Endüstriyel Temizlik Makineleri

Elektrikli Zemin Temizleme Makinesi
Garanti Belgesi

Kullanım Kitapçığı

ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz.
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

GENEL GÖRÜNÜM AÇIKLAMASI
1- Fırça açma/kapama düğme kolu
2- Su açma/kapama düğmesi
3- Vakum açma/kapama düğmesi
4- Batarya ikaz lambası ( sadece RA 430B için)
5- Emniyet düğmesi fırça için (sadece RA431E için)
6- Kontrol paneli yükseklik ayar yıldız düğmesi
7- Kirli su tankı
8- Temiz su tankı
9- Fırça
10- Kapama mandalı (sadece RA 430B için)
11- Çek çek lastiği
12- Pis su boşaltma hortumu
13- Vakum hortumu
14- Su ayar düğmesi
15- Temiz su boşaltmak için vana
16- Elektrik kablosu (sadece elektrikli modeller için)
17- Çek çek lastiği yukarı/aşağı hareket kolu
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KULLANIM BİLGİLERİ
Makinenin teslimatı esnasında makine eğitimi verilir. Taban temizlik makinenizin uygun kullanımı için önerilen
fırçalar ile uygun temizlik ve bakım ürünleri aşağıda belirtilmiştir.
Zemin tipi
Temizlik ürünü
Fırçalar
Zedelenmeyen sert
Temel temizleyici
Naylon fırçalar
kaplamalarının temel
Ovalayıcı fırçalar
temizliği
Siyah veya kahve rengi ped
Çizilmeye dayanıklı
sert zemin kaplamalarının
temel ve günlük temizliği

Zemin temizleyici
Yağ sökücü

Hafif kirli yüzeylerin
günlük bakım temizliği
veya zemin cilalama

Yağ sökücü
Zemin temizleyici
Kokulu temizleyici

Naylon fırçalar
Kırmızı ped
Naylon fırçalar
Kırmızı ped

DİKKAT !!! ** Su ve temizlik ürünü maksimum sıcaklığı 40 C
TAM YETKİLİ SERVİS ELEMANLARI
** Su açma /kapama ve vakum açma/kapama düğmelerinin OFF konumunda olması gerekir.
** Kapama mandalını gevşetiniz ve kirli su tankını yana doğru yatırınız.
** Bataryaları, batarya kompartımanına yerleştiriniz.
** Bataryaları şekilde gösterildiği gibi ve bu kitapçıkta ayrıca belirtilen batarya şarj cihazı kullanım kılavuzuna uygun
olarak şarj ediniz

MAKİNENİN KULLANIMA HAZIRLANMASI / KULLANIMI
Makinenin Kullanıma Hazırlanması
Makineye kullanıma uygun doğru fırça veya ped tutucu ve pedler takılmalıdır.
* Çek çek lastiğini yerine takınız.
* Çek çek lastiğini iki adet kilit kolu ile sabit hale getirin.
* Çek çek lastiği ile su tankı arasındaki vakum hortumunu yerine monte ediniz.
* Çek çek lastiğini ilgili kol ile aşağı indiriniz. Kontrol düğmelerinin anlaşılması kolay sembolleri mevcuttur.
* Temiz su tankını su ve uygun temizlik kimyasalı ile beraber doldurunuz. (temizlik kimyasalı sulandırma oranı ürün
etiketi üzerinde üretici firma tarafından belirtilmiştir. Temiz su tankının max. kapasitesi 30 litredir).
* Su ve temizlik kimyasalı karışımının akış ayarını ilgili düğme vasıtasıyla yapınız. (önerilen konum 1-2)

