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1-GİRİŞ

ÖNEMLİ : Makineyi kullanmadan önce bu kitapçığı mutlaka tam olarak okuyunuz.

NOT : Kullanıcının kişisel korunması için; eldiven, zararlı tozlardan korunması için maske, koruyucu gözlük
ve bazı parçaların değiştirilmesi ya da ayarlamanın yapılması için gerekli aletler kullanıcı tarafından
temin edilir.

2-HAZIRLIK

Süpürücü tahta bir palet ve karton kutu ile ambalajlanmıştır.

 Süpürücünün ağırlık ve ölçüleri TEKNİK BİLGİLER bölümünde

verilmiştir.

DİKKAT :

Eldiven giyiniz ve kesme makası bulundurunuz.

Makineyi ambalajından çıkartmak için;

1- Karton kutuyu çıkartınız
2- Yan fırçayı yerine aşağıdaki gibi monte ediniz. ( şekil 1 )

a) Kapak kısmı redüksiyon dişli jantının üstüne yerleştiriniz.
b) Fırçayı ve metal parçayı redüksiyon dişli jantının üzerine yerleştirin
c) M6x16 vidasından önce pulu yerine takınız.
d) Bunları sıkı bir şekilde vidalayınız
e) El tutamak yerini yukarı doğru kaldırınız. ( şekil 2 )

3- Bağlayıcı bantları kesiniz ve tahta takozları çıkarınız. (şekil 3)
4- Makineyi uzunluğu en az 100 cm. olan bir rampadan çekerek aşağı indiriniz.

( şekil 4 )

Şekil 1

Şekil 2
Şekil 3 Şekil 4
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3-UYGUN DIŞ ORTAM KOŞULLARI

Benzin motorlu modellerde ;
 Minimum çalışma sıcaklığı : - 28 °C
 Maksimum çalışma sıcaklığı : + 38 °C

Akülü modellerde ;
 Minimum çalışma sıcaklığı : - 20 °C
 Maksimum çalışma sıcaklığı : + 40 °C

 Bataryalı modellerde elektrot sıcaklığına göre akülerin etkin kapasitesi değişmektedir. Örneğin;

Sıcaklık : + 30 °C Etkinlik : % 100
Sıcaklık : + 20 °C Etkinlik : % 90
Sıcaklık : + 0 °C Etkinlik : % 60
Sıcaklık : + 40 °C Etkinlik : % 100

Önemli :
Süpürücüyü kesinlikle + 45 °C sıcaklığın üzerindeki ortamlarda çalıştırmayın veya bulundurmayın.

4-KULLANIM KOŞULLARI

UYGUN KULLANIM KOŞULLARI
PB55 süpürücüleri sert, düz ve fazla pürüzlü olmayan zeminlerdeki genel toz ve kirlerin temizliğinde kullanılır.

 Makinenin kullanıldığı yüzeyler beton, asfalt, seramik, ahşap, mermer, lastik veya plastik kaplı yüzeyler gibi
yerler olmalıdır.

UYGUN OLMAYAN KULLANIM KOŞULLARI
PB55 süpürücüleri için şu kullanım koşulları uygun değildir.

 % 2 den fazla eğimli yüzeylerde
 Patlayıcı ve yanıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda
 Benzin motorlu süpürücüler egzoz gazı, öldürücü karbonmonoksit gazı içerdiğinden dolayı kapalı alanlarda

kullanılmamalıdır.
 Yumuşak, çakıllı veya fazla pürüzlü zeminde makineyi kullanmayınız.
 Makine yağ, zehirli maddeler ve genel olarak kimyasalların temizliğinde kullanılmamalıdır.
 Şehir, kasaba gibi yerleşim yerleri içinde veya dışında kalan yolların yada otobanların temizliğinde

kullanılmamalıdır.
 Süpürücü gerekli aydınlatma ve uyarı sistemi ile donatılmadığından dolayı yeterli miktarda aydınlatılmamış

alanların temizliğinde kullanılmamalıdır.
 Süpürücü kar temizliğinde yada ıslak zemin temizliğinde kullanılmamalıdır.
 Süpürücü sadece belirtilen uygun kullanım koşulları altında kullanılmalıdır. Kesinlikle uygun olmayan kullanım

koşulları bölümünde belirtilmiş yada bu bölümde belirtilmediği halde uygun kullanım koşullarına aykırı gelen
durumlarda kullanılmamalıdır.
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5- TEKNİK BİLGİLER

