Bruksanvisning
Modell MS100

Gratulerar till ditt köp av
MotorScrubber™.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Monteringsanvisning av
Vid användande av elektrisk utrustning MotorScrubber™

MotorScrubber™ är en kraftfull batteridriven skurmaskin som samtidigt är liten,
smidig och lätt att ta med. Skurhuvudet är
helt vattentätt. Maskinen arbetar med 12V
och är därför lämplig på de flesta ställen
där eluttag inte finns, tex. bassänger, våtutrymmen, utomhus, osv.

skall grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas för att undvika skador på människor och egendom. Läs alla instruktioner
innan du använder maskinen. Vi rekomenderar att du sparar denna bruksanvisning.

1. Kontrollera att arbetsområdet inte innehåller något som kan äventyra säkerheten, tex. strömförande ledningar. MotorScrubber™ är konstruerad för att köras
på 12V DC. Försök aldrig att koppla den
till någon annan spänning eller till något
AC-uttag.

Faktaruta MotorScrubber
Batteri

12V DryFit

Batterikapacitet

9,0Ah

Arbetstid vid fulladdat
batteri

ca 4 timmar normal
användning

Borste/Rondelldiameter

20 cm / 8”

Borste/Rondellhastighet

320 varv/minut

Vikt Batteri

2,7 kg

Vikt Skurhuvud

1,3 kg

Vikt Maskin, skurhuvud
och skaft

1,7 kg

Längd Skaft Kort

40 cm

Längd Skaft Standard

max 115 cm

Längd Skaft Långt

max 240 cm

2. Hantera kabeln försiktigt. Utsätt inte kabeln för hetta, olja och vassa kanter. Dra
inte isär kontakterna genom att hålla i
kabeln, håll i kontakten istället.
3. Underhåll din MotorScrubber™ så håller den längre. Håll din MotorScrubber™ ren genom att torka av motor och
skaft efter användning. Håll skaftet rent
från olja, fett och vatten.
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Bild 1
2. Se till att kontakterna sitter ihop ordentligt. Stoppa i kabel och kontakten i skaftet. Var noga med att kontakterna sitter
helt ihop med varandra. Trä på skaftet
på skurvuvudet, se till att kabelavlastningen sitter där, justera skaftet så att
hålen passar för varandra. Skruva i de
två skruvarna. (Bild 2)

4. Koppla ur MotorScrubber™ när den
inte används.
5. Kontrollera att maskinen inte har några
skador före användning.

Kartongen innehåller:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Ta ur skurhuvudet ur kartongen. Koppla
ihop kabeln som kommer från skurhuvudet med kabeln som sticker ut från
skaftets nederdel. (Bild 1)

6. Använd endast originaldelar och originaltillbehör vid service.

Skurhuvud
Skaft för montering på skurhuvudet
Batteri 12V 9AH
Batteriväska
Batterikabel spiral
Batteriladdare
Borsthållare som skall monteras på
skurhuvudet
Rondellhållare
Rondeller
Orange hård nylonborste
Grå extramjuk borste
Röd medium nylonborste
Mjuk svart borste
Skruvar för montering

7. MotorScrubber™ är ett elverktyg, använd båda händerna när du använder
maskinen.

3. Montera borsthållaren på skurhuvudet
och skruva fast den med medföljande
skruv. Använd både låsbrickan och den
vanliga brickan i rätt ordning. (Bild 3)
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4. För att använda maskinen med batteriväskan skall den kopplas ihop med
spiralkabeln som kommer från batteriet.
Detta skall göras efter att det ovanstående är gjort. (Bild 4)
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Handtag för montage på handtaget
är extrautrustning och ingår ej.
Art 80364.

OBS! Böj inte kontakterna vid i och
bortkoppling. Dra isär kontakterna rakt
ut och tryck ihop dem rakt. Låt inte
MotorScrubber’n vila på det röda handtaget oavsett om batterikabeln är inkopplad eller ej.

Batteriväska

Batteriinformation

Häng batteriväskan på ryggen med hjälp av
selarna som är justerbara för att passa bra
på ryggen. Batteriväskan har också en sele
med snabbkoppling. (Bild 6)

Det är nödvändigt att ladda batteriet innan
du avänder MotorScrubber™, och efter
varje användning. Ladda batteriet första
gången i minst 20 timmar och max 24 timmar. Koppla först in laddaren till batteriet
och koppla sedan in laddaren till ett 230V
eluttag. Den röda lampan tänds under laddning. När den gröna lampan lyser konstant
är laddningen klar. I slutfasen av laddningen kommer den gröna lampan att blinka,
det betyder att laddaren utför slutfasen av
laddningen. Efter laddning skall laddaren
kopplas bort från eluttaget och sedan batteriet från laddaren. Det är viktigt att batteriet och laddaren kopplas isär när eluttaget kopplas bort, i annat fall drar laddaren
sakta ur batteriet. (Bild 7)

5. För att använda den extralånga skarvkabeln med MotorScrubber’n skall den
kopplas in mellan skaftets kontakt och
batteriväskans kontakt. Batteriet kan ersättas av adaptern för cigarettuttaget i en
bil eller adaptern för direktkoppling på
batteripolerna på tex. en kombiskurmaskin.
6. Trä igenom spiralkabeln genom ett av
hålen i batteriväskan beroende på om
användaren är höger eller vänsterhänt.
Koppla spiralkabeln till batteriet. Röd
kabel till röd pol ( + ), Svart kabel till
svart pol ( - ). (Bild 5)

Säkring
30A 32V

Röd-Röd
Svart-Svart

Bild 5

Instruktion för användning av
rondeller och borstar.
1. Håll maskinen så att borsthållaren är
uppåt. Passa in uttagen i rondellhållaren
med de klackar som finns på rondellplattan.
2. Tryck ner rondellhållaren och vrid den
medurs till den låses fast i bajonettfästet.
3. För att ta bort rondellhållaren skall den
vridas moturs tills den släpper från
borsthållaren. Man kan behöva hålla
emot borsthållaren så att den inte följer
med. Det som sagts om rondellhållare
gäller även borstar och andra tillbehör.

