Manual de Instruções

Hakomatic B 910 (7744)

Instruction Manual

Hakomatic B 910 (7744)

Índice

Não serão aceites requerimentos
legais fora do âmbito deste
manual.

Utilização ......................................... 35
Aceitação do Equipamento............. 35
Instruções Gerais de Segurança..... 36
Método de Operação
da Hakomatic B 910........................ 38
Como operar
o equipamento .............................. 38
Montagem........................................ 38
Sistemas de Baterias....................... 39
Sistema de Aviso de Baterias........... 39
Carregadores................................... 39
Instalação das Baterias................... 40
Código de ligação ficha.................. 41
Elementos de Operação .............. 43
Condução com Hakomatic B 910....49
Trabalhar com Hakomatic B 910......50
Detergentes...................................... 50
Encher tanque de água limpa ......... 50
Escovas/Pads .................................. 53
Instalação de Escovas/Porta-Pads.. 54
Remoção de Escovas/Porta-Pads .. 54

Tanques de Água Suja/Limpa..........55
Remoção do Filtro............................55
Rodo de Aspiração.......................... 56
Limpeza do Rodo ............................ 56
Trocar Lábios de Aspiração............ 56
Ajustar Lábios de Aspiração
Ajuste de Ângulos............................. 57
Ajuste de Alturas.............................. 58
Equipamento Elétrico. ..................... 59
Reboque .......................................... 59
Dados Técnicos............................. 60
Sistemas de Baterias....................... 61
Nível de Ruído ................................. 62
Vibrações......................................... 62
Serviço de Manutenção................ 63
Display de Serviço........................... 64
Serviço de Manutenção .................. 65
Declaração de Conformidade EC..69

Table of contents

Proper use .......................................
Acceptance of the machine ............
General safety instructions..............
Method of operation
of Hakomatic B 910.........................

Se for necessário executar
trabalhos de reparação, certifiquese que apenas são utilizadas
peças genuínas para garantir um
serviço e equipamento fiável e
para garantir que as condições de
garantia são respeitadas.
Reservamos o direito a efetuar
alterações para melhoramentos
técnicos.

Válido para equipamentos
posteriores a Setembro de 1999

Hako GmbH GmbH
Hako-Werke
Hamburger Str. 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Germany
Phone ++49 (04531) 8060

Please be adviced explicitly that
we cannot accept any legal
claims out of the contents of this
manual.

35
35
36
38

How to take the machine
into operation.................................
Assembly .........................................
Battery systems...............................
Battery charge warning unit ............
Charger units ...................................
Installation of battery.......................
Plug connection coding ..................

38
38
39
39
39
40
41

Operation/Operation elements ....
Driving with the Hakomatic B 910...
Working with the Hakomatic B 910.
Detergents .......................................
Refilling the fresh water tank...........
Brushes/Pads ..................................
Installation of brushes/drive plate ...
Removal of brushes/drive plate ......

43
49
50
50
50
53
54
54

Soiled and fresh water tanks...........
Removal of filter ..............................
Squeegee ........................................
Cleaning the Squeegee ...................
Changing the Sealing Strips............
Adjusting the Sealing Strips
Angel Adjustment ............................
Height Adjustment...........................

55
55
56
56
56

If repair work has to be performed,
make sure that only genuine
spare parts may guarantee a
dependable machine and will
make sure that your rights under
current warranty are not affected.
We reserve the right for technical
improvements

57
58

Electrical equiqment
equipment ........................ 59
Towing ............................................. 59
Technical data ................................
Battery systems...............................
Noise level .......................................
Vibrations.........................................

60
61
62
62

Maintenance work .........................
Service display ................................
Maintenance work ...........................

63
64
65

EC conformity declaration............ 69

Valid as for September 1999

Hako-Werke GmbH
Hamburger Str. 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Germany
Phone ++49 (04531) 8060

Esperamos que as excelentes
propriedades do Hakomatic
justifiquem a confiança que depositou
na sua aquisição. Demos o nosso
melhor para lhe disponibilizar uma
máquina eficiente e segura.
Antes da primeira utilização da
Hakomatic leia cuidadosamente estas
instruções. Elas dar-lhe-ão
informações precisas sobre o seu
funcionamento e manutenção.
O símbolo de exclamação
foi
utilizado por diversas vezes neste
manual e identifica áreas particulares
que são essenciais para a sua
segurança. Por favor, passe estas
instruções de segurança a todos os
utilizadores da máquina.

Atenção!
Antes de efectuar qualquer operação
leia cuidadosamente as instruções e
respeite-as escrupulosamente.
Quando estiver a realizar serviço de
limpeza, antes de substituir qualquer
peça ou de iniciar a conversão de
qualquer função, desligue a máquina
(posição OFF) e a ficha de bateria.

Este manual deverá ser sempre
guardado na bolsa localizada na
porta do lado direito da máquina.

Por favor cumpra as “Disposições
Gerais de Segurança” (p. 36 a 37).

Utilização adequada
A lavadora aspiradora Hakomatic B
910 foi criada exclusivamente para
limpeza de chão, quer esfregando
com água, quer aspirando, com o
equipamento de pré-varrimento em
caso de limpeza a seco. Qualquer
outro tipo de utilização, para além da
sua
utilização
específica,
será
considerado
desadequado;
o
fabricante será responsabilizado por
qualquer dano proveniente desse mau
uso.
A utilização adequada inclui também o
cumprimento das instruções do
fabricante relativamente à utilização,
manutenção e reparação da máquina.
A Hakomatic deverá apenas ser usada
e reparado por pessoas familiarizadas
com a máquina e conscientes dos
possíveis perigos que a sua utilização
possa representar.

Os Regulamentos adequados de
Prevenção de Acidente tal como os
Regulamentos
Gerais
Aplicáveis
sobre segurança e saúde no trabalho
têm de ser tidos em conta. Qualquer
modificação feita à máquina sem
autorização do fabricante inibirá
qualquer acusação ao mesmo em
caso de dano.

Atenção! Esta máquina não está
preparada para a remoção de pós
prejudiciais à saúde..

Aceitação
do equipamento
No ato de entrega verifique a
existência de qualquer estrago
causado durante o transporte. Por
favor assegure-se de que as
autoridades ferroviárias ou o
transitário confirmam os danos e
envie relatório desses mesmos danos
para o seguinte endereço electrónico:
Hako Profissional Lusitana, Lda
Rua da Bica Pav. C8,
4705-805 Aveleda, BRAGA
Tel.: 253 339 209 | Fax: 253 339 211
Email: geral@hakolusitana.pt
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It is our desire that the excellent properties of the Hakomatic should justify
the confidence you demonstrated by
making this purchase. We did our best
to supply you with an efficient and
dependable machine.
Before first operation of your Hakomatic, read these instructions carefully.
They will inform you in detail about
operation of the item and contains
valuable information for service and
maintenance. The exclamation mark
symbol
has been used in this
manual at several places and
identifies particular areas that are of
essence for your safety. Please pass
all safety instruction on to other
operators.

Caution! Prior to first operation, read
the manual carefully, and strictly comply with the instructions contained.
When performing cleaning and service
work and before replacing any parts
or commencing conversion of any
function, turn the machine OFF and
disconnect the battery plug.

This manual always should be kept in
the storage box located in the righthand side door.

Please comply with the ”General provisions for safety” (p. 36 to 37).

Proper use
The Hakomatic B 910 vacuum
scrubbing machine has been designed exclusively for floor cleaning,
such as wet scrubbing and vacuum
cleaning and, with the pre-sweeping
equipment for dry sweepin.
Whatever sort of use beyond the
specified range will be deemed improper use; the manufacturer cannot
be held liable for consequential
damage.
The term of proper use also includes
compliance with the manufacturer’s
instructions about operation, maintenance and repair.
The Hakomatic may be used, serviced
and repaired by persons only that are
familiar with the machine and are
aware of possible hazards involved.

The appropriate Accident Prevention
Regulations as well as applicable
general regulations about safety and
health at work will have to be complied with. Modifications made to the
machine in absence of the manufacturer’s consent will relieve the
manufacturer from a possible liability
for consequential damage.
Caution! This machine is not suitable
for evacuation of dusts dangerous to
health.

Acceptance
of the machine
Upon arrival, check your consignment for possible transit damage.
Please have the railway authorities or
the freight forwarder confirm such
damage and mail your damage report
and waybill to:
Hako-Werke GmbH,
Hamburger Str. 209-239,
23843 Bad Oldesloe.
Germany
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Instruções Gerais
de Segurança
Para além da informação contida
neste manual, as disposições gerais
de segurança e prevenção de
acidentes
aplicáveis
legalmente,
devem ser respeitadas. Mesmo que
tenha
experiencia
anterior
com
equipamento de limpeza de chão, não
guarde este manual sem ter lido as
suas instruções. Reserve tempo para
o fazer, de modo a poupar tempo no
futuro. O técnico tem de usar a
máquina de acordo com os objetivos
pretendidos. Durante a condução, tem
de ter em atenção às condições do
local e durante o trabalho à presença
de outras pessoas, especialmente
crianças.
Não é permitida a presença de
estranhos na zona de perigo.
As placas de perigo e instruções
ligadas à Hakomatic dão conselhos
importantes sobre a segurança da
operação.
Antes de iniciar o trabalho, o técnico
tem de verificar que o Hakomatic está
em condições de segurança e
operação adequadas.

Atenção!
A capa protectora de escovas e
porta-pads
apenas
podem
ser
removidas para fins de manutenção
ou de transporte e com os motores
desligados. Não realize serviço de
limpeza sem as escovas ou portapads estarem devidamente fixos.
As máquinas que não estão nas
devidas condições não podem ser
usadas. Antes de iniciar a operação, é
indispensável que esteja familiarizado
com todos os comandos e funções.
Uma vez iniciado o trabalho não terá
tempo para o fazer.
Operação
As lavadoras só podem ser utilizadas
por pessoas habilitadas que foram
treinadas para realizar este trabalho e
que estão autorizadas a fazê-lo pelo
legal proprietário.

Estas máquinas só podem ser usadas
pelo seu legal proprietário ou pelo seu
representante autorizado.
Nunca abandone a máquina com os
motores a trabalhar.
A máquina não está protegida contra
movimentos involuntários.

