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1. معرفی
1.1. درباره دفترچه راهنما

این دفترچه راهنما حاوی اطالعات مهم برای افرادی است که قصد راه 
و  ایمنی  از  اطمینان  هدف  با  و  دارند  را  دستگاه  از  استفاده  و  اندازی 

کارکرد مناسب تجهیزات طراحی گردیده است.
و  اندازی  راه  و  نصب  ایمنی  نکات  با  آشنایی  منظور  به  راهنما  دفترچه 
همچنین نگهداری از دستگاه ارائه شده است. در ابتدا بخش »ایمنی« 
را مطالعه نمایید. در ادامه اطالعات کلیدی بیشتری در اختیار شما قرار 

خواهد گرفت.
بهتر است دفترچه  اسکرابر  از  نادرست  استفاده  از  جلوگیری  منظور  به 
راهنما در نزدیکی آن و در دسترس افرادی که از دستگاه استفاده می 
نمایند، قرار داشته باشد. دستورالعمل  های پیشگیری از حوادث و جنبه 

 های عمومی ایمنی هنگام استفاده از دستگاه مورد توجه قرار گیرد.

توجه داشته باشید!  
وجود  اندکی  تفاوت  اصلی  دستگاه  و  مندرج  تصویر  میان  است  ممکن 

داشته باشد.
عالوه بر مطالعه این دفترچه، می بایست به دستورالعمل های ارائه شده 

از سوی کارخانه در ارتباط با اجزای یکپارچه دستگاه نیز توجه گردد. 

نماینده انحصاری
کیان- دانش  کوچه  ولیعصر-  میدان  از  باالتر  تهران-  مرکزی:  دفتر   آدرس 

پالک 17 - طبقه اول
تلفن : 87184-021                                  نمابر : 021-42693775

www.ebrahim.ir : وب سایت            info@ebrahim.info : ایمیل

2.   ایمنی
این بخش شامل دستورالعمل های ایمنی ویژه جهت جلوگیری از بروز خطرات 
می باشد که با عالئم مناسب نشانه گذاری شده اند. توجه به عالئم و تصاویر 

ضروری بوده و عالئم باید در شرایطی باشند که به راحتی خوانده شوند.
توجه به عالئم و دستورالعمل های ایمنی سبب محافظت بهینه از کاربران 
در برابر خطرات احتمالی شده و عملکرد ایمن و قابل اطمینان تجهیزات را 

تضمین می نماید.
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1.2    عمومی
دستگاه بر اساس استانداردهای فعلی تکنولوژی و ایمنی کاربران طراحی 

و ساخته شده است.
در صورتیکه کاربر به درستی آموزش ندیده باشد و یا به شکل صحیح از 
دستگاه استفاده نکند، احتمال خطر وجود خواهد داشت. تمامی افرادی 
که با دستگاه سر و کار دارند، ملزم به مطالعه و فهم دقیق و کامل دفترچه 
راهنما پیش از کار با دستگاه می باشند. پیشنهاد می شود افراد آموزش 
دیده و یا کسانی که تجربه کار با دستگاه های مشابه را داشته اند، هدایت 

آنرا بر عهده بگیرند.
به منظور پیشگیری از حوادث و جلوگیری از بروز اشتباهات و اطمینان از 
عملکرد ایمن و قابل اعتماد دستگاه، مطالعه این دفترچه ضروری می باشد.

هر  ایجاد  دستگاه،  بهینه  عملکرد  حفظ  و  خطرات  بروز  از  جلوگیری  جهت 
گونه تغییر در ساختار تجهیزات غیر مجاز می باشد مگر آن که صراحتا از 

جانب تولیدکننده تایید شده باشد.
قابل  خوبی  به  باید  عملکرد  و  ایمنی  دستورالعمل های  و  عالئم  تمامی 
مشاهده و خوانا باشند. عالئم و تصاویر ناخوانا و معیوب باید به سرعت 

جایگزین شوند. 
الزم است تنظیمات و دامنه تغییرات در دفترچه راهنما مورد توجه قرار گیرند.

را  دفترچه  این  نیز  کارفرما  دستگاه،  کاربر  بر  عالوه  شود  می  پیشنهاد 
مطالعه نماید.

2.2. حمل و نقل و انبار داری
در هنگام جابجایی، دستگاه باید خاموش و دارای بسته بندی ایمن باشد.

دستگاه باید در محیط سرپوشیده نگهداری شود. 
به منظور نگهداری صحیح، وزن دستگاه در نظر گرفته شود.

3.2. دفع ضایعات
مواد شوینده و دیگر مواد مصرف شده باید با رعایت اصول زیست محیطی 

دفع شوند.
مایعات نشت شده باید به شیوه  ای سازگار با محیط زیست جمع آوری و در 

صورت امکان، در مکانی مناسب بازیافت شوند.
در شرایطی که الزم است دستگاه از رده خارج شود، قطعات قابل بازیافت 
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مانند باتری، برس، قطعات پالستیکی و الکترونیکی باید از آن جدا  شوند.
)*( جهت دفع مناسب قطعات الکتریکی و الکترونیکی دستگاه، با شعبات 

عرضه کننده دستگاه تماس حاصل نمایید.

