Bona PowerScrubber

Profesionální
údržba

Technický list
Bona Power Scrubber je kompaktní, výkonný čistící stroj pro čištění
všech typů podlah v interiéru a extriéru. Čistič Bona Deep Clean Solution
odstraní nejodolnější nečistoty a špínu z dřevěných podlah jednoduše a
rychle. Dva protiběžné válcové kartáče čistí do hloubky a poradí si i s
nerovnou, kartáčovanou podlahou.
•
•
•
•

Výkonný stroj, snadná manipulace
Specializované protiběžné kartáče pro čištění všech typů podlah
Extrémně efektivní vysávání vody pro bezpečné použití na dřevěných podlahách
Snadno se plní, čistí a přenáší.

Technická data
Výkon motoru:
Napájení:
Hmotnost stroje:
Kartáč:
Počet rotací za minutu:
Množství roztoku:
Využití nádrže:
Rozměr:
Doporučené čistící prostředky:

max. 2700 W, Avg. 1900 W
220-240 V / 50 Hz
34,5 kg
2 x 400 mm jemný býlý nylon
1100
10 litrů
10 litrů
520 mm x 470 mm x 300 mm
Bona Deep Clean Solution, Bona Cleaner

Obsluha stroje
Před použitím stroje si přečtěte přiložený manuál produktu a bezpečnostní pokyny!
Níže uvedené doporučení jsou poskytovány v dobré víře a na základě našich
dosavadních zkušeností se strojem, ale každá podlaha a situace musí být před použitím
posouzena individuálně, aby podlaha byla v dobrém stavu pro čištění strojem.
Čištění:
1. Nejdříve podlahu vyluxujte vysavačem, aby se odstranil prach a volné nečistoty.
2. Naplňte nádrž na roztok čističem (zředěný vodou). Maximálně 10 litrů.
3. Připojte přístroj k 220-230 V zásuvky.
4. Nastavte tlačítko tlaku na střední zátěž (rukojeť musí být ve svislé poloze).
5. Zatímco dávkujete čistící prostředek, pohybujte se strojem přímo dopředu. Stroj je
možné použít v libovolném směru, ale pokud je to možné, pohybujte se ve směru dřeva.
6. Vraťte se do své původní polohy po stejné cestě. Pokud jsou lehce znečištěné
podlahy, na zpáteční cestě čistič nedávkujte, ale při silně znečištěných podlahách
můžete čistič dávkovat.
7. Nenechávejte za stojem nadměrné množství roztoku nebo louže na podlaze. Kde
stroj roztok nevysaje, ihned místo setřete mopem!
8. Pokračujte v čištění v dalším pruhu dokud celá plocha podlahy nebyla vyčištěna.
Pokud potřebujete vynaložit více síly tlaku na podlahu, například k odstranění silně
znečištěných ploch (jako např. stop od bot), můžete tlačítko tlaku nastavit na maximální
tlak. Dbejte však na to, aby při maximálním tlaku byl stroj stále v pohybu a nikdy
nenechte stroj běžet se suchými kartáči. Nebezpečí poškození podlahy!
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Důležité upozornění – pro úspěšné výsledky a dlouholetost stoje
• Bona PowerScrubber byl skonstruován na odsávání kapaliny a ne nečistot a
kamínků. Proto před čištěním, podlahu vždy vyluxujte vysavačem, aby kamínky
nepoškodily vnitřní turbínu.
• Čistící stroj mějte vždy v pohybu při čištění a nikdy nespouštějte kartáče na suchou
podlahu! Stát na stejném místě s rotujícími kartáči může poškodit podlahu.
• Začněte čistit při nízkém nebo středním tlaku a tlak postupně zvyšujte podle potřeby.
Není nutné být více agresivní na podlahu, než je nutné.
• Po čištění stojem jsou kartáče mokré. Může způsobit odkapávání vody a roztoku.
Chcete-li minimalizovat odkapání, zastavte výdej čistícího roztoku (zatímco držíte stroj
v pohybu s vysáváním) cca 30 sekund před úplným zastavením.
• Pokud pozastavíte čistící práci, stroj umístěte na místo méně citlivé nebo položte pod
stroj vodotěsnou plachtu, aby jste zabránil odkapání mycího prostředku na podlahu a
případně její poškození.
• Kontrolujte hladinu vody v nádrži na čistící roztok pravidelně. Pokud stroj vydává
tikající zvuk, znamená to, že žádný čistící roztok není ve vodním čerpadle. Vyprázdněte
sběrnou nádrž se špinavou vodou a naplňte zásobník pro roztok čistícím prostředkem
dávkovaným s vodou. Nepouštějte vodní čerpadlo za sucha po delší dobu.
• Čistěte a vyprazdňujte stroj po každém použití. Neskladujte v nádržce znečištěnou
vodu nebo čistící roztok.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.
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