MODEL PB 55 PB 110

Maksimum süpürme genişliği merkezi fırça + 1 yan fırçasıyla (cm)

Maksimum süpürme genişliği sadece merkezi fırçayla (cm)

Maksimum teorik süpürme kapasitesi ( m2/h )

Arka teker sürüşü

Benzinli motor güç kapasitesi (Hp)

Fan/fırça motor güç kapasitesi ( V/watt )

Otomatik filtre silkme

Batarya ( V -A/h )

Panel filtre, filtreleme yüzeyi ( m2 )

Çöp toplama hazne kapasitesi(teorik olarak) ( Lt. )

Maksimum genişlik fırçasız (mm)

Maksimum uzunluk fırçasız (mm)

Maksimum yükseklik (mm)

Ağırlık bataryalar hariç (Kg.)

68

50

2,700

MEVCUT

4

12/600

MEVCUT

12-140

2

36

68

134

98

92

90

70

7,600

MEVCUT

5,5

24/600

MEVCUT

24-240

6

64

90

148

125

248

Şekil 5
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6-MAKİNA BİLGİLERİ

* EMNİYET MUHAFAZASI (TÜM MODELLER İÇİN)

Şekil 6’da görüldüğü üzere, emniyet muhafazası parçaların sağlam vaziyette yerlerine monte edilmiş
olması gerekir. Bu muhafaza parçalarından biri veya daha fazlası kayıp veya hasarlı durumda ise süpürücü
kullanılmamalıdır. Bu muhafaza parçaları aşağıda belirtilmiştir.

PARÇA ŞEKİL AÇIKLAMA

1 6 KORUMA KAPAĞI İÇ
2 6 SOL YAN PARÇA
3 6 SAĞ YAN PARÇA

* YAN FIRÇA (TÜM MODELLER İÇİN)

Yan fırça (şekil 7 parça 1) sadece köşe ve kenarlardaki toz ile kirlerin toplanması içindir. Temizleme işleminden
sonra yan fırçanın şekil 7’de gösterilen 2 numaralı kol ile yukarı kaldırılması gerekir. Çünkü yan fırçanın etkinliği
merkezi fırçaya göre daha azdır.

DİKKAT : Çalışır durumda iken yan fırçaya kesinlikle eliniz ile dokunmayınız. İplik,tel, gibi lif yapılı
malzemelerin toplanmasında süpürücüyü kullanmayınız.

* MERKEZİ FIRÇA (TÜM MODELLER İÇİN)

Şekil 6

Şekil 7
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Merkezi fırça (Şekil 8 parça 1) süpürücünün ana parçası olup, toz ve kirin çöp toplama haznesine toplanmasını
sağlar. Bu fırçanın, kılları farklı sentetik ve değişik tip malzemeden yapılı olanları mevcuttur. Fırça yüksekliği
ayarlanabilir özelliktedir.

ÖNEMLİ : Yan ve merkezi fırçaya dolanabilecek 25 cm. ’den daha uzun partiküllerin toplanmasında
süpürücüyü kullanmayınız.

* ÇÖP TOPLAMA HAZNESİ (TÜM MODELLER İÇİN)
Toplanan tüm toz ve kirlerin bulunduğu yer olan çöp toplama haznesi metal sacdan yapılmıştır. (Şekil 9 parça 2)

ÖNEMLİ : Daima süpürücünün motorunun çalışmadığı zamanlar çöp toplama haznesini boşaltınız ve bu işlemi
yaparken koruyucu gözlük ve ciğerlerinizi toza karşı korumak için maske takınız.

* FİLTRELEME SİSTEMİ (TÜM MODELLER İÇİN)
Filtreleme sistemi bir adet panel filtreden oluşmaktadır.(şekil 10 parça 1). Panel filtre, toz kaldırmadan süpürme
işleminin yapılmasını sağlamaktadır.

Şekil 8

Şekil 9

Şekil 10
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* TOZ TUTUCU LASTİKLER (TÜM MODELLER İÇİN)
Süpürücünün etkin kullanımı için toz tutucu lastik parçalar (şekil 11, parça 8-9-10-30) çok önemlidir. Bunlar
merkezi parçanın etrafını çevrelemekte ve vakum işlevinin etkin olarak yapılmasını sağlamaktadır. Bundan
dolayıdır ki, bu toz tutucu lastik parçaların daima iyi durumda olduklarını kontrol ediniz.