Para prevenir o uso da máquina por
pessoas não autorizadas a chave
deve ser retirada da ignição e o travão
deve ser acionado.
Ao transportar a Hakomatic, desligue
os motores.
O técnico tem de usar a máquina de
acordo com os objetivos pretendidos.
Durante a condução, tem de ter em
atenção às condições do local e
durante o trabalho à presença de
outras
pessoas,
especialmente
crianças.
Use apenas detergentes químicos
adequados a máquinas automáticas
(baixo teor de espuma) e respeite as
instruções de uso, disposição e
precauções
especificadas
pelo
fabricante do agente de limpeza.
Atenção!
Nunca recolha fluídos explosivos,
ácidos não diluídos e solventes! Isto
inclui, por exemplo, gasolina, tinta,
diluentes ou óleos combustíveis, os
quais podem formar vapores ou
misturas explosivas; para além disso
também acetona, ácidos não diluídos
e solventes se forem agressivos para
os
componentes
da
máquina.
Atenção!
Esta máquina não está preparada
para a remoção de pós prejudiciais à
saúde.
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General safety
instructions
Apart from the information contained
in this manual, the generally applicable legal provisions for safety and
prevention of accidents must be
adhered to. Do not put this manual
aside without having read it, even if
you did already operate similar ground
cleaning equipment before. Allow
yourself the time to do so, in order
to save time at a later moment. The
operator has to use the machine in
accordance to its intended fields of
application. During driving operation,
he has to take account of the local
conditions and when working, he has
to pay attention to other persons,
in particular to children. Nobody is
allowed to stay within the zone of
danger.
The warning and instruction plates
attached to the Hakomatic give important advice about safe operation.
Before starting to work, the operator
has to check that the Hakomatic and
its working implements are in proper
and safe operating condition.
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Caution! The protective cover of
brushes/drive plates must only be
removed for maintenance or transport
purposes and with the motors being
turned off. Do not perform cleaning
work without the covers being shut
and locked.
Machines that are not in perfect condition must not be used.
It is indispensable to get acquainted
with all attachments and controls,
as well with their function, before
operation begins. Once you have
started to work, there will be no time
to do so.
Operation
Ground sweepers may be operated
only by appropriate persons who have
been trained for such work, who have
testified their capability to the owner of
the unit or his authorized representative, and who have been ordered
explicitly by him to operate the machine.

The machine may be used only on
those areas as clearly specified by
the owner or his authorized representative.
Never leave the machine unattended
as long as the motors are running

and the machine is not protected
against unintended movements. To
prevent the machine from being used
by unauthorized persons, the control
key must be removed such the the
travel drive is blocked.
When transporting the Hakomatic,
shut down the motors of the working
implements.
The operator has to use the machine
in accordance to its intended fields of
application. During driving operation,
he has to take account of the local
conditions, and when working, he has
to pay attention to other persons, in
particular to children.
Use only cleaning agents suitable for
automatic machines (low foaming),
and adhere to the instructions for use,
disposal and precautions specified by
the cleaning agent’s manufacturer.
Caution! Never collect explosive fluids, undiluted acids and solvents! This
includes e.g. gasoline, paint
thinners or fuel oil, which – when
penetrating the air being taken in –
may form explosive vapors or mixtures; moreover acetone, undiluted
acids and solvents if they should be
aggressive to the material used for the
machine components.
Caution! This machine is not suitable
for evacuation of dusts dangerous to
health.

A máquina não deve ser operada em
áreas com risco de explosão. Pode
apenas ser usada em pisos duros em
áreas interiores e para operações em
áreas planas com uma inclinação
máxima de 2%.
A condução em rampas com uma
inclinação máxima de 10%, apenas é
permitida para transporte. A condução
em subidas não deve exceder 1
minuto e exige um cuidado especial.
Reparação, manutenção e serviço de
limpeza apenas pode ser realizado se
a chave mestra for retirada.
Antes de efectuar qualquer operação
no sistema eléctrico, assegure-se de
que a ficha da bateria está desligada.
Não é permitido transportar outras
pessoas para além do técnico que vai
trabalhar com a máquina.
As máquinas de operador sentado só
funcionarão
apenas
quando
o
condutor estiver sentado (o banco
possui um interruptor de segurança).
A manutenção correta da máquina
contribui para prevenir acidentes.

utilização
adequada
e
segura
(recomendamos pelo menos uma
revisão por ano) e depois de
modificação ou revisão.
A Hakomatic tem de estar equipada
com escovas e porta pads, tal como é
exigido pelo fabricante (ver a secção
“Dados Técnicos”). O uso de outras
escovas e porta pades diferentes das
indicadas afeta a sua segurança.
Não utilize jatos de vapor nem
equipamento de limpeza de alta
pressão para limpar a máquina.

A Hakomatic B 910 tem de ser
por
um
especialista
verificada
regularmente para garantir a sua

Instruções particulares para o uso
seguro de baterias
(Ver o panfleto anexo 88-60-2556)

Não se podem utilizar rodas
pneumáticas, visto agravar o perigo
de acidente.
Não utilizar água na limpeza dos
equipamentos electrónicos.
Esta máquina é à prova de água
(IPX3).
Não utilize água na área do operador
sentado, já que se pode acumular na
bateria armazenada por baixo do
banco, remova a água se necessário.

Notas acerca da garantia
Aplicam-se os termos do contacto de
venda.
Os
danos
devidos
ao
não
cumprimento da manutenção e das
disposições de serviço, não estão
sujeitos a garantia. Qualquer serviço
de manutenção tem de ser realizado
por um agente autorizado Hako e
confirmado
no
“certificado
de
manutenção” que é o documento de
garantia.
É excluído de garantia:
- Desgaste originado pelo normal
funcionamento
do
equipamento,
danos causados por acidente por
acidente ou má utilização por parte do
operador ou pessoal não autorizado,
por modificações não autorizadas da
máquina.
A garantia também será extinta em
caso de utilização de peças não
originais e se o equipamento for
reparado por técnicos não habilitados.
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The machine must not be operated in
areas endangered by risks of explosion.
The machine may be used only for
hard floorings in indoor areas and for
operation on plane areas with a maximum inclination of up to 2%.
Driving e.g. on ramps with a maximum
inclination of 10% is only allowed for
transportation. Uphill drive must not
exceed 1 minute and particular care
has to be taken.
Repair, maintenance and cleaning
work must only be performed if the
master key is removed.
Before working on the electrical system,
be sure to disconnect the battery
plug.
Taking other persons than the operator with the Hakomatic is not allowed.
If the Hakomatic is equipped with a
driver seat, it may only be turned on
when the operator is seated (seat
switch).
A perfect maintenance of the machine
mainly helps preventing accidents.
When performing repair, maintenance,
setting or other work the appropriate
tools have to be used. Other spare
parts than the genuine Hako spare
parts must at least equal the original
parts as far as the safety standards
are concerned.
The Hakomatic B 910 has to be chekked by an expert in regular inter-

intervals for its proper and safe operation (we recommend a check once
yearly at least) and after modification
or repair.
The Hakomatic must be equipped
by brushes and pads as requires the
manufacturer (refer to section ”Technical data”). Using other brushes/pads
than indicated affects your safety.
Do not clean the machine by means
of vapor jet or high pressure cleaning
equipment.

For an increased danger of tilting, the
pneumatic tire equipment of the Hakomatic is not admissible.
Do not allow water to enter any electrical parts.
The machine is splash proof (IPX3).
Do not allow water to get in the machine in the driver’s seat area as it
may be collected on the battery stored
below the seat, remove water if
required.

Notes on warranty
The terms of the sales contact apply.
Damages are not subject to warranty
if they are due to non-compliance with
the maintenance and service provisions. Any maintenance work has to
be performed by an authorized Hako
service work-shop and confirmed in
the „maintenance certificate“ which is
the warranty document.
The following is excluded from warranty:
natural wear and tear after overload,
fuses and damages caused by inexpent handling and unauthorized modification of the machine.
Moreover, any claim for warranty becomes extinct if damages at the machine are caused by fitting of parts or
accessories without Hako’s prior and
explicit consent or by noncompliance
with the maintenance instructions.

Particular instructions for safe
handling of batteries
(See enclosed leaflet 88-60-2556)
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Método de operação
da Hakomatic B 910
Um rodo e escovas ou pads
adequados são necessários para
limpeza de pisos difíceis.
As escovas rotativas esfregam o chão
minuciosamente,
removendo
a
sujidade com sabão. A água suja é
atraída durante o mesmo ciclo através
do rodo. Desta forma pode-se pisar o
chão imediatamente a seguir à
limpeza; está seco e limpo.
Conselhos úteis para um trabalho
perfeito
Antes de proceder à limpeza com
água é necessário varrer o chão.
A Hakomatic B 910 leva a cabo este
trabalho se estiver já equipada com os
acessórios
opcionais
de
prévarrimento. Desta forma, não só a
eficiência da limpeza é conseguida,
mas também ao mesmo tempo o
desgaste da máquina será reduzido.
Se o piso estiver particularmente sujo
ou se for necessário proceder à
remoção de cera (limpeza básica), o
chão deve ser tratado duas vezes.
Durante o primeiro ciclo o chão é
esfregado com um agente de limpeza
selecionado de acordo com o grau de
sujidade encontrado, continuando o
sistema de aspiração desligado e o
rodo levantado.

Permita que o agente de limpeza atue
no chão durante 5 ou 10 minutos
aproximadamente,
seguindo
as
instruções do fabricante.
Depois, esfregue o chão novamente
ligando o sistema de aspiração e
mantendo o rodo em baixo.

Instalação de escovas

Como colocar a
máquina a operar

Veja o parágrafo “Instalação de Rodo”
na página 56.

Montagem

Nota: Para mais fácil cumprimento
das
condições
de
segurança,
recomendamos a utilização das
seguintes baterias. As baterias e as
unidades
do
carregador
são
combinadas; por conseguinte use
apenas as baterias e as unidades do
carregador especificadas por nós para
obedecer às disposições em matéria
de segurança. Apenas podemos
conceder garantia completa se essas
unidades forem utilizadas.

A Hakomatic ser-lhe-á entregue numa
caixa de cartão. A base consiste numa
plataforma de madeira onde a
máquina é fixada através de tiras de
plástico.
Abra a caixa pelo lado de baixo e
remova-a
puxando
para
cima.
Depois de separar as tiras de plástico,
pode então tirar a máquina da
plataforma.

Veja
o
parágrafo
“Instalação/
Remoção de escovas” na página 54.