Kullanımı
Aşağıda belirtilen düğmeleri sırası ile açık konuma getiriniz.
1- Su açma/kapama düğmesi
2- Vakum açma/kapama düğmesi
3- Fırça hareket düğme koluna basınız.
İlk 3-4 m kullanımda makinenin zemin üzerinde arzu edilen temizliği yapıp yapmadığını kontrol ediniz. Aynı
zamanda makine vakum performansını da kontrol ediniz. Eğer gerekli ise çek çek lastiği açısını ayarlayınız.
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FIRÇA veya PED TUTUCU DİSKİN MONTE ve DEMONTE EDİLMESİ
Fırça veya pedi çıkarmak için makineyi arkaya doğru yatırınız. Fırça açma/kapama düğmesini (1) hızlı bir şekilde açıp
kapayınız. Böylelikle fırça makineden ayrılıp bağımsız konuma gelecektir. Fırçanın veya ped tutucunun tekrar yerine
monte edilmesinde, fırça veya ped tutucuyu makinenin önüne koyun ve makineyi tekrar öne doğru getirerek makine
kaplininin fırça veya ped tutucunun üzerine konumlanmasını sağlayınız. Fırça motoru düğmesini açtığınızda fırça
üzerindeki kapline takılı konuma gelecektir.

TEMİZLİK İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI
* Makine kontrol düğmelerini OFF konumuna getiriniz.
* Çek çek lastiğini ilgili kol (17) yardımı ile yukarı kaldırınız.
* Makineyi geriye doğru yatırarak fırça veya ped tutucuyu yerinden çıkarınız
ve duru su ile fırça veya ped tutucuyu yıkayınız.
* Kirli su tankını duru su ile çalkalayınız.
* Çek çek lastiğini yerinden çıkarın ve duru su ile temizleyiniz.

ÖNEMLİ : Temiz su deposundaki deterjanlı suyu tamamen başaltınız. Yerine en az 10lt temiz ve duru su koyarak
makineyi su bitene kadar tekrar çalıştırınız. Aksi halde deterjanlı su valf içinde yapışma veya tıkanıklığa sebebiyet
verebilir.

ÖNEMLİ !! Emniyet kurallarını okuyunuz.
1- Lütfen bu kitapçıkta belirtilen parçalar, emniyet kuralları ve makinenin kullanımı, bakımı ve öneriler ile ilgili bilgileri
dikkatlice okuyunuz.
2- Bu bilgiler makinenin bakımı ve güvenliğini, kullanımını, performansını iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca
makinenin kullanım ömrü sırasınca makinenin mükemmel bir performansta bulunmasını sağlayacaktır.
3- Makinenin hatalı kullanımından dolayı bulunduğu çevreye veya insana gelebilecek zarardan firma sorumlu değildir.
Uygun kullanımda makinenin ekonomik ömrü 10 yıldır.

EMNİYET KURALLARI
Güvenliğiniz için ;
Makineyi kullanmadan önce bu kullanım kitapçığını sonuna kadar okuyunuz. Kullanım kitapçığı daima kullanıcı
kişinin kolayca erişebileceği yerde olmalıdır. Zemin yıkama makinesi sadece yetkili ve gerekli eğitimi almış kişilerce
kullanılmalıdır.

DİKKAT !! Makine insan sağlığına zararlı olabilecek yanıcı, zehirli, kostik, tahriş edici v.b. malzeme veya tozların
yüzeyden temizliği için uygun değildir.
Merdiven üzerlerinde kullanmayınız !!

DİKKAT !! Elektrik kablolarının üzerine doğru makineyi sürmeyiniz. Elektrik şoku tehlikesi olabilir.
Genel ; Makine yerel kurallara uygun olarak kullanılmalıdır.
Burada belirtilen kullanım bilgileri ve yerel kurallara ilaveten, yazılı olmayan emniyet kurallarına da uyulmasını
öneriyoruz. Makinenin dış alanlarda, mahalli cadde ve sokaklarda kullanılması yasaktır.

ÖNEMLİ BİLGİ
Kirli su tankında köpük oluşması durumda, vakum motorunun yanması engellemek için köpük kesici ekleyiniz.
Makinenin kullanımı esnasında yeterli miktarda suyun püskürtüldüğünden emin olunuz. Fırça veya pedler kesinlikle
kuru olarak çalıştırılmamalıdır
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UYGUN KULLANIM
 Tüm zemin temizlik makineleri bina içlerinde sudan zarar görmeyen zeminlerin ıslak olarak temizlenmesi
amaçlıdır.
 Tüm diğer kullanımlar, uygunsuz kullanımlardır. Uygunsuz kullanımdan doğabilecek hasarlardan firma
mesul değildir. Kullanıcı kişi uygunsuz kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumludur.
 Kullanım, bakım ve tamir bilgileri de makine uygun kullanım şartlarının önemli bir parçasıdır.
 Bilinen sağlık, emniyet kuralları ve kazaları önleyici kurallara da makine kullanımı sırasında uyulmalıdır.
 Yetkili olmayan kişilerce makinede yapılan değişikliklerden dolayı meydana gelebilecek hasarların
sorumluluğu firmaya yüklenemez.
 Makineyi kullanmadan önce zeminin uygunluğunu kontrol ediniz.
 Özellikle spor alanlarındaki plastik yüzeylere tekerlerin zarar verip vermeyeceğini kontrol ediniz.
 Makinenin hatalı kullanımından dolayı oluşabilecek sorunlar garanti dahilinde bulunmaz.

