
Onderhoudsinstructie 
Scrubmaster B12

Bedienen Onderhoud

Servicetips

Ontkoppel de voedingskabel 1
Vul de schoonwatertank 2 met de slang 
Let op: Gebruik geen heet water (max. 50ºC) en 
gebruik alleen reinigingsmiddel geschikt voor schrob-
zuigmachines.
Schakel de machine in 3, breng met de hendel 4 de 
zuigvoet omlaag
Voer een programma uit:
Drogen: met toets 5 wordt de zuigmotor ingeschakeld
Schrobben: met de hendels 6 wordt alleen de borstel 
geactiveerd, bij het loslaten stopt de borstel
Reinigen en schrobben: activeer met toets 7 de 
watertoevoer, gebruik dan de hendels 6 om te 
schrobben
Reinigen, schrobben en drogen: activeer met toets 5 de 
zuigmotor, toets 7 voor watertoevoer en de hendels 6 
voor het schrobben
Duw de machine voort met de handgrepen 8
Controleer de accu op het LED lampje 9
Stel de waterhoeveelheid af met het kraantje 10

Na gebruik alles stopzetten: hendels 6 loslaten, 
watertoevoer 7, zuiger 5, trek de zuigvoet op 4 en zet de 
machine uit 3
Laat het water uit de tank weglopen met de 
afvoerslang 11
Controleer en reinig de zuigvoet 12
Reinig het filter 13
Controleer de borstel en het rubber en vervang 
wanneer nodig
Steek de stekker in het stopcontact om de batterij te 
laden

Het filter 13 of de zuigslang 14 is verstopt
Het rubber of de borstel is versleten
Vuilwatertank legen
Open de watertoevoer kraan 10

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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Let op Zet de machine nooit weg met een lege batterij.
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