
Endüstriyel Temizlik Makineleri

Zemin Cila ve Bakım Makinesi

Garanti Belgesi

Kullanım Kitapçığı

ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz !

HAZAN ISI VE MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ.

KISIKLI CAD.NO.79 ALTUNIZADE 34662 İSTANBUL-TÜRKİYE

TEL : +90 216 321 76 74 – 422 74 74 FAX : +90 216 321 01 20

www.hazan.com.tr



1

GENEL GÖRÜNÜM

1- El tutamak yeri
2- Emniyet sistemi
3- El tutamak yeri ön kapak
4- El tutamak yeri
5- El tutamağı yükseklik ayar kolu
6- El tutamak kapak komple
7- Metal kol
8- Aksesuar için ayarlanabilir bağlantı noktaları
9- Geniş çaplı tekerlekler
10- Motor
11- Fırça
12- Su hortumu
13- Depo
14- Depo tutturma yeri
15- Depo suyu vana kolu
16- Metal gövde
17- Gövde ile metal kol bağlantı yeri
18- Elektrik kablosu
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TEKNİK BİLGİLER

KULLANIMDAN ÖNCEKİ EMNİYET KONTROLLERİ
 Makinenin fişini güç kaynağı prizine doğru olarak takınız ve prizin ve fişin iyi konumda olduğunu yani görünen

hiçbir hasarın olmadığını kontrol ediniz.
 Makineyi kullanmadan önce elektrik kablosunun hasarsız olduğundan, yani kabloda kesik olmadığından veya

içindeki tellerin kablo dışına çıkmadığından emin olunuz.
Eğer fiş, priz ve kablo istenilen niteliklerden uzak ise, makineyi kullanmayınız.
Uygun kullanımda makinenin ekonomik ömrü 10 yıldır.

MAKİNE ÇALIŞMIYOR
Eğer makinenin fişi prize doğru bir şekilde takıldıktan ve makine çalıştırma düğmesi açıldıktan sonra makine
çalışmıyorsa, hiçbir tamirat girişiminde bulunmayıp hemen yetkili servis ile irtibata geçiniz.

MAKİNEYİ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCEKİ KONTROLLER:

 Makine sürüş tablasının makineye uygun ebatta olduğundan emin olduktan sonra, sürüş tablasında hiçbir hasar
olmadığını kontrol ediniz.

 Zemin bakım pedlerinin kullanacağınız kimyasallara, yapılacak işleme uygunluğunu ve pedlerin temiz, iyi
durumda olduğunu kontrol ediniz.

 Eğer temizlik işlemini furçalar ile yapacaksanız, fırçaların seçilen işlem için uygun olduğunu temiz ve iyi durumda
olduğunu kontrol ediniz.

DİKKAT !!!!
Bu makine imalatçı firma tarafından belirtilen fırçaların kullanımına göre dizayn edilmiştir. Başka fırçaların makine
ile kullanılması, makinenin güvenliğini etkileyebilir.

POWERDISC R 44-180 MINI
SCRUBBY

MOTOR GÜCÜ 1.000 WATT 1.000 WATT 200 WATT

VOLTAJ 220V 50 Hz 220V 50 Hz 24V

ELEKTRİKİ KORUMA 1.Sınıf 1.Sınıf I.sınıf

FIRÇA ÇAPI 43 cm 43 cm 18 cm

FIRÇA DEVİRİ 160 rpm 154 rpm 350 rpm

AĞIRLIK 30 Kg 41 Kg 5 Kg

KABLO UZUNLUĞU 12 mt 12 mt --------
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MAKİNENİN KURULMASI

DEPO :
Eğer temizlik işlemi makineye monte edilmeli deterjan tankı gerektiriyorsa, bu tankın alt ve üst kısımlarında

dişlerin olduğunu göreceksiniz. Bu dişler, makine tutamak mili üzerindeki siyah kaplinde bulunan yuvalara

oturtulmalıdır. Deterjan tankından çıkan besleme hortumu, besleme hortum ağzı bulunan her iki tarafada

yerleştirilebilir.

Deterjan tankındaki sıvıyı akıtan zincir mekanizma sistemi, makinenin arkasında durulduğu zaman sol tarafa

denk gelen tutamak yerine monte edilmelidir. Sıvının sürekli olarak valften akmasını önlemek için zincir

mekanizma sistemi uygun duruma ayarlanmalıdır.

PED TUTUCU ve PEDLER :
Yapılacak temizlik işlemine uygun olan ped seçildikten sonra, bu ped makine ped tutucusu altına merkezlenmiş

olarak yerleştirilmelidir. Ped tutucusunu makineye takmak için makineyi tekerlekleri üzerinde ve tutma kolunun

yere değecek şekilde geriye yatırılması gerekir. Bu işlemden sonra ped tutucu makineye merkezlenmiş olarak ve

saat yönünün tersi yönde çevrilerek takılabilir. Takma işleminin tam olarak yapıldığını kontrol amacıyla ped

tutucu yavaş olarak aşağı doğru çekilebilir.

FIRÇALAR :
Eğer temizlik işleminde fırçaya ihtiyaç duyulursa, seçilen fırça sürüş mekanizmasının altına ped tutucu ve pedin
takıldığı şekilde takılmaktadır.

ENERJİ BAĞLANTISI :
Makine üzerine takılı fırça veya ped ile dik konuma getirilerek makinenin elektrik kablosu en yakın prize takılıp,
makine açma kapama düğmesinde çalışır konuma getirilmelidir.

EL TUTAMAĞININ AYARLANMASI :
Makine dik konuma getirildiktan sonra, makine el tutamaklarının alt kısmında dört adet kol bulunmaktadır.