MAKİNE SORUMLULUĞU
Kullanıcı kişi, makineyi kesinlikle belirtilen kullanım kurallarına uygun olarak kullanmalıdır. Makinenin
hatalı kullanımından dolayı doğabilecek tüm risk ve sorumluluk kullanıcı kişiye aittir. Bu tür bir durumda
makine garanti dışı kalır.

TEHLİKE YARATABİLECEK DURUMLAR
 Makine hareketsiz halde iken fırçaları çalıştırmayınız. Aksi halde zemine zarar verebilir.
 Makine eşik üzerinden geçirilirken oldukça dikkatli olunmalıdır. Aksi halde fırçalar, teker ve çek çek
lastiği gurubuna zarar gelebilir. Fırça ve çek çek lastiği grubunun yukarı kaldırılması tavsiye edilir.
 Makine, asansörde taşınırken asansörün emniyet kurallarına ve asansör maksimum yükleme kapasitesine
kesinlikle uyulmalıdır.

KULLANICI YERİ
Kullanıcı kişinin yeri, makinenin arkasında bulunan tutma kolunun bulunduğu yerdir
Temiz su filtresinin ( makinenin hemen alt kısmında yer alır) tıkanması durumunda şeffaf kapağı kaldırınız.
Filtreyi yavaşça çıkarıp durusu ile temizleyiniz. Filtreyi önceki konumunda yerine takıp yerine sıkı bir şekilde
vidalayınız.

DİKKAT !!!
Temiz su filtresi kapağını yerinden çıkarmadan önce temiz su regülatörünün (14) ‘0’ konumunda
bulunmasına dikkat ediniz. Filtreye kesinlikle zarar vermeyiniz.

DEPOLAMA
Makinenin depolandığı yerin kuru ve ortam sıcaklığının daima O C’nin üzerinde olmasına dikkat ediniz. Kullanım
haricinde makine çek çek lastiklerinin daima yukarı kaldırıldığında ve her iki tankında (temiz ve kirli su) boş
olduğundan emin olunuz. Makinenin uzun süreli depolanması durumunda fırça veya ped tutucu diskin makineden
çıkarıldığından emin olunuz. Temiz su tankının temiz su boşaltma valfi (E10) açılarak boşaltılmasına dikkat ediniz.

MAKİNENİN NAKLİ - DİKKAT !!!
Makine merdiven veya tümsek yerler üzerinden nakledileceği zaman makine el tutamak yerinden ve fırça kaplininden
tutularak sevk edilmelidir.
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MUHTEMEL BASİT ARIZALAR
ÖNEMLİ !! Yalnız kullanım kitapçığında belirtilen arızaları tamir ediniz.
Özellikle elektrikli parçaların yetkili servise yaptırınız. Aşağıdaki bilgiler bazı sorunları çözmenizde yardımcı
olacaktır. Makine sadece tam olarak eğitilmiş, tam yetkili servis elemanları tarafından tamir edilmelidir.
ARIZA
Makine çalışmıyor

SEBEP
Elektrik bağlantısı kesilmiş olabilir
Sigorta veya koruma düğmesi atmış
olabilir.
Elektrik kesik olabilir.
Fırça veya pedler aşınmış olabilir.
Uygun olmayan temizlik kimyasalı
kullanılmış olabilir

ÇÖZÜM
Fişi prize takınız.
Sigorta veya koruma düğmesini kontrol
ediniz.
Bağlantıları ve elektriği kontrol ediniz..
Fırça veya pedleri yenisi ile değiştirin.
Uygun temizlik kimyasalı kullanın.

