! Bezpečnostní pokyny
Důkladně se prosím seznamte s produktem, před jeho používáním!
Dodržujte především tyto zásady:
1.
2.
3.
4.

skladujte zametací stroj v poloze postavený na zádech odpadového kontejneru
nebo zavěšený za rukojeť tak, aby se nebyly štětiny kartáčů při skladování deformovány.
přítlak zametacích kartáčů mějte nastaven na nejmenší možný (funkční) odpor
zabraňte pádům zametače na přední kolečka
při přejíždění nerovnosti (schůdků) náklonem nadzdvihněte přední klečka

Zjistíte-li po rozbalení krabice, že je přístroj poškozený, informujte o tom Vašeho prodejce produktů Haaga a dopravce, který Vám
zásilku doručil.
Před používáním produktu si prosím pozorně přečtěte návod na použití a produkt následně používejte v souladu s doporučením.
Použití:
Zametací stroj požívejte pouze v případě, že je ve funkčním stavu.
Stroj není určen k zametání tekutin. Nezametejte prosím žádné hořící či doutnající předměty, jako jsou například neuhaslé cigatetové
nedopalky, sirky a podobně. Při vybírání skla, kovu, nebo dalších materiálů z odpadového kontejneru, prosím použijte pevné
rukavice. Tento zametací stroj není urček k zametání materiálů, které jsou zdraví nebezpečné! Pro předejití nehod se prosím řiďte
návodem k použití a bezpečnostními instrukcemi návodu k použití. Nepoužívejte zamtetací stroj v místnostech, které obsahují
výbušniny.
Obsluha:
Obsluha může používat zametač pouze k úkonům, pro který je stroj určen.
Při obsluze dbejte na bezpečnost používání stroje, obzvláště chraňte před zraněním třetí osoby a speciálně dětí!
Údržba:
Opravy stroje mohou bý prováděny pouze autorizovaným servisem, nebo specialistou, který je seznámen a proškolen s bezpečností
práce.
Doplňky a náhradní díly:
Používejte pouze originální doplňky a náhradní díly schválené výrobcem. Originální příslušenství je zárukou bezpečné a
bezporuchové funkčnosti produktu.
Ochrana životního prostředí:
Se všemi použitými náhradními díly a bateriemi nákládejte v souladu předpisy na ochranu životního prostředí.
Vážení zákazníci,
děkujeme, že jste si vybrali jeden z naších vysoce kvalitních Haaga produktů.
Haaga zametače jsou speciálně účinné ruční zametací stroje se stálým pohonem zametacích kartáčů. Jsou vhodné k zametání
jakýchkoliv rovných tvrdých povrchů. Unikátní Turbo-sweeping systém s rotačními talířovými kartáči a kartáčovým válcem
zaručuje dvojitou účinnost.
Dva protisměrně rotující talířové kartáče posbírají veškerou nečistotu, od jemného prachu po plechovky a kelímky odnápojů,
mokré listí i větší odpadky. Kartáčový válec zamete a posbírá jemný prach a dodatečně zajišťuje rovnoměrné zaplňování
odpadového kontejneru. Respektováním našich doporučení docílíte dlouhou bezporuchovou životnost vašeho nového Haaga
zametače.
První použití:
Složení rukojeti:
Sklopte úchyty pro rukojeť (položka 7.13) do úhlu 45° nasaďte rukojeť do otvorů úchytu rukojeti. Zamáčkněte oranžové pružné
západyky na rukojeti a zasuňte rukojet' tak daleko, až západky zajistí rukojeť proti vypadnutí.
Obsluha:
Nastavení výšky:
Samosběrné zametače Haaga jsou určené a jejich kartáče nastavené pro zametání rovných tvrdých ploch. Přítlak kartáčů
může být snadno měněn pomocí regulační páky (položka 1.11)
Poloha 1-2: nové kartáče, rovná plocha
Poloha 3-4: nové kartáče, při zametání mokrého listí, písku, nerovných ploch
Poloha 5-8: starší kartáče, pro eliminování opotřebení kartáčových dílů.
!
Ujistěte se prosím, že kartáče přiléhají k zametanému povrchu pouze lehce! Velký přítlak kartáčů nezlepšuje jejich výkon a
naopak způsobuje jejich nadměrné opotřebování a poškození.
Zametače HAAGA série 200 a série 400 jsou mechanické zametací samosběrné nástroje tlačením zametačů rychlostí volné chůze
dochází k zametacímu pohybu kartáčů.
Vyprazdňování odpadní nádoby:
Kontejner s odpadem vysypávejte pravidelně. Pro otevření kontejneru zvedněte držadlo kontejneru (položka 6.05) směrem nahoru.
Po odejmutí a vysypání odpadové nádoby umístěte nádobu opět na své místo a zatlačením držadla směrem dolu zajistěte kontejner na
svém místě.
Skladování:
Zametače Haaga je vhodné skladovat ve vertilální poloze, tedy postavené na zádech odpadové nádoby, nebo zavěšením za madlo.
Krom šetření místa rovněž zamezíte ničení nebo ohnutí kartáčů.
Údržba
Vybrali jste si produkt jehož údržba je velmi snadná.
Zákazník smí provádět pouze údržbu popsanou v následující kapitole.
Všechny ostatní zásahy do zařízení mohou být prováděny pouze autorizovaným obchodním.
zástupcem, servisem nebo výrobcem. Veškerá údržba a opravy na stroji musí být striktně prováděny ve vypnutém režimu. Zametací
stroj musí být při údržbě rovněž odpojen od el. Napájení.