Instalação do rodo

Quando trabalhar com o sistema
eléctrico, desligue a ficha da bateria.
A capa do assento tem de ser aberta
durante o procedimento de carga para
impedir a formação de uma mistura
de gás inflamável.
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Method of operation
of Hakomatic B 910
A squeegee and suitable brushes or
pads are required for wet cleaning of
hard floorings.
The rotating brushes scrub the floor
thoroughly, removing the dirt by
means of suds, thus cleaning the
floor. The soiled water is drawn in
during the same cycle by means of
the squeegee. This way the floor can
be stepped on immediately afterwards; it is dry and clean.
Useful advice for perfect work
Prior to wet cleaning it is necessary to
sweep the floor. The Hakomatic B 910
carries out this work if equipped with
the optional pre-sweeper (accessories).This way, not only the cleaning
efficiency is improved, but wear of the
machine will be substantially reduced
at the same time.
If floors are particularly dirty or if wax
has to be removed (basic cleaning),
the floor should be treated twice.
During the first cycle, the floor is
scrubbed with a cleaning agent
se.lected according to the degree of
dirt encountered, the vacuum system
remaining turned off and the squeegee remaining lifted.
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Allow the cleaning agent to act on the
floor for approx. 5 or 10 minutes, complying with the manufacturer’s instructions, then scrub the floor once again
while the vacuum system is turned on
and the squeegee is lowered.

Installation of brushes
Refer to paragraph ”Installation/Removal of brushes” on page 54.

Installation of squeegee
How to take the
machine into operation
Assembly
When being supplied to you, the
Hakomatic is packed in a cardboard
box. The floor consists of a wooden
platform where the machine is fixed
by means of plastic straps.
Open the box from its bottom side
and remove it by pulling upwards.
After detaching the plastic straps, you
now can take the machine from the
platform

Refer to paragraph ”Installation of
squeegee” on page 56.
Note: For ease of compliance with the
appropriate safety regulations, we recommend to use the above-mentioned
batteries. Batteries and charger units
are matched; therefore only use the
batteries and charger units specified
by us in order to comply with the provisions for safety.
We can grant full warranty only if those
units are used.

Whenever working on the electrical
system, disconnect the battery plug.
The seat hood has to be opened
during the charging procedure to preclude formation of an ignitable gas
mixture (oxyhydrogen).

Luz de Aviso
carregador de baterias
(Sensor de descarga)

Sistemas de Baterias
Kit de Baterias A
Caixa de Baterias, 24 V/320 Ah5, PzS,
Carregador de bateria automático Aquamatic unidade 24 V/35A,
linha característica iUlola e ilUloU, 230 V/AC
Kit de Baterias B
Caixa de Baterias, 24 V/280 Ah5, PzS, manutenção livre
Carregador de bateria automático Aquamatic unidade 24 V/35 A,
linha característica iUlola e ilUloU, 230 V/AC

7450
4003
7451
4003

Conjunto de Baterias C
Monobloco 6 V/ Ah5, sem manutenção
Carregador de bateria unidade 24 V/35 A, linha característica
iUlola e ilUloU, 230 V/AC
Kit de Cabos
Caixa para bateria com pegas

4003
7412
7723

Conjunto de Baterias D
Bateria, 6 V/240 Ah GiV
Caixa de Baterias com cabos

7401
7403

Carregador de bateria unidade 24 V/35 A, l

4003

Kit de Baterias E
Sistema de troca de baterias para um período de tempo longo
Baterias 24 V/240 Ah, PzS, Aquamatic**)
Suporte para kit de troca de bateria
Carro para kit troca de bateria**)
Carregador de bateria automático 24 V/35 A,
linha característica iUlola e ilUloU, 2et V/AC

7334.02
7301
7302

7411

A Hakomatic B 910 está equipada
com um monitor de carregamento
para detectar más condições de
carregamento. Este monitor está
integrado no sistema electrónico e
definido de fábrica para baterias
sem-manutenção
Sonnenschein
”Gel”. Para usar outras baterias é
necessário modificar as definições
do sensor.
Nota: As alterações às definições do
sensor deverão ser efetuadas pelo
serviço técnico HAKO.

Carregadores
A ligação de corrente do carregador
é efetuada através do cabo fornecido
com ficha de terra.
Voltagem: 230 V/AC
Amperagem: 10 ou 16 A

4003

**)2 = quantidade mínima, para permitir a troca

Dimensões do bloco de baterias:
Comprimento 424 mm, largura 522 mm, altura 462 mm
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Battery charge
warning unit
(Low discharge sensor)

Battery systems
Battery system A
Tray-type battery, 24 V/ 320 Ah , PzS, Aquamatic
5
automatic battery charger unit 24 V/35 A
characteristic line lUlola and lUloU, 230 V/AC
Battery system B
Tray-type battery, 24 V/ 280 Ah5, PzS, maintenance-free
automatic battery charger unit 24 V/35 A,
characteristic line lUlola and lUloU, 230 V/AC
Battery set C
Drive battery 6 V/ 180 Ah5, maintenance-free
Battery charger unit 24 V/35 A,
characteristic line lUlola and lUloU, 230 V/AC
Cable set
Battery bowl with holder
Battery set D:
Battery, 6 V/240 Ah GiV
Battery tray with cable set
automatic battery charger unit 24 V/35 A,
characteristic line lUlola and lUloU, 230 V/AC
Battery system E:
Battery exchange system for extended running times
Through battery 24 V/240 Ah, PzS, Aquamatic**)
Insert for battery exchange system
Trailer for battery exchange system**)
Automatic battery charger 24 V/35 A,
characteristic line lUlola and lUloU, 230 V/AC

7450
4003
7451
4003
7411
4003
7412
7723
7401
7403
4003

7334.02
7301
7302

The Hakomatic B 910 is equipped
with a charge condition monitor to
preclude poor battery charge con
ditions. This monitor is integrated in
the electronic system and factory-set
for Sonnenschein ”Gel” maintenancefree batteries.
Using other batteries requires modification of the low-discharge sensor
settings.
Note: The low-discharge sensor settings should be carried out by your
local Hako service center.

Charger units
Power connection of the charger unit
is effected via the power supply with
earthing-contact plug.
Mains voltage: 230 V/AC
Mains protection: 10 or 16 A slow

4003

**)2 =
= minimum
minimum quantity,
quantity, to
to enable
enable exchange
exchange
**)2

Tray-type battery dimensions:
length 424 mm (in direction of travel), width 522 mm, height 462 mm
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Gaveta
Ficha Máquina
Ficha das Baterias
Caixa Baterias
Tampa da Gaveta com Assento

Instalação de Bateria
Sistemas de Bateria A e B

Como instalar a caixa de baterias 24
V / 320 Ah ou 24 V / 280 Ah
 Abra as portas do lado esquerdo e
direito
 Suba o assento do condutor e
incline-o para a direita
 Desmonte a gaveta (1) do lado
4
esquerdo (4 parafusos)
3  Desligue a ficha do switch de
segurança do banco do operador
 Desmonte a tampa (5) incluindo o
assento do lado direito e ponha de
parte (não remova o cinto)
 Gire o dispositivo da tomada
 Coloque a caixa de baterias (4),
através de uma rampa ou de um
empilhador, dentro da máquina
pelo lado esquerdo
Nota: Use apenas equipamentos
de elevação e transporte
 Verifique o código da bateria,
máquina e cabos de baterias e
modifique tal como é solicitado de
acordo com as instruções nas
páginas 41 e 42.
 Ligue a bateria e tomadas da
máquina (assegure-se que fique
bem conetado)

 Monte a gaveta esquerda (1) e a
tampa (5), incluindo o banco do
operador
 Ligue a ficha ao switch do assento
 Feche as portas laterais e baixe o
banco do operador. Proceda à
desmontagem em sentido inverso

Conjunto de Baterias C e D
 Abra as portas do lado esquerdo e
direito
 Suba o assento do condutor e
incline-o para a direita
 Coloque as baterias 6 V/180 Ah ou
6 V/240 Ah no compartimento de
baterias e ligue os polos aos cabos
de bateria
 Verifique o código da bateria,
máquina e cabos de baterias e
modifique tal como é solicitado de
acordo com as instruções na
página 41
 Feche as portas laterais e baixe o
banco do operador
Proceda à desmontagem em
sentido inverso
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Brace
Device plug
Battery plug
Tray-type battery
Brace including driver seat
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Installation of battery
Battery system A and B

How to install the tray-type batteries
24 V / 320 Ah or 24 V / 280 Ah
 Open the doors at the left and right
side
 Tilt the driver seat upwards to the
right
 Dismount brace (1) at the left side
4
(4 screws)
 Remove plug of the seat switch line
3
 Dismount brace (5) including seat at
the right side and set aside (do not
remove belt)
 Swivel device plug
 Place tray battery (4) by means of a
lifting unit or a fork-lift truck into the
machine from the left side.
Note: Only use lifting and transporting facilities e.g. lifting tackle
according to VDI 3616. Cells, connectors or cables must not be
damaged by usage of hooks.
 Check the coding of battery, device
and charger plugs and modify as
required according to the instructions on page 41 and 42.
 Link battery and device plugs (pay
attention to tight fit)

 Mount left brace (1) and brace (5)
including driver seat
 Connect the line to seat switch.
 Close side doors and tilt the driver
seat downwards
Proceed to dismounting in inverse
order

Battery system C and D
 Open the doors at the left and right
side
 Tilt the driver seat upwards to the
right
 Place the batteries 6 V/180 Ah or
6 V/240 Ah into the battery compartment and connect the poles
with the battery lines
 Check the coding of battery, device
and charger plugs and modify as
required according to the instructions on page 41
 Close side doors and tilt the driver
seat downwards
Proceed to dismounting in inverse
order.

Operacionalização,
manutenção e serviço de
Baterias
Ver o panfleto em anexo 88-60-2556
“Instruções para baterias de tração”

Código de ligação de cabos

4 baterias 6 V/180 Ah

Kit de Baterias E
Ver o manual em anexo para sistema
de troca de baterias.

Todos os cabos e fichas das
máquinas, das baterias e dos
carregadores de baterias têm de ser
codificados com os pins de cores
diferentes, de acordo com o tipo de
bateria e a voltagem nominal.
Os cabos do carregador são definidos
na fábrica de acordo com as suas
características, de modo que qualquer
modificação de características (em
relação ao tipo de bateria) requer a
alteração do código da ficha.
Capas das fichas de carregadores:
Cinzento para baterias líquidas
Verde para baterias de gel "Sem
manutenção
Capa das fichas das máquinas:
Amarelo para ambos os tipos
Capa para baterias:
Cinzento para baterias líquidas
Verde para baterias de gel "Sem
manutenção

Voltagem nominal da ficha
é indicada em cada um
dos lados do hexágono
(lletras invertidas)

Indicação da
voltagem nominal
da tomada
respetiva

Substituir a ficha de codificação
pressionando as pontas com um alicate.
Pressione ambos para remover
Introduzir a ficha de codificação de forma a
que a inscrição com a voltagem nominal seja
visível através da abertura. Tomada e ficha
apenas com a voltagem nominal!