Makinenin arka kısmında durulduğunda sol tarafta en alttaki kol deterjan tankına bağlı olup, akıtılacak sıvı

miktarının yüksekliğinin ayarlanmasını sağlamaktadır. Bu kol yukarı doğru çekilerek el tutamağı uygun çalışma

pozisyonuna ayarlanmaktadır. Uygun çalışma pozisyonu ise, sırtınız dik, kollarınızın hafifçe eğik konumda olduğu

pozisyondur. Bu durumda yukarı çekili duran kol serbest bırakılarak el tutamağı uygun çalışma pozisyonuna

sabitlenmiş olur. Daha sonra el tutamağı aşağı yukarı hareket ettirilerek dişlideki pimin yerine sabitlenmesi sağlanır.

Uygun çalışma konumunda makine sürüş tablası yere paralel olmalıdır.

MAKİNENİN ÇALIŞTIRILMASI

Uygun çalışma pozisyonuna getirilen makinenin el tutamağının hemen altında bulunan sağdaki veya soldaki

kolun basılı tutulması halinde, makine çalışmaya başlayacaktır. Makinenin çalışmaya başlamasıyla, makinenin

sağa yada sola doğru hareket ettiğini göreceksiniz. Ancak bu çok normal bir durumdur. Fırça veya pedin çalışır

durumdaki makinede yere paralel halde olması durumunda, makine sağa sola kaçmadan olduğu yerde

çalışacaktır. Makineyi çalışır konumda sağa doğru hareket ettirmek için makine el tutamağını biraz yukarı

kaldırmalısınız. Sola doğru hareket ettirmek için ise, makine el tutamağını biraz ilk pozisyonundan aşağı

indirmeniz gerekecektir. Makineyi kontrol edemediğini durumda ise, basılı tutulan çalıştırma kolunu serbest

bıraktığınızda ise, makine duracaktır.

Makineyi daha rahat bir şekilde çalıştırıp kontrol edebilmeniz için, makineyi çalıştırarak birkaç defa pratik

yapmanızı öneririz.

Temizlik işlemine bağlı olarak seçilen pedlerin belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekir. Eğer yer bakım pedi

kirli ise, ped musluğun altına tutularak su ile temizlenebilir yada pedin ters tarafı kullanılabilir.
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BAKIM
Eğer makinenin periyodik bakımları yaptırılırsa, makine uzunca bir süre sorunsuz olarak çalışacaktır. Fırça kıl

uzunluğu 3 cm’den kısalması halinde fırçayı yeni ve orijinali ile değiştiriniz.

* Cihazın altı ayda bir genel periyodik bakımının merkez servisimizce veya herhangi bir yetkili servisimizce

yapılmasını sağlayınız

* Garanti süresi içinde cihazın bakım ve tamirinin merkez servisimizce veya yetkili servislerimizce yapılması

zorunludur. Cihaz üzerinde daima orijinal parça kullanılmalıdır

* Cihazın merkez servisimize veya herhangi bir yetkili servisimize ulaştırılması sorumluluğu müşteriye aittir.

SARF MALZEMELERİ

Periyodik bakım esnasında kontrol edilerek ekonomik ömrü dolan, yenisi ve orijinali ile değiştirilmesi gereken malzemeler;

* Fırça ve pedler

MAKİNE KULLANIMININ SONLANMASI

Temizlik işlemi bittikten sonra makine üzerinde hiçbir aksesuarın bırakılmaması gerekir. Makineye takılı olan

deterjan deposu içindeki temizleyici sıvı boşaltıldıktan sonra, depo üzerinde bulunan temizleyici sıvı kontrol

zinciri ve sıvı akış hortumu depodan çıkartılıp, depo makineden ayrılmalıdır. Daima depoyu her kullanımdan

sonra temiz su ile çalkalayınız. Ped tutucusunu veya fırçayı makineden çıkarmak için makineyi tekerlekleri

üzerinde arkaya doğru yatırınız ve fırça veya pedi saat yönü doğrultusunda döndürerek aşağı doğru çekiniz.

Kesinlikle kullanılmadığı zaman makine üzerinde fırça veya ped tutucusunu takılı olarak bırakmayınız.

PED TUTUCUSUNUN DEPOLANMASI

Ped tutucusunu kesinlikle makine üzerinde bırakmayınız. Aksi halde ped tutucusunda deforme olabilir.

YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

 Makineyi ilk kullanımdan önce kesinlikle bu kullanım kitapçığını okumalısınız.

 Makineyi temiz tutmalısınız.

 Eğer temizleyici kimyasal kullanıldı ise, özellikle deterjan deposunu su ile çalkalayınız.

 Kullandığınız pedlerin iyi durumda ve temiz olduğuna dikkat ediniz.

 Makine üzerinde ped tutucu veya fırçaları takılı olarak bırakmayınız.

 Makineyi kirli durumda bırakmayınız.

 Elektrik kablosu hasarlı ise, makineyi çalıştırmayınız.

 Elektrik kablosu fişini prizden çıkarmak için kablodan çekmeyiniz.
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FİRMAMIZ KENDİ İTHAL VEYA İMAL ETTİĞİ VE SATTIĞI BU KULLANMA KILAVUZU
DAHİLİNDEKİ MONOFAZE SANAYİ TİPİ ELEKTRİK SÜPÜRGELERİNİN SERVİS VE YEDEK
PARÇA SORUMLULUĞUNU ÜSTLENMİŞTİR.

Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller ;
R-44 Serisi, Duo Speed, Ultra High Speed,
Powerdisc, C-43, Scrubby

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.
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.