Veškeré údržbové práce a čištění zametače je striktně zakázáno v režimu běžícího motoru!
Kartáče:
Rotační talířové kartáče a válcový zametací kartáč mohou být čištěny vodou.
Kartáčové štětiny jsou vyrobená z polyamidu (silon) V případě, že se štětiny vlivem např. Špatného skladování ohnou nebo pokroutí,
je možné je za pomoci proudění horkého vzduchu (např. Fén na vlasy) ohřát a uvést do původní funkční polohy. (nepoužívejte
otevřený oheň ani hořáky a příliž intenzivní zdoje tepla!)
Čištění zametače:
Vyčistěte/vyperte prosím čas od času pracové filtry.
UPOUORNĚNÍ: nahromaděná nečistota může negativně ovlivnit funkčnost a životnost Zametače.
Udržujte a čistěte prosím Váš zametač pravidelně. Docílíte tak bezproblémové funkčnosti zametače a jeho dlouhou životnost.
!
Pro čištění zametače nepoužívejte prosím vysokotlaká a proudová čistící zařízení.
Kartáče i odpadový kontejner mohou být myty tekoucí vodou.
Zametač prosím čistěte na sucho nebo vlhkým hadrem. Odstraňte špínu, špony, chlupy, vlasy, atd.
Z kartáčů. Ze hřídelí a z prostoru za kartáčů (položka 8.15)
!
Výměny kartáčů:
Kartáče jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu. Po jejich několikaletém používání může být nezbytná jejich výměna.
Doporučujeme výměnu všech kartáčů současně. Pro výměnu talířových kartáčů nastavte ovladač přítlaku (položka 1.11) do polohy 8
a zametač uveďte do vertikální polohy. Ujistěte se , že kola jsou ve vertikální poloze. (kola jsou uvnitř dalířových kartáčů) Dále,
vytáhněte kolo (položka 4 L/R) silným tahem, než dojde k odpojení (vytažení) společně s hřídelí. Silným tahem vytáhněte
talířovýkartáč (položka 2L/R) společně s ozubeným límcem a spojkou (položka 3L/R) až dojde k oddělení od zametače.
Nápověda:
Na vnitřní starně rámu (položka 1.12) na kolech a spojkách (položka 3.10) naleznete označení „L“ nebo „R“ Talířové kartáče jsou
označeny „L“ - „R“ v závislosti na směrování štětin. Při skládání respektujte značení. Při skládání postupujte v opačném sledu.
Nasaďte talířové kartáče do pouzdra, nasaďte spojkový mechanismus (položka 3.10) a ozubený límec a vsaďte opět kola do své
polohy. Ujistěte se , že jsou kola společně se všemi díly zpět správně na svém místě a zametač je opět připraven na zametání.
Pro výměnu zametacího válcového kartáče zatlačte na konec držáku osazení (položka8.15)
Při zpětné montáži se ujistěte, že nejsou štětiny kartáčr přiskřípnuté a že je pojistný třmen je zcela na svém místě.
Co dělat, když zametač nefunguje hladce?
1. zkontrolujte nastavení síly přítlaku kartáčů
2. vyčistěte zametač a odstraňte vlákna, vlasy a další nečistoty
3. ujistěte se, že se kartáče po jejich výměně otáčejí správným směrem
Rozebrání sklápěcí rukojeti:
Pro rozebrání a odpojení rukojeti skloňte rukojeť dopředu do polohy 45°směrem k předním kartáčům a oddělte držadlo (položka
7.13) od rámu (položka1.12)
Záruka:
4 roky na rotační kartáče s vyjímkou Haaga 250. 2roky na rotační kartáče u stroje Haaga 250.
2 roky na všechny ostatní díly, v souladu s předpisy EU (s přihlédnutí k běžnému opotřebení)
Údržba:
před každým použitím:
–
Zkontrolujte stav zametače pro vyloučení jeho poškození
–
Zkontrolujte talířové kartáče a rotační kartáčový válec, pro vyloučení jejich zablokování nečistotou
–
zkontrolujte správné nastavení přítlaku kartáčů
po každém použití:
–
dobijte baterii
–
vyprázdněte odpadový kontejner
Dodatečně, přibližně po každých deseti hodinách používání vyčistěte převod (položka 3+4) a nastříkejte lubrikantem Haaga
Dodatečně, přibližně po každých padesáti hodinách používání
–
zkontrolujte opotřebení kartáčů
–
zkontrolujte opotřebení převodového soukolí
Helper a partner s.r.o.
korespondenční adresa:
Slavníkova 2357/9 169 00 Praha 6 Česká republika IČ: 242 95 647
tel: +420/777 277 101 info@haaga.cz www.haaga.cz