* KONTROL DÜĞMELERİNİN AÇIKLAMALARI (TÜM MODELLER İÇİN)

İLERİ HAREKET KOLU : İleri hareket kolu (şekil 12 parça 1) makinenin kendiliğinden sadece ileri hareket
etmesini sağlayan bir mekanizmayı harekete geçirir. Kolun serbest bırakılması durumunda ise kendiliğinden hareket
durur.

YAN FIRÇA KOLU : Bu kol (şekil 12 parça 3) yan fırçanın aşağı/yukarı hareket ettirilmesini sağlar

BATARYA DÜĞMESİ : Bu düğme(şekil 12 parça 6) süpürücünün açma/kapama düğmesi olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca herhangi bir tehlike durumunda acil durum kapama düğmesi olarak da kullanılmaktadır.

BATARYA ŞARJ İKAZ LAMBASI : Bu lamba (şekil 12 parça 7) yeşil renk konumunda iken batarya şarj
edilmiş durumdadır. Yanıp sönen kırmızı renk konumunda ise batarya bitmek üzeredir. Sürekli kırmızı renk
durumunda ise, batarya boşalmış durumdadır ve tekrar şarj edilmesi gerekmektedir.

Şekil 11

Şekil 12
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MERKEZİ FIRÇA KONTROLÜ : Düğme (şekil 13 parça 5) merkezi fırçanın zemine uyguladığı basıncı
ayarlamaktadır. Bu düğmenin saat yönünde çevrilmesiyle fırça basıncı artmakta, saat yönünün tersine çevrilmesi
durumunda ise fırça basıncı azalmaktadır.

FİLİTRE SİLKME : Düğme (şekil 14 parça 6) panel filtrenin silkme işlevini gerçekleştirmektedir. Bu düğmeye
basılıp tekrar bırakılması ile filtre silkelenmiş olur. Bu işlemi 5 veya 6 kez tekrarlayınız.

ÖNEMLİ : Bu işlem motor kapalı durumda iken, çöp toplama haznesi boşaltılmadan ve süpürücü çalıştırılmadan
önce yapılmalıdır.

BATARYA ŞARJ CİHAZI BAĞLANTISI : Şekil 15‘de gösterilen 1 nolu parça Batarya şarj cihazı bağlantısı
için kullanılmaktadır.

Şekil 13

Şekil 14

Şekil 15
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7-KULLANICI ÇALIŞMA KONUMU/ACİL DURUMDA MAKİNANIN DURDURULMASI

* ÇALIŞMA KONUMU (TÜM MODELLER İÇİN)
Kullanıcı kişi süpürücüyü kullanırken Şekil 16’da gösterilen çalışma konumunda bulunmalıdır.

8-EMNİYET KURALLARI

TÜM MODELLER İÇİN GEÇERLİ OLAN MUHTEMEL RİSKLER

AÇIKLAMA : Birçok sebepten dolayı oluşabilecek riskler göz ardı edilmemelidir ve güvenli kullanım için
gerekli bilgiler aşağıda verilmiştir.
Benzin motorlu ve bataryalı modeller ile ilgili spesifik riskler Bölüm 1 Bölüm 2’de ayrı ayrı
belirtilmiştir.

1- Makinenin emniyet muhafaza parçalarının (Bölüm 6’da belirtilen) hepsinin tam ve doğru olarak takılmamış yada
hasarlı olarak takılmış olması durumlarında ele, göze veya vücuda zarar gelme riski bulunmaktadır.

2- Yan ve merkezi fırça çalışır durumda iken kesinlikle dokunulmamalıdır. Fırçalara sadece motor kapalı konumda
iken dokunulabilir ve fırça kıllarında bulunması muhtemel keskin uç veya kenarlı artıkların zarar vermemesi için
koruyucu eldiven giyilmelidir.

3- Süpürücü ile ilgili herhangi bir işlem yapılırken (çöp toplama deposunun boşaltılması ve bunlar gibi) koruyucu
maske takılmalı ve koruyucu eldiven giyilmelidir.

4- Eğimi %2’den fazla olan yerlerde makinenin kontrolünün kaybedilmesi veya makinenin başıboş halde
bırakılması durumunda eşyalara veya insanlara zarar gelebilir.