4.2.  مسئولیت  کاربر/ کارفرما
دفترچه راهنما همواره باید در محلی باشد که دستگاه در آن نگهداری می 
شود و در تمام مراحل نصب، راه اندازی، سرویس، نگهداری و نظافت در 

دسترس کاربران قرار داشته باشد.
دستگاه باید به شکل منظم بررسی و تنها در شرایط ایمن و ایده آل کاری، 

استفاده شود.
ایمنی محیط کار با دستگاه توسط استاندارد اروپایی و در هنگام تولید آن 
تعیین می گردد. در تمام مدتی که از دستگاه استفاده می شود، کاربر و 
کارفرما موظف هستند با در نظر گرفتن تمامی مقررات و استاندارد ها، 
اقدامات الزم را جهت فراهم آمدن شرایط ایمن به کار گیرند. عالوه بر 
رعایت استاندارد اروپایی، رعایت مقررات منطقه ای نیز بر عهده کاربران 

و کارفرمایان می باشد.
 عالوه بر دستورالعمل های ایمنی ذکر شده در این دفترچه راهنما، رعایت 
از  حفاظت  مقررات  و همچنین  حوادث  از  پیشگیری  و  ایمنی  کلی  اصول 

محیط زیست، هنگام استفاده از دستگاه ضروری می باشد. 
کاربر و کارفرما وظیفه دارند از عملکرد ایمن دستگاه و تجهیزات اطمینان 
و  نگهداری  و  با دستگاه، حفظ  کار  اندازی،  راه  بعالوه جهت  کنند.  حاصل 

رسیدگی به تجهیزات، افراد مشخصی تعیین گردند. 
کاربر و کارفرما باید توجه داشته باشند که : 

بر طبق اصول ایمنی محیط کار، چه ابزار و تجهیزات خطرناکی در - 
محیط کار دستگاه وجود دارد.

دستگاه -  از  نگهداری  برگه  دستگاه،  از  استفاده  اصول  طبق  بر 
همواره به همراه آن باشد.

5.2. استفاده صحیح
عملکرد ایمن دستگاه تنها زمانی تضمین می شود که استفاده از آن مطابق 

با دستورالعمل های دفترچه راهنما صورت گیرد.
برابر  دستگاه اسکرابر فقط برای شستشوی سطوح ضد آب و مقاوم در 
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در  مکش  سامانه  و  پد  زنی،  برس  سامانه  است.  شده  طراحی  سایش 
صورت وجود رطوبت عمل می کنند. 

سطح مورد شستشو باید مسطح بوده و شیب آن بیش از 2 درصد نباشد. 
و  بلندی  و  پستی  دارای  سطوح  روی  بر  نظافت  حین  در  نباید  دستگاه 

همچنین پله حرکت کند.
بکارگیری صحیح دستگاه به معنای رعایت شیوه های درست راه اندازی، 

عملکرد، نگهداری و نظافت آن نیز می باشد.
هر گونه استفاده غیرمجاز و خارج از محدوده وظایف دستگاه ممنوع بوده 
و به عنوان استفاده نادرست شناخته می شود! اگر خرابی دستگاه ناشی 
از بکارگیری غیر اصولی آن باشد، ادعای خسارت پذیرفته نخواهد شد. 
در این مورد، کاربر مسئول تمام آسیب هایی است که به دلیل استفاده 

نادرست به وجود آمده است.

6.2. ایمنی کار
با پیروی کردن از دستورالعمل های ایمنی مربوط به محیط کار، می توان از 

آسیب دیدن افراد و تجهیزات جلوگیری نمود.
عوامل  از  ناشی  خطرات  معرض  در  را  افراد  دستورالعمل ها،  رعایت  عدم 
مکانیکی و الکتریکی قرار داده و می تواند موجب آسیب دیدن دستگاه گردد.

بی توجهی به مقررات ایمنی، حق ادعای خسارت را سلب می کند. 

7.2. لباس کار
کاربران باید هنگام کار با دستگاه از تجهیزات زیر استفاده نمایند : 

کفش جلو بسته غیر لغزنده- 
لباس مقاوم در برابر پارگی، آستین دار و استفاده نکردن از زیور آالت- 

8.2. خطرات ناشی از تجهیزات
الزم است دستگاه مسئوالنه و با دقت بکار گرفته شود. استفاده نادرست 
از دستگاه و یا بکارگیری آن توسط افراد غیر مجاز، تهدیدی برای سالمتی 

دیگر افراد خواهد بود.

هشدار! خطر آسیب دیدگی!  
بکارگیری دستگاه به شیوه نادرست، سالمت افراد حاضر در محیط را به 

خطر می اندازد. بنابراین رعایت اصول زیر الزامی می باشد:
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دستگاه بر روی سطوح با شیب بیش از 2 درصد استفاده نشود.- 
حرکت دستگاه در اطراف اشخاص و اشیای دیگر، آرام و با دقت باشد.- 
هنگام کار با دستگاه، افراد حاضر در محیط هرگز در معرض آسیب - 

قرار نگیرند.
در زمان انجام عملیات، نسبت به عدم برخورد دستگاه با افراد به - 

ویژه کودکان اطمینان حاصل شود.
افراد غیر مجاز، امکان دسترسی و کار با دستگاه را نداشته باشند.- 

توجه!  
استفاده ناصحیح از اسکرابر، عالوه بر وارد نمودن صدمه جدی به دستگاه، 
می تواند به کفپوش و دیگر وسایل آسیب برساند. در زمان کار، دستگاه 

را به پله، فرش و اشیای به دام افتادنی مانند کابل برق نزدیک نکنید.
می  کمک  دستگاه  جلوی  به  رو  حرکت  به  زمین،  روی  بر  برس  اصطکاک 
نماید. هنگامیکه سامانه مکش فعال بوده و در همان زمان سامانه برس 

زنی پایین آمده و روشن می شود، دستگاه به جلو حرکت می نماید.

هشدار! خطر آسیب دیدگی!  
سقوط  و  گرفتن  زیر  موانع،  با  برخورد  مانند  دستگاه  طبیعی  غیر  حرکات 
از بلندی منجر به آسیب های جدی می گردد. بنابراین توجه به نکات زیر 

الزامی می باشد:
هرگز در زمانیکه سامانه برس زنی یا مکش فعال است، دسته را رها نکنید. - 
قبل از رها نمودن دسته، ابتدا سامانه مکش و برس زنی را خاموش کنید.- 

دستگاه به برس، پد و نگهدارنده پد مجهز شده است.

هشدار! خطر آسیب دیدگی!  
برس های دوار، پدها و نگهدارنده پد در صورت تماس با افراد موجب 
بروز آسیب های جدی می گردند. بنابراین توجه به نکات زیر ضروری می باشد:

را -  پد  نگهدارنده  همچنین  و  چرخش  حال  در  پدهای  و  ها  برس 
هرگز لمس نکنید.

افراد حاضر در محیط در معرض تماس با برس و پدهای در حال - 
چرخش و نگهدارنده پد قرار نگیرند.