As próximas três condições têm de ser
verificadas para todo o sistema:
1) O código de voltagem tem de ser
igual para todas as fichas e tomadas
2) Cor do pin de codificação na
máquina = amarelo
3) Cor do pin de codificação no
carregador = a mesma que a ficha
da bateria de acordo com o tipo de
bateria
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Taking into operation,
maintenance and service
of batteries
See enclosed leaflet 88-60-2556
”Instructions for drive batteries”

Plug connection coding

4 batteries 6 V/180 Ah

Battery systems E
Details see separate maual for battery
exchange system.

All battery plugs at machines, batteries and battery charger units have to
be coded with the colored coding
pins according to the battery type and
the nominal voltage.
The charger unit plugs are/will be set
in the factory according their characteristic such that a modification of the
characteristic (in relation to the battery
type) requires changing of the plug
coding.
Plug case of charger units:
Gray for fluid-filled batteries
Green for maintenance-free Gel
batteries
Plug case of machine:
Yellow for both battery types

Nominal
Nominal plug
plug voltage
voltage
is
is indicated
indicated on
on each
each side
side
of
the
hexagon
of the hexagon
(letters
upside
down)
(letters upside down)

Indication
Indication for
for
nominal
nominal socket
socket
voltage
voltage
accordingly
accordingly

Replacing the coding plug by pressing
together the ends with pliers.
Press together for removal.
Insert
Insert coding
coding plug
plug such
such that
that the
the nominal
nominal
voltage
voltage inscription
inscription is
is visible
visible through
through the
the case
case
window.
Socket
and
plug
only
with
window. Socket and plug only with the
the same
same
nominal
voltage!
nominal voltage!

The following three conditions must
be fulfilled for the complete system:
1) Voltage coding must be the same
for all sockets and plugs
2) Coding pin color in the machine
= yellow
3) Coding pin color in the charger unit
= the same as for the battery plug
according to battery type

Socket case of battery:
Gray for fluid-filled batteries
Green for maintenance-free Gel
batteries
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Vista de corte da
codificação ficha 24 V

Sistema de codificação do carregador para baterias com manutenção a água e
sem manutenção a gel) Exemplo 24V
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Cut through
through plugged
plugged
Cut
24 VV coding
coding
24

Coding system in the charger unit for fluid-filled and dry batteries Gel batteries)
Example 24V
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A luz (I/E) acende. Ao carregar no
acelerador ouve-se uma buzina. A
pressão sobre o dispositivo de
bloqueio destravará a máquina.
1
3
4

1
2
3
4
5
6

2 3 Pedal ajuste pressão escovas/pads 5 Acelerador
Permite a alteração da velocidade
para ajustar pressão das escovas/pads.
 Carregue lentamente no pedal
 Pressione lentamente o pedal
até obter a velocidade desejada
até obter o ponto de pressão.
6
Liberte o pedal e ele travará.
 Liberte o pedal e ele regressará
automaticamente à posição inicial
= pressão a mais nas escovas/
5
pads e a luz amarela (I/C)
e, simultaneamente, a velocidade
acende
da máquina abrandará lentamente.
A velocidade será
 Ative o pedal para além do ponto
substancialmente reduzida
de pressão e liberte-o. Ele subirá
ativando o travão.
para a posição inicial.
= pressão normal das escovas/
I
6 Pedal de Marcha-Trás
Permite a alteração da velocidade
pads e a luz amarela apaga-se
Painel de Controlo Esquerdo
Painel de Controlo Direito
Nota: Pressão a mais nas escovas/
 Carregue devagar no pedal
Pedal de Ajuste da Pressão de Escovas
pads aumenta o consumo de
até
obter
a
velocidade
energia e o desgaste das escovas/
desejada e a buzina soa.
Pedal de Travão de Mão
pads.
 Liberte o pedal e ela regressará
Pedal Acelarador
Pedal Marcha-Tras
automaticamente à posição
inicial e, simultaneamente, a
velocidade da máquina diminuirá.

Operação

Elementos de Operação
1 Painel de controlo à esquerda
(ver descrição na página 44)
2 Painel de controlo à direita
(ver descrição na página 44)

4 Travão de mão
Ativa o travão de estacionamento
nas rodas traseiras. Antes de
abandonar a máquina o operador
deve protegê-la ativando o travão
de mão.

A máquina só pode iniciar a marcha
se o operador estiver sentado no
seu banco.
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The pilot lamp (I/E) alights. When
depressing the drive pedal a buzzer
sounds. Depressing the blocking
device will unlock the brake.
1
3
4

1
2
3
4
5
6

Left-hand control panel
Right-hand control panel
Pedal for brush/pad pressure
Parking brake pedal
Forward drive pedal
Reverse drive pedal

2 3 Pedal for brush/pad pressure
to adjust brush/pad pressure.
 Slowly press pedal down until
the pressure point is attained.
6
Release pedal and it will lock.
=
increased brush/pad pressure
5
and the yellow pilot lamp (I/C)
alights
 Actuate pedal beyond the pressure point and release. It will lift
up to initial position.
I
= normal brush/pad pressure and
the pilot lamp extinguishes
Note: An increased brush/pad
pressure increases current consumption and brush/pad wear.

5 Forward drive pedal
allows modification of speed
 slowly depress pedal until the
required speed is attained.
 release pedal and it will automatically return to the initial position
and the machine slowing down
simultaneously. Speed will be substantially reduced by actuating
the reverse drive pedal.
6 Reverse drive pedal
allows modification of speed
 slowly depress pedal until the
required speed is attained and
the buzzer sounds.
 release pedal and it will automatically return to the initial position
and the machine slowing down
simultaneously.

Operation
Operation elements
1 Left-hand control panel
(Description see page 44)

4 Parking brake pedal
actuates the parking brake at the
rear wheels. Before leaving the
machine the operator has to protect
it by actuating the parking brake.

The machine must only be started if
the operator is seated down.

2 Right-hand control panel
(Description see page 44)
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Painéis de Controlo
Painel de Controlo 1
A Ignição (ON/OFF)
B Buzina
Painel de Controlo 2
C Luz de Aviso (amarela)
para pressão das escovas
D Luz de Aviso (vermelha) para
depósito de água suja cheio
E Luz de Aviso (vermelha) para travão
de mão
F Luz de Aviso (vermelha) para erro no
display

G Display de Utilização
H Luz de aviso de nível de
bateria
I Botão ON/OFF para kit de aspiração
manual com luz de aviso verde
J Botão (ON/OFF) para sistema de
pré-varrimento com luz de aviso
verde, opcional*
K Botão (ON/OFF) de escovas com
luz de aviso verde
L Botão (ON/OFF) para rodo de
aspiração com luz de aviso verde
M Botão para redução do fluxo de
água com luz de aviso

N Botão para controlo de água com
luz de aviso
O Botão para aumento do fluxo de
água com luz de aviso
P Botão para activação simultânea
das escovas e rodo de aspiração
água com luz de aviso verde

* Se a Hakomatic B 910 não estiver
equipada com sistema de prévarrimento, o botão não estará
operacional. Se pressionado, o display
de utilização mostrará ”OP”.
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Control panels
Control panel 1
A Key switch (ON/OFF)
B Horn button
Control panel 2
C Pilot lamp (yellow)
for brush pressure
D Pilot lamp (red) for max. filling
level of soiled water tank
E Pilot lamp (red) for parking brake
F Pilot lamp (red) for fault display
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G Hourmeter/service display
H Pilot lamp for battery charge
condition
I Key for additional scrubbing and
vacuuming tool (ON/OFF) with pilot
lamp (green)
J Key for pre-sweeper (ON/OFF) with
pilot lamp (green), optional*
K Key for brush drive (ON/OFF) with
pilot lamp (green)
L Key for squeegee and suction
turbine (ON/OFF) with pilot lamp
(green)
M Key for water flow reduction with
pilot lamp (green)

N Key for water infeed with pilot lamp
(green)
O Key for water flow raising with pilot
lamp (green)
P Key for brush drive, suction turbine
(ON/OFF), with simultaneous brush
head/squeegee (UP/DOWN) operation with pilot lamp (green)
* If the Hakomatic B 910 is not equipped
with the pre-sweeper option this key is
inoperable. If depressed, the hourmeter
will display ”OP”.

– um dos fusíveis está fundido
ou um dos disjuntores do
circuito electrónico queimou
– outras avarias

A Ignição
Liga e desliga o sistema eléctrico
(ON/OFF) e protege a máquina
contra uso desautorizado; para
além disso, detém a exibição do
conta-quilómetros. Com o switch
na posição OFF, todas os
comandos são redefinidos para o
estado inicial.

B Botão da buzina
Ativa a buzina elétrica.

C Luz de aviso (amarela)
para pressão das escovas
Acende se o pedal de pressão
das escovas (ll/3) for activado

D Luz de aviso (vermelha)
para depósito de água suja cheio
acende se o nível máximo de
enchimento de água suja no tanque
for atingido.

E Luz de aviso (vermelha)
para travão de mão
acende se o travão de mão (l/4) for
acionado. Ao accionar a máquina
se o travão estiver ligado dispara
sinal sonoro de aviso.

F Luz de aviso (vermelha)
para indicação de avaria
acende em caso de ocorrência
de uma das seguintes avarias:
– o switch térmico das escovas ou
do motor de tração está fechado

Corte de circuito electrónico
Juntamente com os fusíveis, a
Hakomatic 910 está equipada com
um corte de circuito eletrónico para
as principais unidades. Em caso de
sobrecarga um dos disjuntores
responde, a luz de avaria (F) acende e
um código de erro é exibido no painel
do conta-horas.
O restabelecimento apenas pode ser
efetuado alterando a chave do switch
para “OFF”.
Se após o recomeço a avaria
persistir, então a causa tem de ser
detetada.

Display de Utilização/Erros
exibe o número de horas de
funcionamento. O display apenas
conta se os consumidores, por
exemplo motor ou escovas,
turbinas de sucção ou prévarrimento estiverem ON. Um
ponto vermelho no botão direito do
visor pisca simultaneamente.
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– one of the fuses is defective or
one of the electronic circuitbreakers tripped
– other faults
A Key switch
turns the electrical system ON/OFF
and protects the machine against
unauthorized use; moreover it holds
the hourmeter display. With the
switch in OFF position, all control
functions are reset to the initial
state (reset).

B Horn button
actuates the electric horn.

C Pilot lamp (yellow)
for brush pressure
alights if the brush pressure pedal
(II/3) is depressed

D Pilot lamp (red)
for max. filling level
alights if the maximum filling level in
the soiled water tank is attained.

