
Handleiding combiné schrob- en 
dweilautomaat 

Veiligheidsvoorzieningen  

 De machine mag enkel gebruikt worden voor de daartoe geschikte bestemming. Ander 
gebruik dan voorgeschreven in gebruiksinstructies kan schade en/of letsel toebrengen. 

 De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de 
gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten. 

 Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen. 

 Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke 
bewerking of her-instelling stil. 

 Vul de watertank nooit terwijl de stekker nog in het stopcontact zit. 

 Zorg dat de werkplek vrij van obstakels is die schade kunnen toebrengen aan de machine. 

Gebruiksaanwijzingen 

Opstarten 

 Vul de properwatertank met koud of lauw water en voeg desgevallend 
een geschikte, weinig schuimende detergent toe, conform de 
voorgeschreven concentratie. 

 Druk op de schakelaars om de verschillende functies in te schakelen: 
A : aan/uit zuigmotor 
B : hoge/lage snelheid zuigmotor 
C : aan/uit borstelmotor 

 
Werken 

 Laat door middel van de voetpedaal, de borstel op de grond zakken. 

 De rijsnelheid kan onderaan het toestel aangepast worden d.m.v. een 
hendel. 

 Zet de dosseerkraan van de wateraanvoer op de gewenste stand.(achterzijde van het 
toestel) 

 De aftrekker kan men laten zakken en optrekken d.m.v. een hendel op het handvat. 

 De borstelmotor is beveiligd d.m.v. een overbelastingsbeveiliging, die na activering 
manueel moet worden teruggesteld. Deze bevindt zich onder 
een doorzichtig afdekkapje, onder het bedieningspaneel.  

 
 

Stopzetten 

 Zet de borstelmotor en de zuigmotor af via de respectievelijke drukknop. 

 Breng de borstel omhoog door de voetpedaal in te drukken en te blokkeren. 

 Breng de aftrekker naar boven met de hendel op het handvat. 

 Maak de verlengkabel los.  

 Het leegmaken van de proper- en vuilwatertank kan gebeuren door de respectievelijke slang, 
aan de achterkant van het toestel, los te maken en de stop ervan de verwijderen. Let wel, om 
met het toestel te werken, dienen beide stoppen zeker te worden teruggeplaatst. 

 Reinig de machine na elk gebruik. 
 
Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een 
extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van 
onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland. 
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