Bölüm 1 : Benzin motorlu süpürücüler için geçerli olan muhtemel riskler.

1- Benzinli motor tamamen soğumadan veya çalışır durumda iken tekrar yakıt konulmaya çalışılması yangın veya
patlamaya sebebiyet verebilir.

Şekil 16
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2- Benzinli motor tamamen soğumadan süpürücü veya parçaları ile ilgili tamir işlemi yapılmaya çalışılması, ciddi
yanıklar ile sonuçlanabilir.

Bölüm 2 : Bataryalı süpürücüler için geçerli olan muhtemel riskler.

1- Kuru yeni bataryalara sülfürik asit çözeltisi konulmaya çalışılması ciddi yanıklara sebebiyet verebilir. sülfürik
asit çözeltisi çocukları erişemeyeceği bir yerde bulundurulmalıdır. Asidin göz ile teması halinde, bol su ile gözü
yıkayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. Ürün üzerine kesinlikle su dökmeyiniz.

BATARYALAR İLİ İLGİLİ GENEL RİSKLER

2 - Bataryaların şarj edileceği yer çok iyi havalandırılabilir olmalıdır. Şarj esnasında sigara içmeyiniz, ateş ile
yaklaşmayınız, kaynak makinesi kullanmayınız. Netice olarak bataryaların yakınında herhangi bir kıvılcıma
sebebiyet vermeyiniz. Bataryadan klips, fiş ve benzeri kontaklar ile akım çekmeyiniz. Tüm bağlantı
elemanlarının (soket, fiş gibi) sıkı ve sağlam bir şekilde bağlandığından emin olunuz. Bataryanın üzerine
kesinlikle metal parça bırakmayınız. Bataryanın temiz ve kuru kalmasını sağlayınız. Batarya sıvı seviyesinin
azalması durumunda sadece saf su eklemesi yapınız.
Kesinlikle Bataryaları aşırı şarj etmeyiniz ve batarya sıcaklığını daima 45-50 ° C ‘nin altında bulunmasını
sağlayınız. Bataryanın daima iyi konumda bulunmasına özen gösteriniz.

3- Batarya veya makine ile ilgili herhangi bir bakım yapmadan önce +/- uçlarını sökünüz.
4- Uygun batarya şarj cihazının kullanılmaması tehlikeli durumların oluşmasına sebebiyet verebilir. 12 V 140 A

değerlerindeki bir batarya için uygun olan elektronik otomatik şarj cihazı SB50 fişli 12 V 20 A özelliklerinde
olmalıdır. Seri bağlı 6 V 240 A değerlerindeki iki adet batarya için uygun olan elektronik otomatik şarj cihazı
SB50 fişli, 12 V 30 A özelliklerinde olmalıdır.

5- Batarya şarj cihazı fişi süpürücüye takılı iken yada bataryaların şarj işlemi yapılırken, süpürücü kesinlikle
çalıştırılmamalı ve hatta manuel olarak bile hareket ettirilmemelidir.

9-MAKİNE KULLANIMINDAN ÖNCE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

BENZİN MOTORLU MODELLERDE

Koruyucu eldiven giyerek motor yağ seviyesini kontrol ediniz ve gerekli ise yağ takviyesi yapınız. 3,5 HP- 2,63
KW motor yağ karteli yaklaşık 600 gr. yağ almaktadır. Sıcak iklim ortamlarında 10 W-30 yağ önerilir. Motor soğuk
ve kapalı konumda iken motora kurşunsuz benzin koyunuz. Süpürücü benzin motorunda kurşunsuz benzin
kullanılması zorunludur.

DİKKAT : Benzini çocukların ulaşamayacağı, kuru, iyi havalandırılmış ve herhangi bir ısı kaynağı olmayan
yerde bulundurunuz.

ÖNEMLİ : Benzin taşıma deponuz bu iş için uygun ve temiz nitelikte olmalıdır. Benzin filtresi için yakıtın temiz
olması çok önemlidir.
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BATARYALI MODELLERDE

Bataryaların dolu ve şarj edilmiş olmasına dikkat ediniz. Eğer değil ise, kullanıma hazır sülfürik asit çözeltisi temin
ediniz ve aşağıdaki işlemleri sırası ile uygulayınız.