بودن -  خاموش  از  پد  نگهدارنده  و  پد  برس،  با  تماس  از  پیش 
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دستگاه اطمینان حاصل شود و تا توقف کامل آنها صبر گردد.

دستگاه با استفاده از باتری های قابل شارژ عمل می نماید.

هشدار! خطر انفجار و  آسیب دیدگی!  
کار کردن با باتری، خطرات مخصوص به خود را در پی دارد. جهت جلوگیری 

از این خطرات، دستورالعمل های شارژ باتری را دنبال نمایید. 

باتری های ژل این دستگاه توسط یک شارژر خارجی، شارژ شده و آماده 
استفاده می گردند.

توجه!  
با  مطابق  ها  باتری  کردن  شارژ  ایمنی  های  دستورالعمل  است  الزم 

دستورالعمل تولید کننده شارژر و به درستی رعایت گردند. 

هشدار! خطر برق گرفتگی!  
جریان الکتریسیته می تواند منجر به بروز صدمات جدی گردد. در صورت 
وجود  گرفتگی  برق  خطر  خاص،  قطعه ای  یا  و  کاری  عایق  دیدگی  آسیب 

خواهد داشت. بنابراین :
همیشه پیش از شروع کار، دستگاه را از شارژر جدا نمایید. - 
در زمان شارژ، هیچ گاه قطب های باتری یا دستگاه شارژر را لمس - 

نکنید. قطعات رسانا را هرگز در باالی باتری قرار ندهید. 
بررسی -  را  برق  کابل  شارژر،  به  دستگاه  اتصال  از  قبل  همیشه 

نمایید تا از آسیب احتمالی آن مطلع شوید.

به دلیل استفاده نادرست از دستگاه و یا سایر خطاها، امکان باقی ماندن 
محلول شوینده بر روی سطح زمین وجود دارد.

هشدار! خطر لغزندگی!  
باشد.  الزامی می  با دستگاه  کار  لغزنده هنگام  غیر  پوشیدن کفش های 
همچنین باید نسبت به جمع آوری کامل مایعات ریخته شده بر روی سطح، 

اطمینان حاصل شود.
مواد  از  می توان  اسکرابر،  دستگاه  با  کف  سطوح  شستشوی  منظور  به 

شوینده مجاز استفاده نمود.
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هشدار!  
مواد شوینده می توانند برای سالمتی زیان آور باشند. بنابراین:

اطمینان -  چشم  و  پوست  با  شوینده  ماده  تماس  عدم  به  نسبت 
حاصل شود.

تولید -  با دستورالعمل  غلظت ماده شوینده مورد استفاده، مطابق 
کننده آن باشد.

به دستور العمل های ایمنی ماده شوینده توجه گردد.- 
  

9.2. کاربر
هدایت دستگاه باید بر عهده فرد آموزش دیده و مورد تائید قرار گیرد. 

آگاهی کاربر از دستورالعمل  های ایمنی دستگاه ضروری می باشد.
کاربران باید نسبت به خطرات احتمالی کامال آگاه باشند و از اقدامات الزم 
در مواقع بروز خطر به دلیل استفاده نادرست از دستگاه یا عوامل دیگر، 

اطالع داشته باشند. 
با  کار  آموزشی  های  دوره  برگزاری  باشد،  کافی  دانش  فاقد  کاربر  اگر 

دستگاه برای وی ضروری خواهد بود.
فرد مسئول برای هر عملیات از قبیل هدایت و کنترل دستگاه، نظافت 
و تعمیر و نگهداری باید تعیین گردد. هر شخص باید به وظایف خود کامال 

پایبند باشد.  
افراد قابل اطمینان مسئولیت دستگاه را بر عهده گیرند. 

به  رساندن  آسیب  عدم  رویکرد  باید  خود  وظیفه  انجام  هنگام  به  کاربر 
دیگران، محیط زیست و تجهیزات را مد نظر قرار دهد.

در هنگام استخدام کاربر، قوانین کار مانند حداقل سن مجاز و .. رعایت گردد.
کاربر وظیفه دارد، نسبت به عدم بکارگیری دستگاه توسط افراد غیرمجاز 

اطمینان حاصل نماید.
به  با دستگاه قرار نگرفته است،  کار  برای  فردی که تحت آموزش الزم 
هیچ عنوان  نباید با دستگاه کار کند. این فرد به دلیل مسائل ایمنی باید 

در فاصله ای مناسب از دستگاه و کاربران قرار گیرد.
هر گونه تغییر در عملکرد دستگاه که می تواند نکات ایمنی را تحت تأثیر 
قرار دهد، باید به سرعت توسط کاربر به فرد مسئول گزارش داده شود.

10.2. موقعیت کاربر
قرار دستگاه  پشت  در  کاربر  زمین،  سطح  شستشوی  فرآیند  طول   در 
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می گیرد و آنرا به جلو هدایت می نماید. در یک زمان مشخص تنها یک نفر 
مجاز به کار با دستگاه می باشد.

11.2. اقدامات ضروری در هنگام حادثه یا تصادف
طریق  از  فوراً  باید  دستگاه  حادثه،  دادن  روی  یا  خطر  وجود  صورت  در 

صفحه کنترل خاموش گردد.
جعبه کمک های اولیه و تجهیزات اطفای حریق  همواره باید در دسترس باشند.

کارکنان باید از محل تجهیزات ایمنی، زنگ هشدار، جعبه کمکهای اولیه و 
... مطلع باشند. این امر سرعت عمل در انجام اقدامات فوری هنگام بروز 

حادثه را تضمین خواهد کرد.

12.2. تعمیر و نگهداری

هشدار!  
دستگاه را پیش از هر گونه اقدام برای نظافت و یا تعمیر خاموش و باتری 

را از شارژر جدا نمایید.

13.2. قطعات یدکی و تجهیزات جانبی
تنها قطعات و لوازم جانبی مورد تائید تولید کننده باید مورد استفاده قرار 
گیرد. با نصب قطعات اصل بر روی دستگاه، عملکرد ایمن، قابل اطمینان و 

بدون نقص آن تضمین می گردد.

