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Garantie
In elk land gelden de door onze verantwoordelijke Cleanfix-maatschappij uit- gegeven
garantievoorwaarden. Storingen aan uw apparaat verhelpen wij binnen de garantietermijn zonder kosten indien de oorzaak een materiaal- of fabricagefout is. Bij een onder
de garantie vallende storing kunt u contact opnemen met uw dealer of met Cleanfix
Benelux.
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Gebruiksaanwijzing Scrubbee
Gefeliciteerd met uw uitstekende keuze. De PE 145 Scrubbee is een lichte en
gemakkelijk te hanteren machine op accu voor allerhande schoonmaakwerkzaamheden. De machine is uitermate geschikt bij de schoonmaak van trappen,
wanden, kleine en volle ruimtes, waar overige standaard machines moeilijk of
nauwelijks kunnen worden ingezet.

1. Bijbehorende onderdelen en accessoires
•
•
•
•
•
•
•

De draaischijf verbonden met de motor en de aan/uit schakelaar op de
kunststof kast met handgreep zijn standaard
Wisselbare telescoop steel met handvat en aan/uit schakelaar
Accu, NiCd 9,6 volt 1900 mAh., als optie ook leverbaar in NiMh 9,6V 3000
mAh.
Snellader 230 volt (optie 120 volt)
Nylon borstel (meerdere modellen of verschillend van hardheid, geschikt voor
diverse toepassingen beschikbaar)
Nylon pad (meerdere hardheid gradaties leverbaar)
Microvezel pad (optioneel)

2. Voor gebruik
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Controleer voordat u de snellader op het stroomnet aansluit, of de
netspanning (230 volt) met de op de lader vermelde spanning overeenstemt.
Opladen van de accu is alleen in droge ruimtes toegestaan.
Steek de stekker in het stopcontact en plaats de accu in de oplader.
Maak bij het opladen van de accu uitsluitend gebruik van de door de fabrikant
voorgeschreven oplader.
Als het groene lampje op de lader brandt is de accu volledig geladen en klaar
voor gebruik.
Plaats de accu in de daarvoor aanwezige opening in het motorgedeelte van
de machine.
Accu goed aandrukken. De op de accu aanwezige geleiders zorgen voor de
juiste positionering.
Plaats de borstel met de nokken in de gaten van de draaischijf onder de
motor. In het geval de nylon borstel tijdens vervoer of verkeerd opbergen
vervormd is, deze gedurende 30 seconden in heet water onderdompelen. De
borstel keert dan weer terug in zijn juiste vorm.
Indien u met pads werkt, plaats deze dan zo centraal mogelijk in het midden
direct op het klittenband onder de draaischijf van de motor.
De juiste werkhoogte, afhankelijk van de uit te voeren taak, wordt verkregen
door de telescoop steel met behulp van de kunststof draaisluiting op hoogte af
te stellen.
Met behulp van de draaiknoppen, de op hoogte instelbare handgreep naar
behoefte instellen.
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3. Telescoop steel plaatsen en wegnemen
•
•

Plaats de telescoop steel in de daarvoor aangebrachte opening van het
motorgedeelte en druk deze stevig aan totdat u een klik hoort. Daarna de
kunststof draaiknop op de metalen beugel licht aandraaien.
Voordat u de telescoopsteel wegneemt de draaiknop op de metalen beugel
licht los draaien. De drukknop op het zwarte verbindingsstuk indrukken en met
een lichte ruk de steel wegnemen.

4. Gebruik (met telescoopsteel bij rechtshandig gebruik)
•
•
•

Neem de in hoogte instelbare handgreep met de linkerhand vast.
Neem de bovenste handgreep met schakelaar in de rechterhand.
Trek nu de schakelaar in en houdt deze ingetrokken gedurende het gebruik.
Nadat de schakelaar loslaat, stopt de motor onmiddellijk.