E Pilot lamp (red)
for parking brake
alights if the parking brake pedal
(I/4) is depressed. If the travel drive
assembly is switched on a buzzer
sound in addition.

F Pilot lamp (red)
for fault display
alights in case of one of the
following faults occurring:
– thermostat switch of the brush or
drive motor has closed

Electronic circuit breakers
In addition to the fuses, the Hakomatic B 910 is equipped with electronic circuit-breakers for the main drives. In case of overload one of the
electronic circuit breakers responds,
the fault lamp (F) alights and an error
code appears in the hourmeter
display.
The reset can only be effectuated by
turning the key switch to ”OFF”.
If the electronic circuit-breaker trips
again after re-starting, the cause has
to be detected.

G Hourmeter/service display
displays the operation hours. The
meter only counts if the consumers
e.g. drive or brush motor, suction
turbine or pre-sweeper are ON. A
red dot at the right bottom of the
display flashes simultaneously.
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Display de Erros (Serviço)
O display de erros está localizado no
painel de utilização.
Quando ligar (ON), a seguinte
sequência de informação aparecerá
no painel:
– estado do software por aprox. 1
segundo, por exemplo
3. 0 1 5
– último erro encontrado, durante
aprox. 2 segundos (piscar), por ex.

Se um defeito ocorrer durante o
período de operação, um número de
quatro dígitos aparecerá no visor, os
quatro pontos começarão a piscar
em simultâneo e a buzina soa.
Veja a página 61 para descodificar o
erro detetado por cada código que
poderá ser resolvido mesmo por si.
Se, apesar das medidas tomadas, a
máquina continuar a não funcionar
corretamente, aponte o código do
erro e contacte o seu agente Hako.

Uma luz vermelha a piscar (a) indica
que em breve a operação será
interrompida e a buzina soa. Três
minutos depois, a luz vermelha
acende permanentemente e quer a
escova quer turbina de sucção
deixarão de funcionar. Só o sistema
de tração continuará ativo.
Recomendamos que recarregue as
baterias logo que possível.

1. 2. 6. 1.

Nota: Se o defeito persistir, ouvese uma buzina e a luz vermelha
acende-se (F).
– horas de utilização, durante o uso,
por exemplo, a luz pisca.
0 2 1

5.

Note: Nota: Em máquinas novas o
visor pode ser lido quando o switch
da chave estiver ligado.
9 9 9 9.
Este é um código de controlo
interno; o visor mudará para 0 horas
depois de menos de uma hora.
A Hakomatic está disponível com
este visor.
O visor de erro também está ativo.

H Luz piloto para estado da bateria
Após ter ligado o switch da chave,
todas as luzes verdes (b até d)
acendem em caso de bateria
completamente carregada.
Durante a operação as lâmpadas b, c
e d apagar-se-ão, sucessivamente, à
medida que a bateria vai
descarregando.

I Botão para kit de aspiração manual
Nota: este botão apenas é
operacional se a Hakomatic estiver
equipada com a opção
“ferramentas adicionais de lavagem
e de aspiração” e se o serviço
central Hako tiver programado a
máquina de acordo com essa
função.
De contrário, “-OP-” é visível.
Este botão liga e desliga a bomba
de água e a turbina de sucção.
A mangueira de água e de
aspiração da ferramenta de
lavagem têm de ser conectadas
previamente.
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Service display
The service display is located in the
hourmeter display.
When turning ON, the following
sequence of information will appear in
the hourmeter display:
– software status for 1 approx.
second, e.g.
3. 0 1 5
– last error found, for approx. 2
seconds (points blink), e.g.

If a malfunction occurs during operation, a 4-digit number will appear
in the display, the 4 dots will start
flashing simultaneously and the
buzzer sounds.
Refer to page 61 for the error code
numbers which you may remedy by
yourself. If the machine does not
operate correctly despite measures
taken, denote the error code and
advise your Hako service center.

A flashing red light (a) indicates that
operation will soon be interrupted
and the buzzer sounds. After 3
more minutes, the red lamp alights
permanently and the brush dive
and the suction turbine will be
switched OFF. The travel drive
assembly remains activated. We
recommend to recharge the batteries at the charging station as soon
as possible.

1. 2. 6. 1.
Note: If a defect is still existing, a
buzzer sounds and the red display
turns ON (F).
– hours run, e.g. during operation, the
dot will blink.
0 2 1

5.

Note: on factory-new machines,
the display may read when the key
switch is turned to ON.
9 9 9 9.
This is an internal control code;
display will change to 0 hours after
not more than one hour.
The Hakomatic is serviceable with
this display.
Error display is active either.
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H Pilot lamp for battery charge
condition
Upon turning ON the key switch, all
green pilot lamps (b to d) alight in
case of a perfectly charged battery.
During operation the lamps b, c and
d will successively extinguish as the
battery discharges.

I Key for additional scrubbing and
vacuuming tool
Note: this key is only operable if
the Hakomatic is equipped with
the ”additional scrubbing and
vacuuming tool” option and the Hako service center has programmed
the machine accordingly.
Otherwise, ”-OP-” is displayed.
This key turns the water pump and
the suction turbine ON and OFF.
The water and the vacuuming hose
of the scrubbing tool have to be
connected previously.

J Botão para pré-varrimento com
luz de aviso (verde), opcional*
Nota: este botão apenas está
operacional se a Hakomatic estiver
equipada com a opção “prévarrimento” e se o serviço central
Hako tiver programado a máquina
de acordo com essa função.
De contrário, “-OP-” é visível.
Este botão liga e desliga a função
de pré-varrimento. A luz verde de
aviso acende se a função de prévarrimento for acionada. Em caso
de avaria, a luz (F) acende e o
código de erro aparece no visor.

K Botão para activação das escovas
com luz de aviso verde
Liga e desliga a unidade de
escova. A luz verde acende se a
cabeça da escova estiver em baixo
e as escovas a girar. Em caso de
avaria, a luz (F) acende e o código
de erro aparece no visor.

L Botão para activação do rodo e
motor de sucção com luz de aviso
verde
Baixa/levanta o rodo e liga/desliga a
turbina de sucção. A luz verde
acende se o rodo estiver em baixo
e a turbina de sucção ligada. Em
caso de avaria, a luz (F) acende e o
código de erro aparece no visor.
Nota: Depois de subir o rodo, a
turbina de sucção continua a
trabalhar durante cerca de 15
segundos e a luz de aviso (verde)
na chave pisca. Esta medida
impede a água suja de sair do rodo
ou da mangueira de aspiração para
o piso. Se o tanque de água suja
estiver cheio, a turbina de sucção é
desligada depois de
aproximadamente 3 a 5 segundos e
o fornecimento de água para as
escovas é interrompido. Estas
funções podem ser novamente
ativadas depois de o tanque ser
descarregado.

M Botão para redução do fluxo de água
É utilizada para reduzir a
quantidade de água fornecida
às escovas/pads. A quantidade
de água pode ser reduzida em
7 etapas de 5.5 litros até 1 litro
por minuto, cada etapa
correspondendo a uma luz.

N Botão para ligar/desligar a
alimentação da água com luz de aviso
(verde)
É usado para ligar/desligar a
alimentação da água. Quando
ligar as escovas/pads a última
quantidade de água pode ser
automaticamente fornecida, mas
pode ser modificada através das
chaves (M) e (O). As ferramentas
têm também essa função de
memória, podendo a alimentação
da água ser ajustada de 0.5l até
1.0l por minuto.
47

J Key for pre-sweeper with pilot
lamp (green), optional*
Note: this key is only operable if
the Hakomatic is equipped with the
”pre-sweeper” option and the Hako
service center has programmed the
machine accordingly. Otherwise,
”-OP-” is displayed.
This key turns the pre-sweeper ON
and OFF. The green pilot lamp
alights if the pre-sweeper is turned
ON. In case of a malfunction the
fault lamp (F) alights and the error
code appears in the service display.

K Key for brush drive with pilot
lamp (green)
turns the brush drive ON and OFF.
The green lamp alights if the brush
head is lowered and the brushes
rotate. In case of a malfunction the
fault lamp (F) alights and the error
code appears in the service display.

L Key for squeegee and suction
turbine with pilot lamp (green)
is lowering/lifting the squeegee and
turns the suction turbine ON and
OFF. The green lamp alights if the
squeegee is lowered and the suction turbine turned ON.
In case of a malfunction the fault
lamp (F) alights and the error code
appears in the service display.
Note: After lift-up of the squeegee
the suction turbine continues operation for about 15 seconds and the
pilot lamp (green) in the key flashes.
This measure precludes soiled
water from flowing out of the squeegee or the vacuuming hose back
to the floor. If the soiled water tank
is filled up, the suction turbine is
switched off after approx. 3 to 5
seconds and the water supply of
the brushes interrupted. These
functions can be activated again
after discharge of the tank.

M Key for water flow reduction
is used to reduce the water
quantity supplied to the brushes/pads. The water quantity
may be reduced by 7 stages
from 5.5 liters to 1.0 liter per
minute, each stage corresponding to one lamp

N Key for water infeed with pilot
lamp
(green)
pilot lamp
(green)
is used to turn on or off the
water infeed. When switching on
the
brushes/pads
the the
lastlast
set
on the
brushes/pads
water
quantity
is supplied
autoset water
quantity
is supplied
matically
but may
be modified
automatically
but may
be
via
the (M)via
and
modified
the(O)
(M)keys.
and The
(O) tool
mode
keys. The tool mode
features this memory function as
well.
There,
thethe
water
infeed may
as well.
There,
water
be
adjusted
from
0.5l to from
1.0l per
infeed
may be
adjusted
minute.
0.5l to 1.0l per minute.
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3 1 Mangueira descarga água suja
1
O Botão para aumentar o fluxo de
É usada para drenagem da água
água
É usado para aumentar a quantidade
suja.
de água fornecida para um máximo
Nota: quando o trabalho terminar,
de 5.5 litros por minuto.
o tanque de água suja tem de ser
2
despejado e limpo. Retire a água
suja pela mangueira de
P Botão para activação simultânea
escoamento, retirando a tampa. A
das escovas e rodo de aspiração de
quantidade de água a ser retirada
água com luz de aviso verde
pode ser regulada pela rotação
Liga/Desliga a escova e o rodo
cuidada da tampa.
com a descida/elevação
Volte a fechar a tampa rodando até
II
simultânea da cabeça da escova e
ficar bem fixa e fixe a mangueira no
1 Mangueira de descarga de água suja
do rodo. A luz verde de aviso
suporte da máquina.
2 Conector para sistema de aspiração
acende se as unidades estiverem
manual
ligadas e em baixo. Em caso de
3 Mangueira de descarga
avaria, a luz (F) acende e o código
de água limpa
2 Conector para ligação do sistema
de erro aparece no visor
opcional de aspiração manual
Usado para coneção do sistema de
aspiração manual. A mangueira tem
de ser ligada ao sistema de
aspiração com um adaptador.
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O Key for water flow raising
is used to increase the water quantity supplied up to max. 5.5 liters/
minute.
P Key for brush drive, suction
turbine with pilot lamp (green)
turns the brush drive assembly
and the squeegee ON/OFF with a
simultaneous lowering/lifting of the
brush head and the squeegee. The
green pilot lamp alights if the units
are ON and lowered. In case of a
malfunction the fault lamp (F)
alights and the error code appears
in the service display.