توجه!  
استفاده از قطعات یدکی نا مرغوب و غیر اصل به دستگاه آسیب می رساند. 
در صورت تهیه قطعات یدکی از مراکز متفرقه، مسئولیتی بر عهده کارخانه 

تولید کننده دستگاه و نمایندگی  های آن نخواهد بود.

3. شرح عالئم خطر
   هشدار! این عالمت جهت تاکید بر دستورالعمل های ایمنی مورد 
استفاده قرار گرفته است و بی توجهی به آن می تواند منجر به 

خسارات جانی گردد. 

   هشدار! خطر برق گرفتگی!
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  دستگاه نباید توسط کودکان یا نوجوانان استفاده شود.

غیر  بسته  جلو  کفش  و  محافظ  با دستگاه، دستکش  کار  هنگام 
لغزنده بپوشید.

  میزان غلظت مواد شوینده مورد استفاده باید مطابق با دفترچه 
آن باشد.

  مواد شوینده متفاوت را با هم مخلوط نکنید. 

  از مواد شوینده ایجاد کننده کف زیاد استفاده نکنید.

دمای آب نباید بیش از 40 درجه باشد.   

  همواره در حین استفاده از باتری، دستورالعمل های ذکر شده 
در دفترچه را رعایت نمایید

  هشدار! خطر انفجار و آسیب دیدگی!

  خطر انفجار! سیگار نکشید!

مواد   با  تماس  و  صدمات  برابر  در  ها  دست  از  حفاظت  برای    
زیان آور، دستکش محافظ بپوشید.

4.شرح عالئم استفاده شده بر روی دستگاه

   بیشترین سرعت

   کمترین سرعت

   روشن و خاموش کردن سامانه مکش
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  دمای مایع شستشو نباید بیشتر از 40 درجه باشد.

  فیوز    

  شیب سطح نباید بیش از 2 درصد باشد.

   رعایت فاصله ایمنی 1 متری از دیگران ضروری است.

   روشن و خاموش نمودن سامانه برس زنی

  وصل/جدا نمودن برس 

5.نگهداری و تحویل

هشدار!   
بسته بندی دستگاه باید در یک محیط سر پوشیده و 

به دور از رطوبت نگهداری شود.

1.5. باز کردن بسته بندی دستگاه
کنید.  باز  را  دستگاه  بندی  بسته 
دستگاه را به آرامی از روی پالت 
را  آن  بندی  بسته  و  آورید  پایین 

در سطل زباله بریزید.

2.5. تحویل
وجود  باید  دستگاه  تحویل  هنگام 
برای  الزم  های  بخش  تمامی 

عملکرد دستگاه بررسی گردد.
1-اسکرابر

2- دفترچه راهنمای دستگاه
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3- کابل اتصال باتری ها
4-تی دستگاه

3.5. تجهیزات همراه
 لوازم جانبی زیر در کنار دستگاه ارائه 

می شوند:  
1- دو عدد برس 33 سانتی متری

حداکثر  ظرفیت  با  ژل  های  2-باتری 
180 آمپر ساعت  

5.4. مطالعه دفترچه راهنما

هشدار!  
حتما قبل از شروع کار با دستگاه، دفترچه راهنما 

را بطور کامل و دقیق مطالعه نمایید.

6. نصب و شارژ باتری

هشدار! خطر برق گرفتگی!  
واجد شرایط  افراد  توسط  باید  حتماً  الکتریکی  مدارهای  روی  بر  عملیات 
انجام شود. قبل از نصب و یا جدا کردن باتری ها از خاموش بودن کامل 
و  اندازی  راه  های  دستورالعمل  به  و  نموده  حاصل  اطمینان  اسکرابر، 
استفاده از باتری توجه کنید. از دستکش های محافظ و عینک ایمنی نیز 

استفاده نمایید.
نصب باتری :

مراحل  ها،  باتری  اتصال  و  نصب  منظور  به 
زیر را انجام دهید:  

در  را  دستگاه  روشن/خاموش  کلید   -1
وضعیت OFF قرار دهید.

2- سامانه برس زنی را خاموش نمایید.
3- موتور مکش را خاموش نمایید.

4- دسته دستگاه را با چرخش پیچ آن، به 
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سمت پایین حرکت دهید.
5- به کمک پدال پایی، محفظه برس را باال ببرید.

6- مخزن آب کثیف را به سمت باال حرکت 
دهید.

7- باتری های دستگاه را در جای خود قرار 
دهید. 

8- مطابق شکل، ابتدا قطب منفی باتری اول 
را به قطب مثبت باتری دوم متصل نمایید.

9- قطب منفی باتری دوم را به قطب مثبت 
باتری سوم متصل نمایید.

قطب  به  را  چهارم  باتری  منفی  قطب   -10
مثبت باتری اول متصل نمایید.

باتری  مثبت  قطب  به  را  قرمز  کابل   -11
چهارم متصل نمایید.

12- کابل آبی را به قطب منفی باتری سوم 
متصل نمایید.

بر  دوباره  را  کثیف  آب  مخزن  پایان،  در   -13
روی دستگاه قرار دهید.

شارژ باتری :

هشدار!   
باتری های این دستگاه از نوع ژلی و با ظرفیت حداکثر 180 آمپر ساعت 
بوده که به تعمیر و نگهداری خاصی نیاز ندارند. در صورت استفاده از 
در  داده شده  های  دستورالعمل  طبق  بر  را  شارژر  لطفاً  ها،  باتری  دیگر 

دفترچه راهنمای آن استفاده نمایید.
باتری این دستگاه با شارژر خارجی شارژ می شود. قبل از  شارژ این باتری 

به موارد زیر توجه نمایید:
1-محل شارژ باتری، باید بدون خاک و رطوبت و با دمای کم تر از 30درجه باشد. 
ثابتی  محل  در  آنرا  شارژر،  دیدن  ضربه  یا  سقوط  از  جلوگیری  2-برای 

نصب نمایید.
3- قبل از شارژ، از سالم بودن کابل باتری اطمینان حاصل نمایید. 