ÖNEMLİ : Bu işlem için şunlara ihtiyacınız olacak. Makas, koruyucu eldiven ve gözlük, huni

Hazır sülfürik asit çözeltisi kabının ağız kısmını makas ile kesiniz. Huni kullanarak bataryanın dışında gösterilen
maksimum seviyeye kadar sıvıyı dökünüz. (veya batarya içindeki plakaları 5/10 mm geçecek kadar.) Bu işlemi
takiben 12-24 saat arası beklenmesi önerilir. Bu kitapçığın 6. Bölümünde anlatıldığı gibi bataryaları şarj etmeye
başlayabilirsiniz.

10-MAKİNENİN DOĞRU KULLANIMI

ÖNEMLİ : Süpürücüyü kullanmadan önce zeminde ip, elektrik kablosu parçaları gibi partiküllerin olmadığını
kontrol ediniz. Zira bunlar süpürücüye zarar verebilir. Süpürücüyü kullanmadan önce bu parçaların
zeminden temizlenmiş olması gerekir

Zemindeki tümseklerin üzerinden geçerken çok dikkatli olunması gerekmektedir. Aksi halde süpürücüde ciddi
hasarlar meydana gelebilir.
Çamurlu ve ıslak yüzeyler üzerinden süpürücü ile geçmeyiniz. Zemin ıslak ise kesinlikle vakumu kapatınız. Eğer
zeminde fazla kirlilik var ise, öncelikle süpürücü ile çok özen göstermeden kaba bir temizlik yapınız. Arzu edilen
temiz yüzeyi elde edebilmek için, filtreyi silkerek temizleyin ve çöp toplama haznesini boşaltıp tekrar yerine
takınız. Tüm bunları yaptıktan sonra özenli bir şekilde yüzeyi arzu edildiği gibi süpürünüz.
Yan fırça sadece köşe, kenar gibi yüzeylerin süpürülmesi esnasında kullanılmalıdır. Bu gibi yerlerin temizliğinden
sonra yan fırça yukarı kaldırılmalıdır. Çünkü merkezi fırçanın yapmış olduğu süpürme işlemi, yan fırçanın yaptığı
süpürmeye göre çok daha etkindir.
Dar alan kullanımlarında, dönme veya kavisli hareket yaparken, mekanik sürüş (traksiyon) sisteminin
kullanılmaması önerilir. (Traksiyonlu modeller için geçerlidir.)
Etkin bir temizlik yapabilmek için çöp toplam haznesini sık sık boşaltınız ve filtreyi silkerek daima temiz tutunuz.
Bataryalı modellerde, bataryalar sürekli olarak kontrol edilmelidir ve batarya şarj iken ışığı kırmızı yandığı zaman
(sürekli kırmızı yanması durumunda, yanıp sönme modunda iken değil) bataryaların tekrardan şarj edilmesi gerekir.
Kesinlikle bataryaların tamamen boşalmasına imkan vermeyiniz.

11-BAKIM

Eğer makinenin periyodik bakımları yaptırılırsa, makine uzunca bir süre sorunsuz olarak çalışacaktır. Uygun
kullanımda makinenin ekonomik ömrü 10 (on) yıldır.

* Cihazın altı ayda bir genel periyodik bakımının merkez servisimizce veya herhangi bir yetkili servisimizce
yapılmasını sağlayınız
* Cihazın merkez servisimize veya herhangi bir yetkili servisimize ulaştırılması sorumluluğu müşteriye aittir.
* Garanti süresi içinde cihazın bakım ve tamirinin merkez servisimizce veya yetkili servislerimizce yapılması
zorunludur. Cihaz üzerinde daima orijinal parça kullanılmalıdır
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SARF MALZEMELERİ Periyodik bakım esnasında kontrol edilerek ekonomik ömrü dolan, yenisi ve orijinali
ile değiştirilmesi gereken malzemeler;

- Fırçalar ve Filtreler
- Toz Tutucu Lastikler
- Kayışlar
- Bataryalar

ÖNEMLİ :
 Periyodik olarak makine sarf malzemelerinin durumunu kontrol ediniz. Ekonomik ömrünü doldurmuş veya

yıpranmış olanları yeni ve orijinal parça ile değiştiriniz.
 Makine tamirinde daima orijinal parçalar kullanılmalıdır.
 Makineyi tamir etmeden önce daima makineyi tamamen durdurunuz .