5. Gebruik (als handapparaat zonder steel)
•
•
•
•

Neem het motorgedeelte bij de kunststof greep in de hand.
Het motorgedeelte van de PE 145 Scrubbee is standaard uitgerust met een
veiligheidspal boven op de handgreep, die de uiteindelijke schakelaar
blokkeert.
Druk de veiligheidspal met de duim naar voren, voordat u de schakelaar
intrekt. Als de motor loopt kan de veiligheidspal worden losgelaten.
De motor start zodra de schakelaar wordt ingetrokken. Gedurende het gebruik
dient de schakelaar ingetrokken te zijn. Nadat u de schakelaar loslaat, stopt
de motor onmiddellijk.
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6. Na ieder gebruik
•
•
•

Neem de borstel of de pad van de machine en maak deze schoon.
Maak de machine schoon en droog.
Borstel altijd op de nokken opslaan om vervorming van de borstelharen te
voorkomen.

7. Indien de accu nagenoeg leeg is
•
•
•
•
•

Verwijder de accu uit de PE 145 Scrubbee door de op de accu aangebrachte
pallen in te drukken en de accu uit het motorgedeelte te trekken.
Steek de stekker van de oplader in het stopcontact. Het groene lampje gaat
branden.
Plaats de accu op de oplader.
Het rode lampje geeft aan dat het opladen is gestart.
Indien het groene lampje weer gaat branden is het opladen gereed en de accu
weer klaar voor gebruik.

8. Veiligheidsaanwijzigingen voor accu en machine
•
•

Gebruik de oplader NOOIT in vochtige of natte ruimten!
Voorkom schade aan de spanningskabel van de oplader door scherpe randen
of voorwerpen. Indien de spanningskabel van de oplader beschadigd is, moet
deze direct door een door de fabrikant erkende vakhandel ter reparatie
worden aangeboden.
• Accu’s welke niet meer gebruikt worden mogen nimmer worden verbrand. De
accu’s kunnen exploderen bij verbranding.
• Indien er vloeistof uit de accu met huid in aanraking komt, ga dan als volgt te
werk:
1. Was betreffende gedeelte van de huid direct en overvloedig met water en
zeep.
2. Neutraliseer de accuvloeistof met azijn of sap van een citroen.
3. Indien accuvloeistof in aanraking komt met de ogen, direct met schoon water
en gedurende minstens 10 minuten spoelen. Neem direct contact op met een
arts.
• Let op! Gebruikte accu’s kunnen schadelijk zijn voor het milieu en mogen
alleen worden aangeboden aan een daarvoor aangewezen verzamelpunt voor
chemisch afval en niet met het normale huisvuil worden afgevoerd. Onder
extreme omstandigheden kan een kleine hoeveelheid vocht uit de accu
treden. Dit hoeft niet direct op schade te duiden.
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9. Overige aandachtspunten
•
•
•
•

Ondanks dat de PE 145 Scrubbee tegen indringend vocht is beschermd,
mogen de draaischijf, de motor noch de accu direct in contact met water
worden gebracht.
Ondanks dat de PE 145 Scrubbee met een beschermkap uitgevoerd is,
adviseren wij naar gelang van inzet ogen en gezichtsbescherming te dragen
die tegen, bij het werken met chemicaliën voldoende bescherming bieden.
Bij het werken op trappen, ladders of steigers dient er rekening gehouden te
worden met de bijbehorende veiligheidsmaatregelen en de uitwijkende kracht
die door de rotatie van de machine optreedt.
Ofschoon de draaiende delen van de PE 145 Scrubbee optimaal zijn
beveiligd, dient verwarring van draden of snoeren met de roterende delen te
worden vermeden.

10. Technische specificaties
•
•
•
•
•
•
•
•

Accu 9,6 V NiCd 1900 mAh (optioneel NiCd 3000 mAh).
Snellader 230 volt (optioneel 120 volt) laadtijd 60 minuten.
Gebruikstijd met een enkele accu, ongeveer 1,5 uur.
Draaisnelheid motor 350 omwentelingen/per minuut.
Body en haren borstel van Nylon
Draaischijf is geschikt voor pads met een doorsnee van 150 mm / 6 inch.
PE 145 Scrubbee inclusief accu, weegt 2,8 kg.
Accu, snellader en PE 145 Scrubbee zijn met CE keurmerk uitgevoerd.
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