14 تلفن: 021-87184

4- در پایان عملیات نظافت، حتما باتری را شارژ نمایید.
5- جهت افزایش طول عمر باتری، آنرا هر 15 روز یکبار کامال تخلیه نموده 

و سپس به شارژ بزنید.
6- در صورتیکه دو روز از دستگاه استفاده نشود، می بایست باتری را 

شارژ نموده تا از خراب شدن آن جلوگیری شود.
انجام  را  زیر  مراحل  باتری  نمودن  شارژ  برای 

دهید:
حرکت  باال  سمت  به  را  کثیف  آب  1-مخزن 

دهید.
جدا  آن  نگهدارنده  از  را  باتری  2-کابل 

نمایید.
متصل  شارژ  سوکت  به  را  باتری  3-کابل 

نمایید.
به  اتصال سوکت شارژر  در هنگام   : نکته 
داخل  های  پین  محکم  اتصال  از  باتری، 
صورت  در  شود.  حاصل  اطمینان  سوکت 
مشاهده قطعی و یا شکستگی، سوکت باید 

تعویض شود.
4-شارژر را به پریز برق متصل نمایید.

روی  سبز  چراغ  نشدن  روشن  تا   : نکته 
شارژر، آن را از پریز برق نکشید.

5-با اتمام شارژ باتری ) سبز شدن 
چراغ شارژر (، دو شاخه را از پریز 

بکشید.
6- در پایان مخزن آب کثیف را سر 

جای خود بگذارید.

7.وصل نمودن برس
برای وصل نمودن برس مراحل زیر را انجام دهید.

1-کلید روشن/خاموش دستگاه را در وضعیت OFF قرار دهید.
2-سامانه برس زنی را خاموش نمایید.

3-به کمک پدال پایی، محفظه برس را باال ببرید. 
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4-دو برس را در نزدیکی دستگاه قرار دهید.
6،5-بعد از روشن کردن دستگاه، آنرا با فشار دادن بخش جلویی حرکت 

دهید تا محفظه برس ها بر روی برس ها قرار گیرند.
7- به مدت یک ثانیه کلید وصل نمودن برس را فشار دهید.

8-برس ها بطور خودکار در داخل محفظه محکم می شوند.
دستگاه،  بودن  روشن  حین  در  کافیست  ها  برس  نمودن  جدا  برای  نکته: 
محفظه برس را باال برده و با فشار دادن کلید جدا نمودن برس، آن ها را از 

دستگاه خارج نمایید.

8.وصل / جدا نمودن تی دستگاه 
وصل نمودن تی :

برای وصل نمودن تی دستگاه، مراحل زیر 
را انجام دهید.

در  را  دستگاه  روشن/خاموش  کلید   -1
وضعیت OFF قرار دهید.

2- با چرخاندن کلید پاشش آب تا منتهی 
الیه سمت چپ، جریان پاشش محلول را 

متوقف نمایید.
3-سامانه مکش را خاموش نمایید.

4- در پایان عملیات نظافت، حتما باتری را شارژ نمایید.
5- جهت افزایش طول عمر باتری، آنرا هر 15 روز یکبار کامال تخلیه نموده 

و سپس به شارژ بزنید.
6- در صورتیکه دو روز از دستگاه استفاده نشود، می بایست باتری را 

شارژ نموده تا از خراب شدن آن جلوگیری شود.
انجام  را  زیر  مراحل  باتری  نمودن  شارژ  برای 

دهید:
حرکت  باال  سمت  به  را  کثیف  آب  1-مخزن 

دهید.
جدا  آن  نگهدارنده  از  را  باتری  2-کابل 

نمایید.
متصل  شارژ  سوکت  به  را  باتری  3-کابل 

نمایید.
به  اتصال سوکت شارژر  در هنگام   : نکته 
داخل  های  پین  محکم  اتصال  از  باتری، 
صورت  در  شود.  حاصل  اطمینان  سوکت 
مشاهده قطعی و یا شکستگی، سوکت باید 

تعویض شود.
4-شارژر را به پریز برق متصل نمایید.

روی  سبز  چراغ  نشدن  روشن  تا   : نکته 
شارژر، آن را از پریز برق نکشید.

5-با اتمام شارژ باتری ) سبز شدن 
چراغ شارژر (، دو شاخه را از پریز 

بکشید.
6- در پایان مخزن آب کثیف را سر 

جای خود بگذارید.

7.وصل نمودن برس
برای وصل نمودن برس مراحل زیر را انجام دهید.

1-کلید روشن/خاموش دستگاه را در وضعیت OFF قرار دهید.
2-سامانه برس زنی را خاموش نمایید.

3-به کمک پدال پایی، محفظه برس را باال ببرید. 
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پایی  پدال  کمک  به  را  برس  4-محفظه 
پایین بیاورید.

کمک  به  را  دستگاه  تی  5-نگهدارنده 
اهرم آن پایین بیاورید.

پشت  در  ای  گونه  به  را  دستگاه  6-تی 
اسکرابر قرار دهید که غلتک ها در پشت 
و اهرم ها در مقابل محل اتصال خود به 
دستگاه قرار گیرند. سپس تی را به سمت 
گیرنده  داخل  در  تا  دهید  فشار  داخل 

چنگکی جای گیرد.
جهت  در  را  شونده  بسته  های  7-اهرم 

عقربه های ساعت بچرخانید و محکم کنید تا تی از نگهدارنده خود جدا نشود.
8- در پایان، شلنگ مکش آب کثیف را به تی دستگاه متصل نمایید.

جدا نمودن تی :
در  را  دستگاه  روشن/خاموش  1-کلید 

وضعیت OFF قرار دهید.

2- با چرخاندن کلید پاشش آب تا منتهی 
را  محلول  پاشش  جریان  چپ،  سمت  الیه 

متوقف نمایید.

3-سامانه مکش را خاموش نمایید.

4- محفظه برس را به کمک پدال پایی 
پایین بیاورید.

جدا  تی  از  را  کثیف  آب  مکش  5-شلنگ 
نمایید.

