykl).
e) Po uruchomieniu maszyny i dokonaniu wyboru trybu pracy, rozpocząć czyszczenie
naciskając i przytrzymując dźwignię (7). Następnie pchać maszynę za pomocą uchwytów rękojeści.
f) Po zakończeniu czyszczenia, przed wyłączeniem maszyny, należy zatrzymać pobór wody oraz obracanie
szczotki zwalniając dźwignię (7) i wciskając przycisk (8). Jeszcze przez chwilę kontynuować ssanie w celu
zebrania płynu z posadzki a po chwili wcisnąć przycisk (6).
g) Podnieść ssawę (9) pociągając za dźwignię (5). Dźwignia pozostając w górnej pozycji utrzymuje
podniesioną ssawę.
h) Wcisnąć przycisk (4) wyłączający turbinę.

Wymiana szczotek, uchwytów i padów
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Konserwacja
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a) Codziennie opróżnić i opłukać zbiorniki wody brudnej (10) za pomocą
węża spustowego (12) oraz czystej wody (3) za pomocą zaworu
spustowego (13) znajdującego się pod maszyną, w tylnej części, przy
lewem kole.
b) Odłączyć i oczyścić ssawę (9) z zabrudzeń.
c) Raz w tygodniu oczyścić filtr wody czystej (11) który znajduje się pod
maszyną obok lewego koła. Podczas czyszczenia filtra postępować
zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
d) Sprawdzić zużycie szczotek. Przy ich wymianie stosować się do
instrukcji wymiany szczotek.
e) Sprawdzić zużycie gum ssawy (9). W razie konieczności gumę
odwrócić lub wymienić.
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UWAGA:
1. Zwolnienie dźwigni (7) powoduje zatrzymanie szczotki i zakończenie dozowania wody.
2. Poprawne czyszczenie i suszenie podłogi uzyskuje się poprzez przesuwanie maszyny
do przodu! Jazda pracującą maszyną do tyłu może uszkodzić gumową listwę ssawy
i uniemożliwia poprawne zbieranie wody.
3. Za pomocą zaworu roztworu (14) znajdującego się obok filtra wody czystej, pod
maszyną przy lewym kole, można ustawić ilość podawanego roztworu na szczotkę. Im
większe zabrudzenie posadzki, tym większa ilość roztworu powinna zostać ustawiona.
Jeśli zabrudzenie jest duże i szczotka je rozmazuje, należy zwiększyć ilość podawanego
roztworu.

a) Wyłączyć maszynę.
b) Położyć maszynę, tak aby możliwy był dostęp do szczotki.
c) Lekko przekręcając i ciągnąc odpiąć zużytą szczotkę.
d) W miejsce zużytej szczotki zamontować nową, docisnąć oraz lekko przekręcić.
e) Postawić maszynę. Można rozpocząć pracę z nową szczotką.
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Diagnostyka
Jeśli efekty pracy maszyny są niezadowalające, sprawdź poniższe
możliwe przyczyny:
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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 i przeglądy dla maszyn dostarczonych po 01.07.2019 roku zgłaszane muszą być wyłącznie za pomocą
dedykowanej Platformy Serwisowej (www.platforma.hako.pl).
Awarie i przeglądy dla maszyn dostarczonych przed 01.07.2019 rokiem zgłaszane mogą być za pomocą dedykowanej
Platformy Serwisowej (www.platforma.hako.pl) lub na formularzu zgłoszenia awarii i przeglądu,
dostępnym na www.hako.pl, przesłanym na adres serwis@hako.pl
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a) Zablokowane są filtr (11), wąż ssący (12) lub ssawa (9). Należy
oczyścić filtry i udrożnić dyszę lub ssawę.
b) Zbiornik wody brudnej (10) jest przepełniony. Należy opróżnić
zbiornik wody brudnej.

