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Vid leverans
När maskinen tas emot av kunden ska mottagaren genast kolla av och se till att allt är med och inget är skadat.
Om förpackningen är skadad ska mottagaren påpeka detta till transportören så att denna kan notera detta i sitt
system. Man ska även kontakta kundtjänst och meddela skadan. Det är endast när detta anmäls på en gång som
ersättning kan erhållas för saknade delar och skador på utrustningen.

Modellnummer / Serienummer
För teknisk support eller för att beställa reservdelar är det viktigt att ni uppger det modellnamn/nummer och
serienummer som finns på undersidan av maskinen.

Teknisk beskrivning
Activa SmartMop är en kombiskurmaskin för många typer av golv och smuts. Borsten i kombination med
vatten/kemlösning löser effektivt upp grov smuts. När maskinen används suger den upp smutsen och även
överbliven vätska.

Användningsområde
Activa Smart Mop är en liten och smidig skurmaskin för mindre ytor. Ska användas inomhus eller under tak.
Observera: Maskinen är inte gjord för användning utomhus eller i vatten. Det är förbjudet att använda maskinen
för att samla upp farligt damm och brandfarliga vätskor.

Teknisk info

Total effekt
Arbetsbredd
Uppsugningsbredd
Diameter borste (diam x längd)
Hastighet
Borstmotor (effekt)
Sugmotor (effekt)
Renvattentank
Smutsvattentank

150W
350 mm
422 mm
110x352 mm
350 rpm
24/32 V/W
24/100 V/W
2L
1,5 L
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Teknisk info

Batteristyrka
Vikt
Luftflöde
Bullernivå
Laddtid fullt batteri
Batteritid (drift)
Vakuumgrad
Mått

24/6000 V/mAh
10 kg
14,66 L/S
<70 dB(A)
1,5 h
60 min
4 KPa
406x447x230 mm
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Sprängskiss/reservdelslista

Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Antal/frp
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Beskrivning
Batteri
Handtag/styre
Borste
Gummi kit
Renvattentank
Smutsvattentank
Vattenfilter
Dammfilter
Rengöringsborste

Allmänna säkerhetsföreskrifter
•
•
•
•
•
•
•

Maskinen ska alltid förvaras och användas inomhus.
Maskinen är inte lämplig för användning på grova ojämna golv.
Om batteriets laddkabel är skadad kontakta genast godkänd serviceverkstad.
Använd endast borste som levereras ihop med maskinen eller från en godkänd återförsäljare. Andra
borstar kan skada maskinen och garantier gäller ej om de används.
Maskinen får endast laddas med den voltstyrka som anges på serienummer märkningen.
Väggkontakten som används för laddning måste vara jordad.
Vid transport av maskinen ska batteriet plockas bort och alla tankar vara tömda för att undvika läckage
och onödig vikt att lyfta.
o Fäll ned handtaget i vertikalt läge och skjut ihop det max. Lyft i hantaget som visas i nedan
ruta.
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Batterityp
Till denna maskin ska endast originalbatteri användas. Om batteriet behöver bytas kontakta auktoriserad
återförsäljare. Maskinen drivs av ett 24V litium jonbatteri.

Laddning av batteri
Batteriet ska laddas innan maskinen används första gången och när batteriet börjar bli urladdat (när maskinen
inte fungerar som den ska).
1.
2.
3.
4.

Ta maskinen till det område där laddaren förvaras.
Observera: området där laddning sker bör vara ordentligt ventilerat så inte gaser från batteriet samlas i
rummet.
Maskinen ska vara avstängd under laddning.
Koppla laddaren till vägguttaget och den andra änden av laddaren till maskinen. Luckan till ladduttaget
på maskinen finns på bild 4 och 5 nedan.

5.

Kontrollera att LED-dioden på laddaren tänds så att laddning påbörjas. En röd LED-diod kommer att
tändas när laddningen påbörjas den kommer sedan att slå om till en grön diod när laddningen är klar.
Dioden finns uppmärkt på bild 3 nedan.

6.
7.
8.
9.