48

3 1 Drain hose for soiled water
is used for draining the soiled
water.
Note: When work is finished, the
soiled water tank has to be drained
2
and rinsed.
Drainage of soiled water: Unhinge
the drain hose and open the seal.
The quantity drained-off can be
regulated by rotation of the seal,
which is completely opened, if
II
required, by swiveling.
1 Drain hose for soiled water
Re-close the seal by rotation to the
2 Connection for additional scrubbing and
stop, and attach the drain hose.
1

vacuuming tool
3 Drain hose for fresh water

2 Connection for water hose
of additional scrubbing and
vacuuming tool
is used for connection of the water
hose. The vacuuming hose has to
be linked with the unit’s vacuuming
hose by means of a cylindrical
adaptation.

Mangueira descarga água limpa
É usada para limpar o tanque de
água limpa
Nota: o tanque requer lavagem
regular, de modo a evitar a
formação de resíduos.
Drenagem do tanque: despeje a
mangueira e abra a tampa. A
quantidade de água a ser retirada
pode ser regulada pela rotação
cuidada da tampa. Volte a fechar a
tampa rodando até ficar
bem fixa e fixe a mangueira no
suporte da máquina.
Atenção: as recomendações legais
devem ser acauteladas quando
estiver a carregar
detergente.

Operar com a
Hakomatic B 910
Ajustar o banco
O banco tem de ser ajustado, de
modo a que o operador esteja sentado
corretamente e que todos os
elementos necessários à operação
estejam debaixo do seu controlo.
Ajuste o banco da seguinte forma:

 Incline o assento para cima
 Desaperte os 4 parafusos por baixo
do assento e posicione-o
correctamente, apertando de novo
os parafusos
Arranque
 Desligue a tomada da bateria do
carregador e conecte-a com a
máquina.

Antes de conectar a tomada da
bateria com a máquina, desligue a
chave da máquina.
 O operador tem de estar sentado
no banco da Hakomatic.
Nota: a Hakomatic está equipada
com um circuito de proteção
através de um switch de assento.
Se o operador deixar o banco por
dois segundos, todas as unidades
são desligadas e a cabeça da
escova e rodo são recolhidos. Se
o operador se voltar a sentar,
poderá voltar a operar depois de
reiniciar funções, activando a
chave (I/P).
Se o switch do assento não
estiver ativado, estando a
máquina ligada, o display dá
sinal luminoso.

 Rode a chave
 Liberte o pedal do travão
 Carregue lentamente no
acelerador até atingir a velocidade
desejada
Paragem
 Liberte o pedal e a máquina abranda (o
pedal regressa automaticamente à sua
posição inicial).
Note: o processo de abrandamento da
marcha pode ser aumentado ativando o
pedal inverso.
Evite parar a máquina num terreno
inclinado, pois isso provoca o
sobreaquecimento do motor. A Hakomatic
apenas deve ser parada num terreno
inclinado com recurso ao travão de mão.
 Ative o travão de mão
 Desligue e retire a chave

Antes de abandonar a máquina,
desligue a máquina e acione o travão
de mão.
Conduza devagar em pisos húmidos,
de modo a evitar derrapagens.
Abrande nas descidas.
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3 Drain hose for fresh water
is used to drain the lye from the
fresh water tank.
Note: the tank requires rinsing at
regular intervals in order to preclude formation of residues.
Drainage of lye: Unhinge the drain
hose and open the seal. The quantity drained-off can be regulated
by rotation of the seal, which is
completely opened, if required, by
swiveling.
Re-close the seal by rotation to the
stop, and attach the drain hose.
Caution: The legal regulations and
the local provisions have to be
complied with when discharging
detergents.

Driving with the
Hakomatic B 910
Adjusting the driver seat
The driver seat has to be adjusted
such that the operator is comfortably
seated and the operation elements
are within his reach.
Adjusting the driver seat lengthwise as
follows:

 Tilt the seat upwards
 Unscrew the 4 screws below the
seat and position it adequately, then
tighten
screws
againagain
then tighten
screws





Starting
 Unplug battery plug from the charger unit and connect with the
machine.

Stopping
 Release the pedal and the machine
is slowed down (pedal returns automatically to its initial position)
Note: The slowing effect may be
increased by actuating the reverse
drive pedal.
Only stop the machine at a slope
for a short time otherwise the motor
may be overheated. The Hakomatic
should be stopped at a slope using
the parking brake.
 Actuate the parking brake
 Switch off by key switch and withdraw the key.

Before connecting the battery plug
with the machine, switch off the
machine by the key switch.
 The operator has to be seated on
the Hakomatic’s driver seat.
Note: The Hakomatic is equipped
with a protective circuit via a seat
switch. If the operator has left
the seat for 2 seconds, any unit is
switched off and the brush head
and the squeegee lifted.
If the operator sits down again, he
may drive again after restarting the
functions by actuating the key (I/P).
If the seat switch is not actuated
with the machine being ON, the
hourmeter display flashes.

Switch on the key switch
Release parking brake
Slowly depress driving pedal until
the desired speed is attained.

Before leaving the machine, withdraw
the key and actuate the parking brake
on principle.
Only drive slowly on wet grounds
especially when driving turns because
of skidding hazard. Slow down when
driving downhill turns because of the
tilting risk.
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Operar com a
Hakomatic B 910
O operador tem de ler este manual
cuidadosamente. Os elementos de
operação estão representados por
símbolos que facilitam a
compreensão. Prossiga com os
primeiros ensaios de condução num
piso livre até que o operador esteja
familiarizado com todos os elementos
e suas funções.

Cumpra as seguintes instruções de
segurança
Quando utilizar a Hakomatic B 910, as
instruções de segurança aplicáveis
geralmente na utilização de máquinas
com tração devem ser respeitadas.
Transportar pessoas na Hakomatic B
910 é estritamente proibido. As placas
de aviso e instruções, colcoadas na
Hakomatic fornecem importantes
informações relativas a uma operação
segura. Cumprir estas normas é
essencial para a sua segurança.

Antes de iniciar o trabalho, o operador
tem de verificar que a Hakomatic B
910 está em condições de trabalho e
segurança. Não opere a Hakomatic B
910 sem todas as condições de
segurança estarem reunidas.

Por favor siga as instruções do
fabricante como base. Os testes feitos
por si mesmo no terreno levá-lo-ão a
descobrir o detergente ideal e a
dosagem aplicável. A dosagem
correta fá-lo-á poupar dinheiro e
proteger o ambiente.

Detergentes
Nota importante:
Utilize apenas detergentes para
máquinas automáticas (baixa
espuma). Recomendamos o recurso
aos nossos agentes para limpeza e
manutenção, adequadas à Hakomatic
B 910. Siga as instruções para correta
dosagem de detergente. Se houver
muita espuma, tal afetará o
desempenho da máquina. Na verdade
isso indica que a dosagem foi
excessiva ou que não foi proporcional
às necessidades da área a limpar. As
partículas de detergente armazenadas
na água suja e não utilizadas
causarão a formação de espuma.

Reenchimento do
tanque de água limpa

Before starting to work, the operator
has to check that the Hakomatic B 910
and its working implements are in
proper and safe operating condition.
Do not operate the Hakomatic B 910
without protective devices being
installed.

Please take the manufacturer’s
recommendations as a first basis.
Tests made by yourself in practice
then soon will make you find the ideal
detergent and the perfect dosage
applicable to it.
Correct dosage will help you to save
money and to take care of the environment.

 Abra a tampa do tanque (lll1) e
proteja-a com a barra de suporte (lll2)
 Reencha com água limpa, de acordo
com os requisitos do tanque (lll3) e
temp. máx. de 50ºC.
 Acrescente detergente de acordo
com as instruções do fabricante.
Nota: no tanque de água suja, o
nível de enchimento não deve
ultrapassar a marca de nível
máximo.
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Working with the
Hakomatic B 910
The driver has to read this manual
carefully. The operation elements are
represented by comprehensible symbols and facilitate familiarization.
Proceed to the first driving trials on a
clear training ground or road until the
driver is acquainted with the elements
and their functions.

Comply with the following
safety instructions
When using the Hakomatic B 910, the
safety instruction generally applicable
for using self-propelled working machines have to be complied with.
Transporting persons on the Hakomatic B 910 is strictly prohibited.
The warning and instruction plates
attached to the Hakomatic give important advice about safe operation.
Complying with the instructions is
essential for your safety.
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Detergents
Important note:
Use only detergents suitable for automatic machines (low foaming). We
recommend using our agents for
cleaning and care, which are adapted
to the Hakomatic B 910. Those products comply with the provisions of
the Detergents Act (WRMG applicable
in Germany).
Comply with the instructions for correct dosage of detergent.
If there is much foam, this will affect
the performance of the machine.
Actually it indicates that there is excessive dosage or improper suitability
of detergent for the existing kind of
dirt. Detergent particles contained in
the soiled water and not being used
will cause formation of foam.

Refilling the
fresh water tank
 Open tank cover (III/1) and protect
with the supporting bar (III/2)
 Refill fresh water according to the
requirements into the tank (III/3)
with a max. temperature of 50°C.
 Add detergent according to the
manufacturer’s instruction.
Note: in the soiled water tank the
filling level must not get beyond the
maximum mark.

