
Nega talBona PowerScrubber
Tehnični list

Bona PowerScrubber  je  kompakten,  zmogljiv  stroj  za  čiščenje  lakiranih  in  naoljenih
lesenih  tal.  Pri  uporabi  s  čistilom  Bona  Deep  Clean  Solution,  odstranjuje
najtrdovratnejšo umazanijo iz najtežjih kotičkov lesenih tal z lahkoto. Dve v nasprotno
smer  vrteči  valjni  ščetki  očistita  globoko,  celo  grobo krtačen parket  in  lesena tla  z
neenakomernimi robovi. 

 Močan in lahko vodljiv
 Specializirani, v nasptrotno smer vrteči se krtači, za vse tipe parketov
 Ekstremno efektiven sistem za pobiranje vode za varno uporabo na lesenih tleh
 Lahek za polnitev, čiščenje in transport

Moč motorja: Max 2700 W, povprečna. 1900 W

Napajanje: 220-240 V / 50 Hz

Teža stroja: 34,5kg

Čistilne krtače:  2 x 400 mm, bele mehke najlon

Krtači (obrati na minuto): 1100

Kapaciteta zbiralnih posod: 10 litrov

Dimenzije: 520 mm x 470 mm x 300 mm

Priporočeni  detergenti: Bona Deep Clean Solution, Bona Cleaner 

Za več tehničnih podatkov glejte Navodila za uporabo.

Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in varnostna navodila!

Spodnja  priporočila  so  posredovana  v  najboljši  veri  in  temeljijo  na  naših  trenutnih
izkušnjah s strojem. Vsaka tla in vsako trenutno situacijo je potrebno posamično oceniti
pred uporabo in zagotoviti, da so tla v primernem stanju za strojno čiščenje. 

Čiščenje

1. S sesalnikom očistite tla, da odstranite prah in droben pesek.

2. Napolnite posodo z razredčeno raztopino za čiščenje (največ 10 litrov).

3. Priključite stroj v ozemljeno vtičnico 220 – 230 V.

4. Nastavite gumb na srednji pritisk (ročaj mora biti v pokončnem položaju, da 

lahko nastavite gumb). 

5. Medtem ko dovajajte detergent, se premikate naprej v ravni liniji. Stroj lahko 

uporabite v katerikoli smeri, če je mogoče, sledite smeri lesa.

6. Vrnite se na vaš začeten položaj po isti poti. Na rahlo umazani površini ni 

potrebno ponovno dovajanje detergenta. Na bolj umazani površini, pa ponovno

dovajajte detergent, ko se vračate na prvoten položaj.

7. Ne dovolite, da se presežek tekočine nabira na lesenih tleh. Ta območja takoj 

pobrišite s krpo.

8. Nadaljujte s čiščenjem novega dela tal dokler ne očistite celotne površine.
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Če je potrebno več moči za čiščenje močno ukoreninjene umazanije in trdovratnih 
madežev, lahko gumb prestavite na največji pritisk. Vendar pa bodite pozorni, kadar 
čistite z največjim pritiskom je ključno, da je stroj ves čas v gibanju in nikoli ne dela s 
suhimi ščetkami. Nevarnost poškodbe tal!

POMEMBNI NAPOTKI – za uspešne rezultate in dolgo življensko dobo stroja

• Stroj Bona PowerScrubber je ustvarjen za pobiranje tekočine, ne pa umazanije
in peska. Pred uporabo stroja posesajte tla, da zagaotovite da umazanija in 
pesek ne bosta poškodovala ali obrabila notranje turbine.

• Med čiščenjem naj bo stroj ves čas v gibanju in nikoli ne zaženite šetk na 
suho. Če stojite na istem mestu z vkolpljenim strojem lahko poškodujete tla.

• Čiščenje pričnite na nizki ali srednji stopnji pritiska in postopoma povečujte po 
potrebi. Ni potrebe za najbolj agresiven pristop k čiščenju tal.

• Po strojnem čiščenju bo stroj moker in bo iz njega kapljalo. Da to zmanjšate, 
prenehajte z dovajanjem detergenta, ko je stroj še v gibanju, pribljižno 30 
sekund pred samim zaključkom.

• Če med čiščenjem naredite premor, postavite stroj na neobčutljivo površino ali 
pod stroj postavite vodoodporno zaščito, da preprečite poškodbo tal zaradi 
zastajanja vode in detergenta.

• Redno preverjaje nivo vode v zbiralniku. Če stroj povroča klikajoč zvok, 
pomeni da je zbiralnik s čistilno raztopino prazen.Izpraznite zbiralnik z 
umazano vodo.

• Izpraznite in očistite stroj po vsaki uporabi. Ne shranjujte ga z umazano vodo 
ali čistilno raztopino v stroju.
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