6- اهرم های بسته شونده را بچرخانید تا 
تی از نگهدارنده آن باز شود.

های  چنگک  داخل  از  را  دستگاه  7-تی 
نگهدارنده آن بیرون بیاورید. 
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9. بررسی وضعیت بخش های مختلف دستگاه 
بررسی وضعیت شارژ باتری :

دستگاه  ابتدا  باتری،  شارژ  وضعیت  بررسی  برای 
نمایشگر وضعیت  از روی  نموده و سپس  را روشن 

باتری، از میزان شارژ باتری مطلع شوید.

تنظیم دسته دستگاه :
کاربر می تواند دسته دستگاه را مطابق با فیزیک خود در وضعیت دلخواه 

قرار دهد. در صورت تنظیم نبودن دسته، مراحل زیر را انجام دهید:
1-کلید روشن/خاموش دستگاه را در وضعیت OFF قرار دهید.

2- با چرخاندن کلید پاشش آب تا منتهی الیه سمت چپ، جریان پاشش 
محلول و چرخش برس ها را متوقف نمایید.

3-سامانه مکش را خاموش نمایید.
5،4-برای تنظیم وضعیت دسته، پیچ آنرا بچرخانید تا شل شود. دسته را 

برای رسیدن به وضعیت دلخواه حرکت دهید. 
-در پایان پیچ تنظیم دسته را محکم نمایید.

پر نمودن مخزن آب تمیز :

           توجه!
استفاده از محلول شستشوی نامناسب و یا پر کردن مخزن با مواد شوینده 
به روش اشتباه ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه شود. بنابراین 
هنگام پر کردن مخزن با مواد شوینده، نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

ایجاد  زیاد  کف  حین شستشو  در  نباید  استفاده  مورد  ماده شوینده   -1
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نماید و منحصرا باید برای استفاده در دستگاه اسکرابر تولید شده باشد.
2- دستور العمل مواد شوینده باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرد تا با 

توجه به غلظت و موارد کاربر، از این مواد استفاده شود.
3- هرگز مواد شوینده متفاوت به صورت همزمان مورد استفاده قرار نگیرد.

4- دمای محلول شستشو )شامل آب و مواد شوینده( بیش از 40 درجه 
سانتی گراد نباشد.

5- ماده پاک کننده بیش از حد مجاز )عالمت MAX( داخل مخزن ریخته نشود.

مراحل پر نمودن مخزن آب تمیز:
 OFF وضعیت  در  را  دستگاه  روشن/خاموش  کلید   -1

قرار دهید.
2-سامانه مکش را خاموش نمایید.

حد  تا  را  تمیز  آب  مخزن  شلنگ،  یک  بوسیله   -4،3
ماکسیمم و از محل مشخص شده در شکل پر نمایید.

ــواد  ــد، آب و م ــده داری ــاک کنن ــول پ ــه محل ــاز ب ــه نی 6،5-  در صورتیک
شــوینده را بــا درصــد مشــخص و تــا خــط ماکســیمم از درب باالیــی مخــزن 

ــد.  ــز، داخــل آن بریزی آب تمی

10. انجام عملیات شستشو با دستگاه
جهت انجام عملیات شستشو با دستگاه مراحل زیر را انجام دهید.

1-تی دستگاه را به کمک اهرم نگهدارنده آن پایین بیاورید.
2- دستگاه را روشن نمایید.

3- با چرخاندن کلید پاشش آب به سمت راست، میزان پاشش محلول را 
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به میزان دلخواه تعیین نمایید.
در  را  دستگاه  الکتریکی  ترمز  4-کلید 

وضعیت 1 قرار دهید. 
پایی  پدال  کمک  به  را  برس  محفظه   -5

پایین بیاورید.
6-سامانه برس زنی را فعال نمایید.

7-سامانه مکش را فعال نمایید.
8-سرعت دستگاه را تنظیم نمایید.

بخش  داشتن  نگه  و  دادن  فشار  9-با 
جلویی پنل، دستگاه رو به جلو حرکت می 

نماید.

حرکت رو به عقب دستگاه:
دستگاه،  عقب  به  رو  حرکت  برای 
پنل،  جلویی  بخش  جای  به 
و  دهید  فشار  آنرا  پشتی  قسمت 

نگهدارید.

متوقف نمودن دستگاه: 
بخش  ابتدا  دستگاه  نمودن  متوقف  برای 

جلویی پنل را رها نمایید و سپس:
1-پیچ تنظیم سرعت دستگاه را به حالت 

اولیه برگردانید.
2-سامانه برس زنی را خاموش نمایید.

نماید و منحصرا باید برای استفاده در دستگاه اسکرابر تولید شده باشد.
2- دستور العمل مواد شوینده باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرد تا با 

توجه به غلظت و موارد کاربر، از این مواد استفاده شود.
3- هرگز مواد شوینده متفاوت به صورت همزمان مورد استفاده قرار نگیرد.

4- دمای محلول شستشو )شامل آب و مواد شوینده( بیش از 40 درجه 
سانتی گراد نباشد.

5- ماده پاک کننده بیش از حد مجاز )عالمت MAX( داخل مخزن ریخته نشود.

مراحل پر نمودن مخزن آب تمیز:
 OFF وضعیت  در  را  دستگاه  روشن/خاموش  کلید   -1

قرار دهید.
2-سامانه مکش را خاموش نمایید.

حد  تا  را  تمیز  آب  مخزن  شلنگ،  یک  بوسیله   -4،3
ماکسیمم و از محل مشخص شده در شکل پر نمایید.

ــواد  ــد، آب و م ــده داری ــاک کنن ــول پ ــه محل ــاز ب ــه نی 6،5-  در صورتیک
شــوینده را بــا درصــد مشــخص و تــا خــط ماکســیمم از درب باالیــی مخــزن 

ــد.  ــز، داخــل آن بریزی آب تمی

10. انجام عملیات شستشو با دستگاه
جهت انجام عملیات شستشو با دستگاه مراحل زیر را انجام دهید.

1-تی دستگاه را به کمک اهرم نگهدارنده آن پایین بیاورید.
2- دستگاه را روشن نمایید.