Ladda alltid tills laddaren slår om till grönt.
Batteriet kan bli varmt under laddning, detta är normalt och betyder inte att det är något fel på batteriet.
Observera: Om batteriet överladdas finns risk för brand, explosion eller kemiskt läckage.
När laddningen är klar, koppla loss sladden från maskinen och vägguttaget. Laddindikatorn som visas
nedan på bild 6 visar när batteriet är färdigladdat

10. När allt ovan är klart, sätt tillbaka skyddslocket på maskinen.
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Montering av maskinen
Packa upp alla delar ur kartongen. För in nedre delen av handtaget (1) i hålet på leden (2), enl. bild 1. Fixera
handtaget med skruv och mutter (3) enl. bild 2. Vik ned handtaget och lås fast det i horisontellt läge.

Öppna låsningen på skaftet (4) i pilens riktning enl. bild 4. Skjut ihop skaftet (5) i pilens riktning enl. bild 5.

När skaftet är ihop tryckt lås detta med låsningen (4) i pilens riktning. Montera i batteriet (6) i maskinen enl. bild
7. Tryck in batteriet tills låsningen (8) låser fast det.
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Innan användning
Innan du börjar jobba så ska nedan lista kollas av:

•

Läs kapitlet ”Laddning av batteri”.
Se till att maskinen är i gott skick. Om inte ska den ej användas och bör servas av tekniker.
Fäll upp handtaget i vertikalt läge (körläge).
Slå på maskinen med ON/OFF knappen (1) enl. bild 1.
Observera: Om LED lampan på ON/OFF knappen lyser så är maskinen redan igång.
Kontrollera laddningen på batteriet (2) enl. bild 2. Om alla led lampor lyser så innebär det att batteriet
är full laddat, om inga lampor lyser så är batteriet helt urladdat.
Slå av maskinen igen (enl. bild 1).

•
•
•

Öppna locket (5) enl. bild 6.
Kontrollera borsten och suggummits skick.
Plocka ur renvattentanken enl. bild 7, vänd den upp och ner på tanken. Skruva av korken (7) enl. bild 8.

•
•

Fyll på med rent vatten.
Fyll på rengöringsmedel i tanken, följ kemtillverkarens dosering för att undvika överdosering.

•
•
•
•
•
•

Observera: Om det skapas för mycket skum kan vakuum motorn skadas. Överdosera ej med rengöringsmedel. Använd gärna
lågskummande medel. Använd endast rengöringsmedel som är godkända för användning i kombiskurmaskin.

•
•

Skruva tillbaka locket (7) på tanken enl. bild 8.
Sätt tillbaka tanken i maskinen enl. bild 10. Stäng locket.
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Starta arbetet
Innan du startar arbetet är det nödvändigt att:
•
•
•
•
•

•

•
•

Se till att suggummit är nedfällt och i kontakt med ytan som ska rengöras. Om inte vrid på vredet (1)
enl. bild 1. Observera: Bilden visar vänster sida av maskinen, vredet sitter på höger sida.
Fäll ned handtaget från vertikal position till körläge.
Justera skaftet till lagom längd för dig.
Aktivera maskinen genom att trycka på ON/OFF knappen (2) enl. bild 2. Observera: Om LED dioden
på ON/OFF knappen redan lyser så betyder det att maskinen redan är på.
Aktivera vattentillförseln (vattenpumpen) genom att trycka på magnetventil knappen (3) enl. bild 3.
Observera: Om LED-dioden på magnetventil knappen redan lyser så betyder det att vattenpumpen
redan är aktiv.
Nu är allting aktivt och det är klart att köra med maskinen tills antingen batteriet tar slut eller att du
behöver fylla på mer vatten/kem lösning. Observera: leden på handtaget på maskinen gör det lättare att
hantera maskinen. Om du vill göra en vänstersväng luta handtaget till vänster enl. bild 4. Samma om du
vill svänga höger, luta handtaget åt höger.
Om du behöver vända tillbaka under körning gör du enkelt en 180-graders sväng genom att luta
handtaget åt det håll du vill svänga.
Om laddningen når en tillräckligt låg nivå under användning så kommer borstmotorn och vattenpumpen
att sluta fungera. Efter några sekunder kommer även vakuummotorn att stänga av. Båda LED-dioderna
(ON/OFF och magnetventil) kommer fortfarande att lysa.