1
2

7

3
6
5
4

III

Enchimento do tanque de água suja

1
2
3
4
5
6
7

Tampa
Barra de Suporte para Tampa
Tnaque da água limpa
Menbrana Flexível
Tanque de água suja
Bocal de Água Suja
Bocal Ar para Aspiração
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1
2

7

3
6
5
4

III
Filling level of the soiled water tank

1
2
3
4
5
6
7

Tank lid
Supporting bar for tank lid
Fresh water tank
Flexible pane
Soiled water tank
Soiled water inlet
Intake socket for suction motor
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Acione os seguintes elementos
Quando o trabalho terminar:
da Hakomatic
 Pare a máquina
subsequentemente
 Suba a cabeça da escova e o rodo
através da chave (l/P), continuando
 Ligue a chave
a turbina de sucção a operar
 Liberte o travão de mão
durante cerca de 15 segundos
 Acione (I/P) os botões que
permitem as seguintes funções:
 Desligue a chave
 Acione o travão de mão
– Descida da cabeça da escova
 Despeje e limpe o tanque de
– Rotação das escovas
água suja
– Descida do rodo
– Início de operação turbina de sucção  Limpe as tiras de vedação do
– Abertura válvula bloqueio do químico rodo
 Ligue/desligue o fornecimento de  Verifique o filtro de entrada
(lll/7) e limpe, se necessário
químico através da chave (I/N) e
reduza pela chave (-) ou aumente (+) Nota: Não limpe a máquina com jatos
de vapor ou equipamento de limpeza
 Carregue no acelerador até
obter a velocidade desejada
de alta pressão, mas antes com
recurso a uma mangueira de água
Nota: depois de baixar a cabeça da
(pressão de aproximadamente 5 a 6
escova, movimente a Hakomatic de
bar) e de cima para baixo.
imediato; ou as escovas poderão
deixar marcas.
Não permita a entrada de água por
nenhuma abertura, fendas, módulos
eletrónicos, painéis de controlo ou
tampas.

Não permita a entrada de água na
consola do assento, dado que poderá
ficar retida na bateria instalada por
baixo do assento. Deixe a máquina
secar, por exemplo, durante o fim-desemana. O uso de detergentes
agressivos e cáusticos não é
permitido. Recomendamos a limpeza
periódica dos tanques (por exemplo,
uma vez por mês, após terminado o
trabalho), de modo a evitar a
acumulação de organismos perigosos
à saúde.
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Actuate the following operation
elements of the Hakomatic
subsequently
 Turn the key switch ON
 Release parking brake (if locked)
 Actuate (I/P) key which enables the
following functions:
– brush head lowers
– brushes rotate
– squeegee lowers
– suction turbine starts operation
– lye blocking valve opens
 Turn On or OFF the lye supply by
the (I/N) key and reduce by the (-)
key or increase by the (+) key.
 Actuate the drive pedal until the
desired speed is attained.
Note: After lowering the brush head,
move the Hakomatic immediately;
otherwise the brushes might leave
traces.
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When work is finished:
 Stop the machine
 Lift up the brush head and the
squeegee by the (I/P) key (the suction turbine continues operation for
about 15 seconds)
 Turn OFF the key switch
 Actuate the parking brake
 Drain the soiled water tank and
rinse
 Clean the sealing strips of the
squeegee
 Check the intake filter (III/7) and
clean if required
Note: Do not clean the machine by
means of vapor jet or high pressure
cleaning equipment but by means of a
water hose (pressure: approx. 5 to 6
bar) and from the top to the bottom.
Do not allow water to get into any
opening, slits, on electronic modules,
control panels or seals.

Do not allow water to get on the seat
console as it may be collected on the
battery stored below the seat, remove
water if required.
Let the machine dry e.g. for the
week-end. The use of aggressive and
caustic detergents is not allowed. We
recommend to clean the tanks at
regular intervals (e.g. once daily after
work has finished) in order to preclude
accumulation of organisms dangerous
to health.

Escovas
Grau de sujidade

Abrasividade das escovas

PN

Qtd.

lLigeiro a médio
Ligeiro a médio, piso rugoso
Médio a elevada
Sujidade muito elevada e limpeza básica
Sujidade extremamente elevada e limpeza básica

Material sintético PPN 0.5
Material sintético mistura K 901
Material sintético PPN 0.8
SIC PA 6 grão 180, cinzento
SIC PA 6, 12 grão 120, verde

7544
7547
7543
7545
7546

2
2
2
2
2

Método de limpeza

Cor

PN

Qtd.

Pouca sujidade
Limpeza de manutenção
Limpeza básica e sujidade elevada
Poly-pad (pads micro fibras)
Acessórios requeridos:
Porta pads com fecho central

Vermelho
Castanho
Preto

7551
7549
7550
7088

2
2
2
2

7548

2

Pads Abrasivos com Porta Pads

Escovas/pads
A Hakomatic B 910 tem de ser
equipada com um kit de
acessórios, como exigido pelo
grau de sujidade e tipo de piso.

Use apenas as escovas/pads que
foram acima mencionadas. A
utilização de outro tipo de escovas/
pads pode afetar a sua segurança.
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Brushes
degree of dirtiness

bristles fitted

PN

Qty.

light to medium
light to medium, structured-pattern floor
medium to heavy
very heavy dirtiness and basic cleaning
extremely heavy dirtiness and basic cleaning

synthetic material PPN 0.5
mixed synthetic material K 901
synthetic material PPN 0.8
SIC PA 6 grain 180, gray
SIC PA 6, 12 grain 120, green

7544
7547
7543
7545
7546

2
2
2
2
2

cleaning method

colour

PN

Qty.

minor dirtiness
maintenance cleaning
basic cleaning and heavy dirtiness
Poly-pad (micro fibre pads)
Accessories required:
drive plate (pad holder) with Centerlock

red
brown
black

7551
7549
7550
7088

2
2
2
2

7548

2

Super pads with drive plate

Brushes/pads
The Hakomatic B 910 must be
equipped with brushes/pads from
the accessories kit, as required by
the degree of dirtiness and kind of
ground.

Only use the brush/pad types described above. Using other brush/pad
types may affect your safety.
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Remoção de
escovas/porta pads
Instale e remova as escovas/porta
pads sempre com o sistema de
escovas desligado.
 Abra o fecho traseiro e dianteiro (IV/1 e 3)

4
35

 Levante a tampa (IV/2) ligeiramente e retire-a
 Pressione a escova/porta pads uniformemente
para baixo (não enviesado), abra e remova

2

 Coloque a tampa (IV/2) e feche.
Nota: as escovas estão equipadas
com uma banda lateral de retenção
de água que reduz significativamente
o consumo de água durante o
trabalho de limpeza.

1

IV
1 Front lock
2 Cover
3 Rear lock

4 Catch
5 Brush/drive plate

Instalação de escovas/porta-pads
Depois puxe para cima até os
ganchos prenderem. Rode a escova/
porta pads para se certificar que
todos os ganchos estão presos.
 Volte a colocar a tampa (IV/2) e feche.

Instale e remova as escovas/porta
pads sempre com o sistema de
escovas desligado (OFF).
 Abra o fecho traseiro e dianteiro
(IV/1 e 3)
 Levante a tampa (IV/2) devagar e remova-a
 Coloque a escova/porta pads (IV/5)
no suporte, rode ligeiramente até
que os dentes fiquem presos.
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Não inicie a Hakomatic sem
tampas.

Removal of
brushes /drive plate

4
35
1
2
IV
1
2
3

Front lock
Cover
Rear lock

4 Catch
5 Brush/drive plate

Installation of
brushes/drive plate
Install and remove brushes/drive plate
only with the brush drive being turned
OFF.
 Open front and rear lock
(IV/1 and 3)
 Lift cover (IV/2) slightly and remove
 Place brush/drive plate (IV/5) on the
catch, rotate slightly until the teeth
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take hold. Then pull upwards until
the hooks lock. Rotate the brush/
drive plate to check whether all
hooks are locked.
 Replace cover (IV/2) and lock.

Do not operate the Hakomatic
without covers

Install and remove brushes/drive plate
only with the brush drive being turned
OFF.
 Open front and rear lock
(IV/1 and 3)
 Lift cover (IV/2) slightly and remove
 Press the brush/drive plate evenly
down (do not skew), unlock and
remove
 Replace cover (IV/2) and lock.
Note: The brushes are equipped with
a water retaining ring which reduces
the water consumption during scrubbing significantly.

Tanques de água suja
e de água limpa
A Hakomatic B 910 está equipada
com um tanque de água suja (III/5) e
um tanque de água limpa (III/3).
Ambos os tanques estão equipados
com membranas flexíveis. A água suja
é alimentada via mangueira de
aspiração através da ficha interna
(III/6) para dentro do tanque de água
suja.
Uma bóia no tanque de água suja
impede que a água transborde. Se a
boia for ativada o procedimento de
aspiração é interrompido três a cinco
segundos mais tarde. Esta medida
evita que a água penetre a turbina de
aspiração.
Nota: sempre que o trabalho esteja
concluído, o tanque de água suja tem
de ser despejado e limpo.
Limpe também a bóia do tanque de
água suja.
A vedação da mangueira de saída
deve ser limpa regularmente. Se
necessário lubrifique o “O-Ring”.
Consulte a página 48 para
informações detalhadas acerca da
limpeza do tanque de água suja.

Atenção! Para a descarga de água
suja e limpa, devem ser cumpridas
todas as disposições legais.

Remoção do filtro
 Remova a tampa da ficha interna
(III/7)
 Remova o filtro do anel e limpe
(substitua o filtro defeituoso)
Nota: o fundo do tanque está
equipado com uma peneira que
pode ser desaparafusada.
Verifique regularmente esta peneira e
limpe-a se necessário.
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Soiled and
fresh water tanks
The Hakomatic B 910 is equipped
with a soiled water tank (III/5) and a
fresh water (lye) tank (III/3).
Either tank is equipped with flexible
pane. Soiled water is fed via the suction hose through the inlet socket
(III/6) into the soiled water tank.
A floating switch in the soiled water
tank precludes overflowing. If the
floating switch is activated, the suction procedure is interrupted approx.
3 to 5 seconds later. This measure
prevents the water from penetrating
the suction turbine.
Note: When work is finished the
soiled water tank on principle must be
drained and rinsed.
Rinse the floating switch as well.
The seal at the outlet hose should be
cleaned at regular intervals. If required
grease the O ring slightly. Rinsing of
the suction hose to the squeegee is
possible from the top via socket (III/6).
Refer to page 48 for detailed information on draining of the soiled water
tank.

Caution! For disposal of soiled water
and lye, the legal provisions have to
be complied with.

Removal of the filter
 Remove cap of the intake socket
(III/7)
 Remove ring filter and clean
(replace defective filter)
Note: Upstream the fresh water outlet, the tank bottom is equipped with
a sieve which can be unscrewed.
Check this sieve at regular intervals
and clean if required.
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Limpeza do rodo
Verifique o rodo (Fig. 1/1) diariamente
e limpe-o se necessário.
Para limpar solte o rodo de aspiração,
solte a mangueira de aspiração (Fig.
1/4), desaperte as duas fêmeas de
aperto (Fig. 1/2) e remova o rodo.