3- با چرخاندن کلید پاشش آب به سمت راست، میزان پاشش محلول را 
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3-سامانه مکش را خاموش نمایید.

4- محفظه برس را به کمک پدال پایی باال 
ببرید.

5- تی دستگاه را به کمک اهرم نگهدارنده آن 
باال ببرید.

الیه  منتهی  تا  آب  پاشش  کلید  چرخاندن  با   -6
متوقف  را  محلول  پاشش  جریان  چپ،  سمت 

نمایید.

7- کلید ترمز الکتریکی دستگاه را در وضعیت 0 
قرار دهید. 

8-کلید روشن / خاموش دستگاه را چرخانده و 
از روی دستگاه بردارید.

11. اقدامات الزم پس از فرآیند شستشو

نظافت روزانه :
فرآیند  از  پس  روزانه  نظافت  برای 

شستشو، مراحل زیر را طی نمایید.
به  را  دستگاه  سرعت  تنظیم  1-پیچ 

سمت سرعت صفر ببرید.
2-سامانه برس زنی را خاموش نمایید.

3-سامانه مکش را خاموش نمایید.
4- با چرخاندن کلید پاشش آب تا منتهی الیه سمت 

چپ، جریان پاشش محلول را متوقف نمایید.
5- کلید ترمز الکتریکی دستگاه را در وضعیت 0 

قرار دهید. 
6- کلید خاموش/روشن دستگاه را چرخانده و از روی دستگاه بردارید. 
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7- تی دستگاه را به کمک اهرم نگهدارنده آن باال ببرید.
8- محفظه برس را به کمک پدال پایی باال ببرید. 

9-درب باالیی دستگاه را باز نمایید.
10-برای تخلیه مخزن آب کثیف، شلنگ تخلیه را از 

محل خود خارج کنید و در باالی دریچه فاضالب قرار دهید.
11-درون مخزن آب کثیف را به خوبی شستشو دهید. 

13،12- برای تخلیه مخزن آب تمیز، شلنگ آنرا درون چاه فاضالب قرار 
داده و درپوش آنرا باز نمایید.

نظافت هفتگی دستگاه :
روزانه  نظافت  بخش   8 تا  مراحل1  ابتدا  دستگاه،  هفتگی  نظافت  برای 

دستگاه را انجام دهید و سپس :
1-فیلتر مخزن آب تمیز را بردارید. 

2، 3- فیلتر مخزن آب تمیز را شستشو و 
سپس خشک نمایید.

4- فیلتر مخزن آب تمیز را سر جای خود 
قرار دهید.

5-درب باالیی دستگاه را بطور کامل باز نمایید.
6- درپوش فیلتر هوای داخلی دستگاه را 

بردارید.
7-فیلتر را از محل قرار گیری آن خارج نمایید.
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8- درب شناور مخزن آب کثیف را بردارید. 
9-شناور را از داخل مخزن آب کثیف خارج نمایید.

10- فیلتر هوای داخلی دستگاه را شستشو دهید.
11- شناور مخزن آب کثیف و درب آن را به دقت شستشو دهید. 

12- فیلتر هوای داخلی دستگاه را کامال خشک نمایید.
17،16،15،14،13- فیلتر و شناور نظافت شده را سر جای خود بگذارید  

و درب باالیی دستگاه را ببندید.

12.تعویض ابزار نظافتی

هشدار! برس و یا پد دستگاه   
را بصورت هفتگی بازبینی نمایید:

کم -  برس  ارتفاع  درصورتیکه 
تر از 16 میلی متر شود، باید آنرا      

تعویض نمود.
ارتفاع استاندارد پد 25 میلی - 

آنرا  باید  پد؛  باشد، در صورت فرسایش  متر می 
تعویض نمود.

جدا نمودن برس یا پد فرسوده :
1-پیچ تنظیم سرعت دستگاه را تا منتهی الیه سمت 

چپ بچرخانید.



تلفن: 23021-87184

2-سامانه برس زنی را خاموش نمایید.
3-سامانه مکش را خاموش نمایید.

4-دستگاه را به وسیله کلید آن روشن نمایید.
5- با چرخاندن کلید پاشش آب تا منتهی الیه سمت 

راست، جریان پاشش محلول را فعال نمایید.
6-کلید ترمز الکتریکی دستگاه را در وضعیت صفر 

قرار دهید.
7-محفظه برس را به کمک پدال پایی باال ببرید.

8-کلید جدا نمودن برس را به مدت یک ثانیه نگه دارید.  
9-برس ها بطور خودکار از محفظه جدا می شوند.

10-با حرکت دادن دستگاه به سمت عقب، برس فرسوده را بردارید.

نکته : جهت وصل نمودن ابزار نظافتی جدید، بخش وصل نمودن برس را 
مشاهده کنید.

13.تعویض الستیک تی
الستیک تی در اثر تماس با سطح زمین به 
مرور دچار فرسایش می شود. برای تعویض 

الستیک تی مراحل زیر را انجام دهید:
1- سرعت دستگاه را به کمک پیچ تنظیم 

سرعت، بر روی کم ترین حالت قرار دهید.

2- سامانه برس زنی را خاموش نمایید.

8- درب شناور مخزن آب کثیف را بردارید. 
9-شناور را از داخل مخزن آب کثیف خارج نمایید.

10- فیلتر هوای داخلی دستگاه را شستشو دهید.
11- شناور مخزن آب کثیف و درب آن را به دقت شستشو دهید. 

12- فیلتر هوای داخلی دستگاه را کامال خشک نمایید.
17،16،15،14،13- فیلتر و شناور نظافت شده را سر جای خود بگذارید  

و درب باالیی دستگاه را ببندید.

12.تعویض ابزار نظافتی

هشدار! برس و یا پد دستگاه   
را بصورت هفتگی بازبینی نمایید:

کم -  برس  ارتفاع  درصورتیکه 
تر از 16 میلی متر شود، باید آنرا      

تعویض نمود.
ارتفاع استاندارد پد 25 میلی - 

آنرا  باید  پد؛  باشد، در صورت فرسایش  متر می 
تعویض نمود.