Hygienteknik Sverige AB, www.hygienteknik.se

7

Bruksanvisning Activa Smart Mop

Efter avslutat arbete
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

När du jobbat klart med maskinen ska nedanstående moment utföras innan någon form av service
utförs.
Stäng av maskinen med knappen ON/OFF (1) enl. bild 1.
Fäll tillbaka handtaget till vertikalt läge.
Fäll upp suggummirampen med vredet (2) enl. bild 2.
Observera: Bild 2 visar vänster sida av maskinen. Rotera vredet på höger sida i motsatt riktning.
Ta med maskinen till plats för tömning av smuts och renvatten-tankarna.
Ta bort batteriet. Släpp på låsningen för batteriet (4) enl. bild 3.Ta sedan bort batteriet (3) enl. bild 4.

Fäll upp locket (5) på maskinen enl. bild 5.
Ta ur smutsvattentanken (7) enl. bild 6 och ta sedan bort locket och töm samt rengör denna. Sätt tillbaka
den i maskinen.
Ta ur renvattentanken och töm ur eventuellt överblivet vatten/kem lösning, vid behov skölj även ur
tanken.
Observera: Använd skyddshandskar när du utför dessa moment för att skydda dig mot starka
kemikalier.

När båda tankarna är rengjorda och åter på plats i maskinen kan du fälla ned locket igen och ställa
undan maskinen på laddplatsen.
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Underhåll
Efter avslutat arbete och innan du påbörjar något underhåll av maskinen utför nedan steg.
1.
2.
3.
4.

Stäng av maskinen enl. bild 1.
Ställ handtaget i vertikalt läge.
Ta loss batteriet från maskinen enl. bild 2 och 3.
Fäll upp locket på maskinen enl. bild 4.

Observera: Dessa steg bör utföras med skyddshandskar för att undvika skador.
5.
6.
7.

8.

Ta loss locket (6) till borstvalsen genom att trycka på låsningarna (7) enl. bild 5.
Ta ur borsten och rengör denna under rinnande vatten. Kolla så att borsten inte är sliten, om den är
sliten byt ut denna. (Borsten bör vara minst 10 mm).
Sätt tillbaka borsten efter rengöringen enl. bild 7 (passar bara åt ett håll). Sätt sedan tillbaka locket enl.
bild 8.

Ta ur smutsvattentanken ur maskinen. Ta loss locket från tanken och rengör alla delar i tanken med en
vattenslang eller under rinnande vatten. En fuktig trasa är även bra att ha till hands vid rengöringen.
Rengör även delen enligt bild 11 och 12.

9.

Rengör smutsvatten transportfacket med en vattenstråle, ingångshålet är uppmärkt med ett (A) och
utgångshålet med ett (B) på bild 13.
10. Rengör vakuummotorn med tryckluft, ingångshålet är uppmärkt med (C) och utgångshålet med (D) på
bild 14.
11. Sätt tillbaka locket på smutsvattentanken och sätt tillbaka tanken på plats i maskinen.
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12. Ta ur renvattentanken. Ta loss renvatten filtret (13) enl. bild. 16 och rengör detta.

13. Ta loss borsten (14) som sitter på insidan av locket och rengör insidan av vakuum kanalen (15). Sätt
sedan tillbaka borsten på sin plats och stäng locket.

14. Fäll ned handtaget i låst läge och ställ upp maskinen i parkerat läge enl. bild 25.
15. Se till att suggummirampen står i arbetsläge (nedfälld) Vrid sedan på låsskruven till underhållsläge och
dra ur låsskruven enl. bild 27.
16. Dra försiktigt suggummirampen mot så att den släpper från maskinen enl. bild 28. Använd en fuktig
trasa för att rengöra kopplingen på maskinen och sugrampen. Rengör även insidan på rampen samt
gummibladen. Enl. bild 29-32. Byt ut gummibladen om de är slipna.

17. Montera tillbaka rampen på maskinen och sätt fast den med låsskruven (18) enl. bild 35-36.
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18. Ta loss luftfiltret på baksidan av maskinen och rengör detta. Om filtret (27) är igensatt eller i dåligt
skick byt ut det och sätt sedan tillbaka filtret i maskinen enl. bild 38,39 och 42.

19. När detta är klart sätt tillbaka batteriet i maskinen och den är klar för användning igen.
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