Makinenin tamir veya bakımı kesinlikle yetkili servis tarafınca yapılmalıdır

ÖNEMLİ:BAKIM İŞLEMİ ESNASINDA MOTOR KESİNLİKLE KAPALI KONUMDAVE SOĞUK OLMALIDIR

TOZ FİLTRESİNİN TEMİZLİĞİ :
Her 40-70 saat arası kullanımdan sonra veya gerek
görüldüğü her zaman filtre (şekil 17 ) kontrol
edilmeli ve temizlenmelidir. Filtre kompresör vasıtasıyla
basınçlı hava ile temizlenmelidir. Filtre daima temiz ve
iyi konumda bulunmalıdır. Gerektiği zaman yenisi ile
değiştirilmelidir.

TOZ TUTUCU LASTİKLER:
Her 40-70 arası kullanım saatinden sonra merkezi fırçayı
çevreleyen toz tutucu lastiklerin durumunu kontrol ediniz
ve gerekli ise yenisi ile değiştiriniz. (Şekil 18)

Şekil 17

Şekil 18
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MERKEZİ FIRÇA AYARI :

Süpürücünün etkin temizlik yapmaması veya iz bırakması durumunda ayar düğmesi (şekil 19 parça 5 ) sayesinde
merkezi fırçayı ayarlayarak aşağı doğru indiriniz. Saat yönünde ayar düğmesini çevirmeniz halinde fırça basıncı
artmakta, saat yönünün tersine çevirmeniz durumunda ise fırça basıncı azalmaktadır.

 Merkezi fırçanın doğru konumda bulunduğunu anlamak için aşağıda belirtilen işlemleri yapınız.

Ayarlamaları yaptıktan sonra, süpürücüyü çalıştırın ve en az 10-15 saniye süre ile ileri veya geri hareket ettirmeden
sabit konumda durmasını sağlayın. Şekil 20’de gösterildiği üzere, süpürücünün çalışmasını durdurduktan sonra,
merkezi fırçanın yerdeki temizleme izini görene kadar süpürücüyü el ile ileri sürünüz.

MERKEZİ FIRÇANIN ÇIKARILMASI :

Şekil 21’i referans alarak aşağıdaki işlemleri yapınız.

1- Sol taraftaki koruma kapağı (parça1) sökünüz.
2- Vidayı yerinden sökünüz
3- Şekilde gösterilen 4 nolu vidayı sökünüz
4- Şekilde gösterilen 5 nolu bağlantı parçasını sökünüz.
5- Şekilde gösterilen 6 nolu vidayı sökünüz.
6- Şekilde gösterilen 7 nolu kapağı çıkarınız.
7- Şekilde gösterilen 8 nolu parçayı sökünüz.
8- Şekilde gösterilen 9 nolu fırça tutucuyu ve 10 nolu

fırçayı yerinden çıkarınız

Fırçayı tekrar yerine takmak için, yukarıda anlatılan işlemleri sondan başlayarak geriye doğru sırasıyla yapınız.
Fırçayı takarken fırçanın sökülmeden önceki konumu ile aynı durumda olmasına özen gösteriniz.

Şekil 19

Şekil 20

Şekil 21
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İLERİ HAREKET AYARI

Süpürücülerde, mekanik sürüş sistemi etkin olarak işlev görmüyorsa, el tutamak yerindeki 1 nolu parçadan ayar
yapmak gerekir. Lastik hareket tekeri ile hareket mili arasındaki mesafe 2-3 mm olmak zorundadır.
(Bakınız şekil 22)

ÇÖP TOPLAMA HAZNESİ :

Her 50-60 arası kullanım saatinden sonra yada
ihtiyaç duyulduğu an koruyucu lastik eldiven
giyilerek bakterilere karşı sıcak su ve deterjan ile
şekil 23’de gösterildiği gibi çöp toplama haznesi
yıkanmalıdır.

GENEL KURAL :

Süpürücünün uzun ömürlü dayanımı ve kullanımını
sağlamak için makinenin kaporta dış kısmının ve
kaporta içindeki aksamların basınçlı hava ile daima
temiz ve bakımlı bulundurulması gerekir. Basınçlı
hava ile makinenin temizliği yapılırken motor daima
kapalı ve soğuk konumda bulunmalıdır.