جدا نمودن برس یا پد فرسوده :
1-پیچ تنظیم سرعت دستگاه را تا منتهی الیه سمت 

چپ بچرخانید.
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3- سامانه مکش را خاموش نمایید.
4-به کمک اهرم نگهدارنده، تی دستگاه را 

باال ببرید. 
5- سامانه پاشش آب را خاموش نمایید.

روی  بر  را  دستگاه  الکتریکی  ترمز  6-کلید 
وضعیت 0 قرار دهید. 

7-کلید را از روی دستگاه بردارید.
جدا  تی  از  را  کثیف  آب  مکش  8-شلنگ 

نمایید. 
9- اهرم های بسته شونده را در خالف جهت 

عقربه های ساعت بچرخانید.
های  چنگک  داخل  از  را  دستگاه  10-تی 

نگهدارنده آن بیرون بیاورید. 
12،11- الستیک تی را باز نمایید. 

13-الستیک تی فرسوده را خارج نمایید.
14-الستیک تی جدید را آماده کنید. 

15،16،17- به کمک پیچ ها و اهرم های مربوطه، الستیک های تی جدید 
را متصل نمایید.

نکته: هر دو الستیک تی در مجموع چهار لبه دارند و در نتیجه الستیک تی 
اصلی می تواند 3 بار مورد استفاده قرارگیرد. لبه های فرسوده را مجددا 

استفاده نکنید.
18- تی را به داخل چنگک های آن ببرید.

19، 20-به کمک اهرم ها، تی را مجددا به نگهدارنده متصل نمایید.
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21-شلنگ مکش آب کثیف را دوباره متصل نمایید.

14.مشخصات فنی
RA55BM40 اطالعات فنی

660 پهنای شستشو - میلی متر
980 پهنای خشک کن- میلی متر

1375 طول- میلی متر
680 عرض - میلی متر

1100 ارتفاع- میلی متر
147-279 وزن دستگاه با / بدون باتری

 2 حداکثر شیب حرکتی -درصد
115 بیشینه سرعت مکش - متر مکعب بر ساعت

1122 بیشینه قدرت مکش - میلی متر آب
180 سرعت چرخش برس  - دور بر دقیقه

2 تعداد برس
60 ظرفیت مخزن آب تمیز - لیتر
60 ظرفیت مخزن آب کثیف - لیتر

1190 توان مصرفی- وات 

24 ولتاژ کاری - ولت
1/5 طول کابل شارژر باتری - متر

تا 180 ظرفیت باتری - آمپر ساعت
300×380×500 ابعاد باتری )طول × عرض × ارتفاع( - میلی متر

CE استاندارد
61 سطح صدا - دسی بل
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15.عیب یابی

هشدار ! خطر آسیب دیدگی!  
دستگاه می تواند باعث ایجاد خطر برای افراد یا اجسام باشد. کار با دستگاه 
تنها توسط افراد واجد شرایط که با دستورالعمل های ایمنی آمده در فصل 
ایمنی مطابقت دارند، انجام شود. قبل از انجام هرگونه عملیات تعمیر و 
نگهداری، دستگاه را کامالً خاموش نموده و اتصال کابل باتری را قطع نمایید.

راه حل دلیل احتمالی مشکل

آلودگی ها را با یک دستمال نرم از 
روی سنسور تمیز نمایید.  آلوده شدن سنسور مخزن آب کثیف

کف موجود در مخزن آب کثیف را  کار نکردن موتور مکنده
جمع آوری نمایید یا از مواد ضد 

کف استفاده کنید. از مواد شوینده 
با کف کم استفاده نمایید.

وجود کف در مخزن آب کثیف

مخزن آب کثیف را تخلیه کنید. پر بودن مخزن آب کثیف

عدم جمع آوری آب کثیف

درپوش شلنگ تخلیه را ببندید. بسته نبودن درپوش شلنگ تخلیه آب کثیف

فیلتر هوا را تمیز یا تعویض نمایید مسدود شدن فیلتر هوای مخزن آب کثیف

در مخزن آب کثیف را ببندید یا 
نوار الستیکی درپوش را تمیز یا 

تعویض کنید.

در مخزن آب کثیف بسته نشده یا نوار 
الستیکی درپوش، کثیف یا خراب شده باشد.

خرطومی مکش را نظافت نمایید - از 
اتصال کامل شلنگ اطمینان یابید.

خرطومی مکش توسط آلودگی ها مسدود 
شده یا به درستی روی تی نصب نشده.

لبه تی را تمیز نمایید. گیر کردن آلودگی به لبه الستیک تی 
 باقی ماتدن رد الستیک تی

الستیک تی را تعویض نمایید یا بر روی زمین
جهت لبه را تغییر دهید. کهنه یا ساییده شدن الستیک تی 

سوئیچ را به سمت راست 
بچرخانید تا دستگاه روشن شود. سوئیچ دستگاه در وضعیت خاموش است.  کار نکردن فرمان های

الکتریکی دستگاه

پیچ تنظیم سرعت را در جهت 
افزایش سرعت دستگاه بچرخانید.

 قرار داشتن پیچ تنظیم سرعت در کم ترین
حالت

کار نکردن موتور جلوبرنده
کلید ترمز الکتریکی دستگاه را در 

وضعیت یک قرار دهید.
قرار داشتن کلید ترمز الکتریکی دستگاه در 

وضعیت صفر
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راه حل دلیل احتمالی مشکل

سیستم کنترل جریان محلول 
شستشو را روشن نمایید.

خاموش بودن سیستم کنترل جریان محلول 
شستشو

 خار ج نشدن محلول
شستشو از حفره های برس

مخزن آب تمیز و مواد شوینده را 
پر نمایید. خالی بودن مخزن محلول شستشو

دریچه را تمیز نمایید. دریچه پاشش محلول شستشو بر روی برس 
ها مسدود شده یا جرم گرفته

شلنگ را بررسی و گرفتگی آنرا 
باز نمایید. شلنگ آب پیچ خورده یا گرفته است.

16.گواهی ها و استاندارد ها