Yetersiz vakum gücü

Çek çek lastiği tıkalı olabilir.
Vakum hortumu uygun takılmamış olabilir.
Tank kapağı yerine tam oturmamış olabilir
veya kapak contası hasarlı olabilir.
Kirli su tankının içindeki filtre tıkalı
olabilir.
Kirli su tahliye hortumu tam olarak
takılmamış olabilir.

Çek çek lastiğini temizleyin
Hortumu doğru şekilde takınız.
Kapağı doğru şekilde takınız veya contayı
yenisi ile değiştiriniz.
Filtreyi temizleyiniz.
Hortum ucundaki kapağı kontrol edip
yerine tam olarak takınız.

Çek çek lastiği iyi vakum yapmıyor.

Çek çek lastikleri kirlenmiş veya yıpranmış Çek çek lastiklerini temizleyiniz veya
olabilir.
yenisi ile değiştiriniz.
Çek çek lastiği açısı uygun olmayabilir.
Su çek çek lastiğini ayarlayınız.

Fırçalara yeterli yada hiç suyun gelmemesi

Su hortumu tıkalı olabilir.

Yetersiz temizleme performansı

Temiz su tankını ve hortumunu fırçalara
kadar temizleyiniz.
Tankın içindeki filtreyi temizleyiniz.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ - ÖNEMLİ :
Firmamız tarafından temin edilen veya önerilen temizlik kimyasallarının kullanılması tavsiye edilir. Uygunsuz
temizlik kimyasallarının kullanılması halinde makinede oluşabilecek hasarların sorumluluğu müşteriye aittir.
 Temizlik ürünü üretici firmanın belirtmiş olduğu doğru kullanım ve emniyet kurallarına kesinlikle uyunuz. Eğer
gerekirse uygun giysi ve gözlük kullanınız.
 Zararlı madde içermeyen, yanıcı olmayan ve sadece köpüğü ayarlı temizlik ürünleri kullanınız.Patlayıcı, zararlı,
zehirli, yanıcı temizlik ürünlerinin kullanılmasından doğabilecek tehlikelerin varlığını önemle vurguluyoruz.

SARF MALZEMELERİ Periyodik bakım esnasında kontrol edilerek ekonomik ömrü dolan, yenisi ve
orijinali ile değiştirilmesi gereken malzemeler;
Fırça ve pedler, Çekçek lastikleri, Filtreler

ÖNEMLİ :
 Periyodik olarak makine çek çek lastiklerini kontrol ediniz.
 Makine tamirinde daima orijinal parçalar kullanılmalıdır.
 Makinenin tamir veya bakımı kesinlikle yetkili servis tarafınca yapılmalıdır.
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BAKIM
Eğer makinenin periyodik bakımları yaptırılırsa, makine uzunca bir süre sorunsuz olarak çalışacaktır.
* 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
* Müşteri veya kullanıcı tarafından yapılması gereken basit bakım işlerine ait bilgiler aşağıdaki resimde bulunur.
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FİRMAMIZ KENDİ İTHAL ETTİĞİ VE SATTIĞI BU KULLANMA KILAVUZU DAHİLİNDEKİ SERT
ZEMİN TEMİZLEME MAKİNELERİNİN, SERVİS VE YEDEK PARÇA SORUMLULUĞUNU
ÜSTLENMİŞTİR
Bu kullanma kılavuzunun geçerli olduğu modeller ;
HRA 450E- HRA 550E- RA 430E- RA 431E- RA 501 E

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.
Standartlara Uygunluk Bildirgesi
Cleanfix Reinigungssysteme AG firması RA 430E- RA 431E- RA 501 E zemin yıkama makinelerinin aşağıda
belirtilen standartlara ve normlara uygun olduğunu bildirir.
EN 60 335-2-2/A52/1991
EN 60 335-2-2/1988; EN 60 335-1/1988
EN 55 014/1987; EN 60 555-2/1987 ve aşağıdaki direktif koşullarına uygundur.
73/23/EWG
89/336/EWG
89/392/EWG
17.12.1996
İmza - Cleanfix
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