Bild 6

Bild 7
Använda MotorScrubber för att
rengöra
1. Dammsug, torka eller skölj av ytan med
vatten för att få bort lös smuts.
2. Lägg på rengöringslösning direkt på
ytan eller på rondellen. Du kan också
blanda till rengöringslösningen i en hink
och doppa rondellen i den och på så sätt
applicera kem.
3. Skura med jämna mjuka rörelser. Du
behöver inte lägga på extra tryck på rondellen, MotorScrubber™ gör jobbet.
4. MotorScrubber™ är vattentät men är
inte konstruerad för lång tids användning under vatten.
5. Vi rekomenderar användning av den
rengöringslösning som jobbet kräver, dock får syra eller frätande kem
ALDRIG användas med MotorScrubber™.

MotorScrubber™ använder ett uppladdningsbart, läkagesäkert, blybatteri med gel.
Så kallat DryFit.
Kapacitet: 12V 9,0AH. Förbrukat batteri
skall returneras till återvinningsstation.
Batteriväskan innehåller en säkring mot
kortslutning. (Bild 5) Om säkringen går
sönder skall den bytas mot en likadan glassäkring 30A 32V.
Du får inte sätta i en kraftigare säkring.

Strömförsörjning för MotorScrubber™
Det finns tre sätt att förse MotorScrubber™
med ström för användning.
1. Batteriet som medföljer i batteriväskan.

6. Viktigt! Använd ALDRIG MotorScrubber™ i närheten av brännbara vätskor.

2. Koppling till cigarettutag i bilen eller
båten. Kopplas via den 8 meter långa
skarvsladden. (tillbehör, 80-359)

7. MotorScrubber™ är utrustad med en
självavstängande funktion, ett motorskydd, med automatisk återställning.
Om belastningen på motorn blir för hög
stänger motorn av sig. Ta då bort motorn
från arbetsområdet och vänta 5-15 sek
så startar den igen automatiskt.

3. Koppling direkt till batteriet på en bil,
båt, skurmaskin eller liknande. Kopplas via den 8 meter långa skarvsladden.
(tillbehör, 80-359). Observera att många
skurmaskiner körs på 24V. Var noga
med kopplingen så endast 12V kopplas
till MotorScrubber™.

VIKTIGT
Ladda inte batteriet i en gastät behållare. Batteriet behöver ventilation under laddning.
Kortslut inte batteripolerna. Batteriet får inte eldas upp. Vid eventuellt läckage av batterisyra, skölj genast med mycket vatten.

Säkerhetsinstruktioner för
batteri och laddare
- För att skydda från elektrisk stöt får laddaren inte doppas i vatten eller annan
vätska.
- Använd inte maskinen i närheten explosiva eller brandfarliga ämnen.
- Batteriet får inte fövaras eller transporteras så att risk för kortslutning av batteripolerna finns. Kortslutning kan innebära brand, personskada samt förstöra
batteriet.
- Försök aldrig öppna batteriet. Om batterihöljet skulle skadas skall batteriet
omedelbart kasseras och lämnas till destruktion.
- Ladda inte batteriet om det uppvisar
skada eller korrision
- Släng aldrig batteriet i eld, det kan explodera och batterisyra läcka ut.
- Ladda batteriet endast med MotorScrubber™ originalladdare.
- Använd inte laddaren i våta eller fuktiga
miljöer. Laddaren är konstruerad enbart
för användning inomhus.
- Se till att kabeln, laddaren, maskinen
inte ligger mot skarpa kanter, ej heller
för nära varma ytor.

Garanti
Varje MotorScrubber™ kontrolleras och
provkörs innan leverans. Garantin gäller
för fabrikationsfel inom 12månader från
inköpsdatum.
Skulle något problem uppstå under garantitiden skall maskinen returneras till inköpsstället med felbeskrivning.
Om maskinen efter inspektion skulle vara
behäftad med fabrikationsfel kommer maskinen att repareras eller bytas ut och returneras till kunden.

Garantin gäller ej om:
1. Maskinen har blivit demonterad ändrad
på något sätt.
2. Maskinen har reparerats av icke godkänd serviceverkstad.
3. Maskinen har använts på felaktigt sätt.
4. Garantibevis eller fakturakopia saknas.
Tillverkaren eller återförsäljaren har inget
ansvar för skador som kan uppstå genom
felaktig användning av produkten.

- Använd inte laddaren till andra saker än
att ladda MotorScrubberns batteri.
- Använd inte maskinen om kabel eller
kontakter är skadade.
- Använd inte laddaren om den tappats i
golvet eller råkat ut för kraftigt slag på
något annat sätt. Returnera laddaren för
kontroll och reparation eller utbyte.
- Montera inte isär laddaren, det finns
inga säkringar i den eller andra delar
som användaren kan byta.
- Undvik att ladda batteriet om temperaturen är under +5°C eller över +40°C,
det försämrar batteriets kapacitet.
- Koppla ur laddaren om den inte används
eller före rengöring.
- Hantera kabel och kontakter med varsamhet. Lyft inte maskinen eller batteriet i sin kabel. Det kan orsaka kabelbrott eller kortslutning.
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www.hygienteknik.se