Şekil 22

Şekil 23

Şekil 24
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BENZİNLİ MOTORLAR İÇİN BAKIM

DİKKAT : Motor yağını değiştirirken veya kontrol ederken koruyucu eldiven giyilmesi zorunludur. Kullanılmış
motor yağını kesinlikle doğaya atmayınız, mevcut ve yürürlükte olan yasalara uygun olarak bertaraf ediniz.

1- Her 5 saatlik kullanımdan sonra motor yağını kontrol ediniz.
2- İlk yağ değişimini 5 saatlik kullanımdan sonra yapınız. Yağ karteli yaklaşık olarak 600 gr. yağ içermektedir.

Önerilen yağ, benzin motorları için olan 10W-30 motor yağıdır. Ancak soğuk iklimli bölgelerde uygun yağ
kullanımı için benzinli motor kullanım kitapçığına başvurunuz.

3- Yağ değişimini her 40-50 arası kullanım saatinden sonra mutlaka yapınız.
4- Benzinli motor hava filtresini gerekli görüldüğü her zaman yada her 25 çalışma saatinden sonra kesinlikle

temizleyiniz. Eğer gerekli ise filtreyi yenisi ile değiştiriniz.

BATARYALAR İÇİN BAKIM

DİKKAT : Emniyet kuralları bölümünde belirtilen önlem ve kurallara kesinlikle uyunuz.

1- Daha uzun batarya ömrü için, batarya gösterge ışığı sürekli kırmızı renk olduğu zaman (ışığın yanıp söndüğü
zaman değil) bataryayı tekrar şarj ediniz.

2- Batarya sıvı seviyesini sürekli olarak kontrol ediniz ve eğer gerekli ise sadece saf su eklemesi yapınız.

13-MAKİNANIN UZUN BİR SÜRE İÇİN KULLANILMAYACAK OLMASI DURUMU

Süpürücüyü, benzinli motor içindeki yakıtı tamamen bitirene kadar çalıştırınız. Yakıt tamamen bittikten sonra
motoru kapatınız ve soğumaya bırakınız. Motor tamamen soğuduktan sonra süpürücüyü, toz filtresini ve çöp
toplama haznesini iyi bir şekilde temizleyiniz.

Süpürücü bataryalarını yerinden çıkarınız ve iyi havalandırılmış, kuru bir yerde saklayınız. Uzun bir süre için
bataryaların kullanılmaması durumunda, tekrar kullanımdan önce yeniden şarj ediniz. Süpürücüyü, toz filtresini ve
çöp toplama haznesini iyi bir şekilde temizleyiniz.

14-MAKİNANIN SÖKÜLMESİ

ÖNEMLİ : Makinenin garanti süresi için yetkili servis harici sökülmesi durumunda, makine garantisi derhal
sona erer. Garanti süresi bitiminden sonra müşteri tarafından süpürücünün sökülmesi zorunlu hal alırsa, müşterinin
kesinlikle bu kitapçıkta belirtilen kurallara uyması gerekmektedir.

15-ACİL DURUM HALLERİ

Herhangi bir acil durumda örneğin; yanlışlıkla akım taşıyan bir elektrik kablosunun üzerinden süpürücü ile geçildi
ve bu kablo yan veya merkezi fırçaya dolandı ise, ve süpürücüden garip sesler geliyor ise veya süpürücü ile yanıcı
yada patlayıcı sıvı, genel olarak kimyasal ürünler, zehir gibi maddelerin temizliği işlemi yapıldı ise; Aşağıda
belirtilen işlemlere uyunuz.

1- Süpürücünün hareketini durdurunuz.
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2- Benzin motorlu modellerde motor üzerindeki düğmeyi STOP konumuna getirerek veya bataryalı modellerde
kontrol panelinde bulunan başlatma düğmesini saat yönünün tersi yönde çevirerek süpürücünün çalışmasını
durdurunuz.

3- Eğer yukarıda bahsi edilen maddeler süpürücü ile süpürüldü ise, koruyucu eldiven, maske ve gözlük giyerek çöp
toplama haznesini yerinden çıkarınız ve iyi bir şekilde temizleyiniz.

16-BAZI ARIZALARIN SEBEPLERİ VE GİDERİLMESİ

Süpürücüler ile ilgili iki temel problem ortaya çıkmaktadır. Süpürücü kullanım esnasında toza sebebiyet vermekte
veya zeminde kir bırakmaktadır. Bunlar için birçok sebep olabilir ancak süpürücünün doğru kullanılması ve
periyodik bakımlarının yapılması durumunda ise bu problemler çok sık ortaya çıkmayacaktır.

