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Onderhoudsinstructie 
Scrub Pro Mop

Bedieningspaneel

Afzuigfilter

Opladen van batterij

Zuigmond

N Functie Beschrijving

1 AAN/UIT Algemene in- of uitschakeling van de 
machine

2 Afzuigen Activeert of deactiveert de afzuigfunctie

3
Regeling 
borstelsnelheid

Met een druk op de knoppen + of - wordt de 
borstelsnelheid verhoogd of verlaagd

4
Regeling 
oplossing

Met een druk op de knoppen + of - wordt 
het volume van het reinigingsmiddel 
verhoogd of verlaagd

5
Display-
indicator 
batterijlading

Het display toon het oplaadniveau van de 
batterij

Verbind het verlengsnoer van de batterij met de stekker 
van de batterijlader.
Sluit de batterijlader aan op een stopcontact en laat 
deze opladen, zolang de rode led op de batterijlader 
oplicht.
Als de groene led op de batterijlader oplicht, betekent 
dit dat het opladen is voltooid. 
Ontkoppel de stekker van de batterijoplader de 
verlengkabel van de batterij.

Ontgrendel de 
bevestigingsclip 1
Verwijder de tank 2 
Haal de filter 3 uit de 
juiste zitting en reinig 
deze onder stromend 
water
Herbevestig op het 
einde van de reiniging 
de filter 3 in de juiste 
zitting
De tank 2 opnieuw 
bevestigen in het 
handvat

Door de vloertrekker van de grond te hebben vanaf plaat 1 
activeert men de pal 2, zodat de vloertrekker van de grond 
opgeheven kan blijven.
Haal de pal 2 omhoog zodat deze vrij komt om de 
vloertrekker weer op de vloer te plaatsen.
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Machinebediening

Controleer of de knoppen van het bedieningspaneel zijn 
uitgeschakeld:
 - Paneel A: positie O;
 - Paneel B: lichten uit
Breng de vloertrekker in lage positie
Trek de hendel 4 omhoog om het handvat 5 te 
deblokkeren
Geef spanning (positie -) aan de machine met behulp 
van de knop AAN/UIT 1 (de led 6 licht op)
Activeer de borstels en de verdeling van de oplossing 
(water + reinigingsmiddel) met behulp van de knop 2 
(positie =)
Activeer de afzuiging met behulp van de knop 3 (positie 
-)
Reinig de vloer door langzaam mee met de machine 
vooruit te bewegen door de beweging van de borstels
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Lediging vuilwatertank

Reinigen schoonwatertank

Vullen watertank

Verplaats de machine naar een ruimte die geschikt is 
voor het afvoeren van afvalwater, bij voorkeur in de 
buurt van een riolering (neem de nationale regels in 
acht voor de afvalwaterafvoer).
Ontgrendel de bevestigingsclip 1
Verwijder de tank 2
Ontkoppel de slang 3 van de juiste zitting
Schroef de onderste dop los
Voer het vuilwater af in de riolering, totdat de tank 2 
volledig is geledigd
Schroef de onderste dop vast
Plaats de slang 3 in de juiste zitting en let op de correcte 
positie die is aangeduid op de afbeelding
Plaats 2 de tank opnieuw in het handvat
Bevestig de bevestigingsclip 1

Voor de filterreinging van de reingingsoplossing, 
verwijder dop 1 en het filterelement
Herbevestig na de reinging het filterelement in zijn 
zitting en schroef dop 1 vast

Verwijder de vuldop 1
Giet in de tank de vereiste hoeveelheid van het 
chemische product met inachtname van het percentage 
(%) van de leverancier, met betrekking tot het 
vermogen van de volle tank dat is aangeduid op het 
informatieblad
Giet met behulp van een maatbeker water in de 
vulopening
Sluit de tank met de overeenkomstige dop 1
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Let op Gebruik steeds 
niet-schuimende 
reinigingsmiddelen 
(brandvertragend 
schuim). Het gebruik 
van andere chemische 
producten (zoals 
natriumhypochloriet, 
verdunners of 
koolwaterstoffen), kan de 
machine beschadigen of 
vernietigen.

Verplaatsen en opbergen
Druk de voorste hendel 1 bij de 
uitgeschakelde in en draai eraan. De 
machine steunt nu op de drie wielen 
en haalt de borstels van de grond. 
In deze fase kan de machine net als 
tijdens de werkfase verplaatst worden 
zonder het handvat te vergrendelen.

Let op Verplaats de machine niet 
met vergrendeld handvat door haar 
op de voorwielen te laten steunen. 
Door deze verkeerde manoeuvre 
kan het vergrendelmechanisme van 
het handvat beschadigd raken en 
door de inclinatie van de tank kan 
het reinigingsmiddel uit de tank 
stromen.

Let op Sla de machine niet op met de borstels op 
de grond, door het gewicht kunnen de borstelharen 
vervormd raken waardoor de prestaties afnemen.
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