
Gebruiksaanwijzing
Scrubmaster B30-45 CL

Bediening Onderhoud

Servicetips

Ontkoppel de stekker 1 van de lader en hang deze op in 
de houder.
Vul de schoonwatertank 2.
Let op: Gebruik geen heet water (max. 50 ºC) en gebruik 
alleen chemie geschikt voor schrob-zuig-machines.
Controleer de waterstand in de slang 3. Halverwege het 
vullen, voegt u de juiste hoeveelheid chemie toe.
Schakel de machine in met de contactsleutel 4.
Laat de zuigmond zakken met de hefboom 5, de 
zuigmotor schakelt in.
Laat de borstelkop met het voetpedaal 6 zakken.
Start de watertoevoer 7.
Stel de waterhoeveelheid in 8. Stel de rijrichting 9 en de 
rijsnelheid 10 in.
Schakel de machine in door de hefboom 11 in te 
trekken. De borstel gaat draaien en de watertoevoer 
loopt. Beweeg de machine naar voren. Let op: laat nooit 
de borstel draaien zonder dat de machine beweegt.

Leeg de vuilwatertank met de aftapslang 12 en reinig 
daarna de tank.
Controleer de zuigmond 13 op vuil en reinig deze indien 
nodig.
Controleer het aanzuigfilter 14 in de vuilwatertank en 
schoonwaterfilter 15 op vuil en reinig deze indien nodig.
Reinig de dekseldichting 16.
Controleer de borstel 17 regelmatig op slijtage.
Druk de knop in 18 voor het wisselen van de borstel 
nadat de borstelkop met het voetpedaal 6 is opgeheven.
Steek de stekker 1 in het stopcontact om de batterij te 
laden.

Het filter 14, de zuigslang 19 of de zuigmond 13 is 
mogelijk verstopt.
Draai de aftapdop 12 van de vuilwaterslang vast.
Leeg de vuilwatertank.
Controleer de dekseldichting.

Controleer het water filter 15.

Na gebruik altijd de machine wegzetten met geopende 
tankdeksel.

Voor meer gebruiksmogelijkheden verwijzen wij u naar de 
gebruikershandleiding.

Zuigt slecht:

Geeft geen water:

De machine mag alleen gebruikt worden door geïnstrueerd 
personeel. Belangrijk: Veeg de vloer voordat u gaat 
schrobben! Niet geschikt voor grof vuil.
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