ARIZA ŞEKLİ ARIZAYA SEBEP OLAN
NEDENLER

ÇÖZÜM

1- Süpürücü toza sebebiyet veriyor 1- Filtre tıkalı olabilir
-Filtre hasar görmüş olabilir
-Filtre yerine iyi takılmamış
olabilir

-Toz tutucu lastikler hasar
görmüş olabilir.

- Sürekli olarak yan fırçayı
kullanıyorsunuzdur.

1- Filtre silkme ile filtreyi temizleyin
ve eğer gerekli ise filtreyi
yerinden çıkartıp temizleyin
-Filtreyi yenisi ile değiştirin
-Filtreyi yerine doğru olarak
takınız ve filtre kancalarını
kapatınız.
-Toz tutucu lastikleri yenisi ile
değiştiriniz.
-Yan fırçayı sadece kenar ve
köşelerin temizliğinde kullanınız.

2- Süpürücü zeminde iz bırakmakta 2-Merkezi fırça aşınmış veya uygun
olarak ayarlanmamıştır.
-Kablo, iplik gibi maddeler
süpürülmüş ve bunlar fırçalara
dolanmış olabilir

-Çöp toplama haznesi dolu olabilir

2- Makine fırçasını yenisi ile
değiştiriniz veya uygun olarak
ayar ediniz.
-Fırçaya dolanmış olanları
çıkarınız

-Çöp toplama haznesini
boşaltınız.

3-Benzinli motor iyi çalışmıyor. 3- Hava filtresi kirli olabilir 3-Hava filtresini temizleyiniz veya
yenisi ile değiştiriniz.

4 bataryalı süpürücü iyi çalışmıyor. 4- Batarya tam olarak şarj edilmemiş
olabilir.
-Doğru batarya şarj cihazı
kullanılmıyor olabilir

4-Batarya sıvı seviyesini kontrol
ediniz ve tekrardan bataryaları
şarj ediniz.
-Uygun bir batarya şarj cihazı
kullanınız.
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GARANTİ ŞARTLARI

1- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır. Bu süre malın teslim
tarihinden itibaren iki yıldır. 10 yıl yedek parça temin garantisi mevcuttur.
2- Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda cihazın merkez servisimize ulaştırılması sorumluluğu müşteriye
aittir. Altı aylık periyodik bakımlarının merkez servisimiz veya yetkili servisimizce yapılması zorunludur.
3-Garantimiz malzeme, işçilik ve montaj hatalarına karşı olup, kullanma talimatında belirtilen hususlara aykırı
kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
4-Servisimize teslim edilen arızalı malın tamir süresi 30 iş günüdür.
5- Arızanın garanti kapsamında olup olmadığı merkez servisimiz inceleme raporu ve onayı ile tespit edilir.
6- Tamirat için servisimizde bulunan cihazlar doksan gün içerisinde teslim alınmadığı taktirde firmamız mesuliyet
kabul etmez.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HUSUSLAR

1- Sarf malzemeleri
2-Voltaj farklılıklarından veya hatalı elektrik tesisatından dolayı meydana gelebilecek arızalar (sigorta, kablo,
motor, fiş yanması v.s. gibi)
3- Müşteri adına yapılan teslimattan sonra nakliye ve indirme-bindirme esnasında meydana gelebilecek her türlü
hasarlar
4- Tüketici, cihaz üzerindeki seri numarasını muhafaza etmekle yükümlüdür. Seri numarası olmayan, tahribata
uğratılan cihazlar garanti kapsamı dışındadır.
5- Filtresiz veya ekonomik ömrünü doldurmuş veya arızalı filtre ile çalıştırılması halinde meydana gelebilecek
arızalar.
6- Köpük, toz veya sıvının vakum motorlarına girmesi halinde meydana gelebilecek arızalar
7-Yetkili servis haricinde bakım onarım yaptırılması halinde garanti süresi sona erer. Cihaz üzerinde daima orijinal
parça kullanılmalıdır
8- Hazan tarafından temin edilen veya önerilen temizlik kimyasallarının kullanılması tavsiye edilir. Uygunsuz
temizlik kimyasallarının kullanılması halinde makinede oluşabilecek hasarların sorumluluğu müşteriye aittir.
9- Garanti kapsamına girmeyen hususlar için ücret talep edilecektir.