Rodo
1 Rodo
2 Fêmea de aperto
3 Veio central para ajuste de ângulo
do rodo
4 Mangueira de aspiração
5 Fecho rápido
6 Rodas de apoio para ajuste em
altura

1

6

2

4

5

3

2

Substituição dos lábios de aspiração
Verifique semanalmente se há sinais de
desgaste nos lábios de aspiração do rodo
(Fig. 1/1). Os lábios de aspiração podem
ser utilizados quatro vezes, rodando-os..
1. Retire o rodo.
2. Tire a mangueira de aspiração,
desaperte as duas fêmeas de aperto e
remova o rodo.
3. Desaperte o fecho de segurança (Fig. 1/5) e
remova o lábio de aspiração. Vire o lábio de
aspiração ou instale um novo, se necessário.

6

Fig.1
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Squeegee

Squeegee

The Hakomatic B 910 is equipped
Squeegee
with
a parabolic-shaped 110mm
squeegee. The squeegee holder is
1 Squeegee
fixed
to the Hakomatic B 910,
2 Star-shaped
knob
allowing
swiveling
and oscillating
3 Eccentric The
wheel
for angleprotruding
adjustmovements.
squeegee,
ment
at the
side, evades obstacles in the
4 Suction path
hoseand is made swivel
machine’s
5 FasteningBefore
devicestarting to work,
backwards.
6 Washers
for heightfor
adjustment
check
the squeegee
possibly collected foreign matter and the
sealing strips for proper condition.

1 Squeegee
2Cleaning
Star-shaped
knob
the Squeegee
3Check
Screw
angle adjustment
theforsqueegee
(Fig. 1/1) daily
4and
Suction
hose
clean as
necessary.
5ToFastening
clean it liftdevice
the squeegee out, pull off
6theWashers
height
suction for
hose
(Fig. adjustment
1/4), loosen the
two star-shaped knobs (Fig. 1/2) and
remove the squeegee.

Fig.1
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Cleaning the Squeegee

Check the squeegee (Fig. 1/1) daily
and clean as necessary.
To clean it lift the squeegee out, pull
off the suction hose (Fig. 1/4), loosen
the two star-shaped knobs (Fig. 1/2)
and remove the squeegee.

Changing the Sealing
Strips
Changing
the Sealing
Strips
Check
the inner
and outer
sealing
Checkon
thethe
inner
and outer
seal
ingweestrips
strips
squeegee
(Fig.
1/1)
on for
the signs
squeegee
(Fig.The
1/1)
weeklystrips
for
kly
of wear.
sealing
signs
wear.fourfold
The sealing
strips them.
can be
can
beofused
by turning
used
by turning
1.
Lift fourfold
the squeegee
out.them.
1. Pull
Lift the
squeegee
2.
off the
suctionout.
hose, loosen the
2. two
Pullstar-shaped
off the suction
hose,
loosen
the
knobs
and
remove
twosqueegee.
star-shaped knobs and remove
the
the squeegee.
3. Unlock
the fastening device (Fig.
3. 1/5)
Unlock
fastening
device
(Fig. 1/
andthe
remove
the outer
sealing
5) and
remove
the outer
sealing
strip.
Turn
the sealing
strip
or install
sealing strip
or install
astrip.
new Turn
one, the
as necessary.
Change
a new
one,
as necessary.
the
inner
sealing
strip in theChange
same
the inner sealing strip in the same
way.
way.

Afinação do rodo de aspiração
Ângulo de Ajuste
O ângulo de ajuste é um fator decisivo para
assegurar que as borrachas de aspiração do
rodo ficam uniformemente no piso.
1. Pare a máquina numa superfície
plana e desça o rodo.
A
2. Desaperte os parafusos do veio
central para ajuste de ângulo do rodo
(Fig. 2/1) e ajuste o rodo usando o
veio (SW13), de modo a que as
extremidades das borrachas de
aspiração continuem em contacto com
o piso.
Figura A: vire o veio central para
ajuste de ângulo na primeira posição
frontal: a folga entre as tiras de
fixação e o piso é reduzida no centro.
Figura B: vire o veio central para
ajuste de ângulo na primeira posição
traseira: a folga entre as borrachas de
B
aspiração e o piso é aumentada no
centro.
3. Ligue a máquina e verifique o
padrão de aspiração. Quando a
máquina está a trabalhar, toda a
superfície de borrachas das
aspiração deve ser utilizada o mais
uniformemente possível.
Fig.23
4. Aperte os parafusos no veio
central para ajuste de ângulo até
aos 5 Ib ft.

1

1
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Adjusting the Sealing
Strips Angle Adjustment
Adjusting
the
Sealing Strips
The angle
adjustment
is the decisive
Angle
Adjustment
factor
in ensuring that the sealing
strips
onadjustment
the squeegee
liedecisive
evenly on
The
angle
is the
the in
floor.
factor
ensuring that the sealing strips
Park
the machine
on aon
level
on1.
the
squeegee
lie evenly
thesurface
floor.
andthe
lower
the squeegee.
1. Park
machine
on a level surface
2.
Loosen
and
lower the
the counternut
squeegee. on the screw
A
(Fig. 1/3)
adjust
theeccentric
squeegee
2. Loosen
the and
srews
on the
using
the
counternut
so
that
the
wheel (Fig. 2/1) and adjust the
ends of the
sealing
strips still
have
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the eccentric
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(SW13)
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that the
the floor.
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Figurestrips
A still have contact with
sealing
Turn
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clearance
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sealFigure
Turn
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in
ing
strip
and
floor
is
reduced
in
the
the front top position: The clearance
centre. sealing strip and floor is rebetween
Figure B
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Figure B: Turn the eccentric wheel in
clearance between sealing strip and
the behind top position: The clearanfloor is increased in the centre.
ceSwitch
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thesealing
machine
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andfloor
check
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the suction pattern. When the maB
3. Switch
on and
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is inmachine
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the entire
theface
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surface
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terTighten
areas) must
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evenly
4.
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adjuassting
possible.
screw at 5 lb ft.
4. Tighten the srews on the eccentric
Fig.23
wheel at 5 lb ft.

1

1
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Ajuste da Altura
O ajuste da altura estabelecida na
fábrica é de 3mm. Se forem
produzidas estrias, apesar de um
ajuste de ângulo ideal, a folga entre os
rolos e o piso deve ser ajustada
alterando o número das rodas de
apoio para ajuste em altura.
Em caso de pisos muito macios, por
exemplo, pisos novos, PVC, linóleo,
etc. ,
Número de anilhos de apoio para ajuste
em altura = 2. Isto corresponde a uma
folga de aproximadamente 2mm.
IEm caso de piso muito irregular, por
exemplo, telhas mal fixadas (a água
não escorre), Número de anilhos de
apoio para ajuste em altura = 4. Isto
corresponde a uma folga de
aproximadamente 4 mm.
O rodo de 110 cm está
equipado com dois rolos
adicionais que são
ajustados na fábrica para
uma distância de 10 mm
ao solo por meio de
espaçadores.

3 mm
2 mm

4 mm

2 mm

4 mm

Fig. 3
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Height Adjustment
The height adjustment is set to 3 mm
at the factory. If streaks are produced,
despite an optimum angle adjustment,
the clearance between the rollers and
floor must be adjusted by changing
the number of washers on the holder.

3 mm

In the case of very smooth floors, e.g.
finished floors, PVC, linoleum, etc.
Number of washers = 2. This corresponds to a clearance of approx. 2
mm.
In the case of very uneven floors, e.g.
poorly laid tiles (water does not run
off) Number of washers = 4. This corresponds to a clearance of approx. 4
mm.
The Squeegee 110 cm is
equipped with two additional rollers which are adjusted at the factory to a distance of 10 mm to the floor by
means of spacers.
Fig. 3
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Equipamento elétrico
O equipamento elétrico da
Hakomatic B 910 usa a tensão
de 24 V. Podem ser usados três
kits de baterias diferentes
(consulte a página 39, “Kits de
baterias”).

Reboque
Se a Hakomatic tiver de ser rebocada, por exemplo,
devido a bateria descarregada ou defeito no sistema
de tração, proceda do seguinte modo:
 Remova os suportes dos párachoques frontais
 Coloque uma correia no lugar
dos apoios e reboque
Nota: reboque a Hakomatic a uma
velocidade máxima de 2 km/h e por
uma distância curta. Caso contrário,
poderão ser causados danos no
motor. Se a máquina for rebocada
depressa demais, o sistema de
tração poderá bloquear.
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Electrical equipment
The electrical equipment of the Hakomatic B 910 uses a tension of 24 V.
Three types of battery systems may
be used (refer to ”Battery systems”,
page 39).

Towing
If the Hakomatic has to be towed e.g.
due to discharged batteries or faulty
drive assembly, proceed as follows:
 Remove the front right and left
bolts and the deflector rollers
 Pull the belt through the lower
holes for the bolts
Note: Tow the Hakomatic at a speed
of max. 2 km/h and for a short distance only. Otherwise the drive motor
may be damaged. If the ma-chine is
pushed too fast, the drive assembly
may block.
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Dados técnicos
Dimensões
Comprimento do rodo e varredora
Largura com/sem rodo
Altura acima do banco do condutor

cm
cm
cm

191/237
93/110
137

Largura de trabalho
Cabeça de escova
Rodo

cm
cm

88
110

Capacidade do trabalho
Teoricamente a 6 km/h, no máx.
Autonomia, até

m2/h
hours

5300
4

Pesos
Peso sem baterias

kg

350

Peso total (operacional)

kg

750

km/h

6/2.8

%
degree
m

10/15
10.5/9
2.8

Capacidade de trabalho
Velocidade de condução avanço / retrocesso, no máx.
Capacidade numa subida, máx. cheia (operacional)/vazia
(1 minuto, máx.)
Ângulo da rampa sem/com rodo (máx.) frontal/traseiro
Inclinação máxima permitida com e sem rodo
Rodas
Rodas de tração
Diâmetro
Pressão específica das rodas frontais/traseiras

3.00-4
Ø
N/mm2

250
0.44/0.62

Dimensions
length with squeegee and sweeper
width without/with squeegee
height above driver seat

cm
cm
cm

191/237
93/110
137

Working width
brush head
squeegee

cm
cm

88
110

Surface performance
theoretical at 6km/h, up to max.
Running time, up to

m2/h
hours

5300
4

Weights
deadweight dry, without batteries

kg

350

Total weight (operational)

kg

750

km/h

6/2.8

%
degree
m

10/15
10.5/9
2.8
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Technical data

Performance data
driving speed forward/reverse, up to max.
uphill ride capacity, max. full (operational)/empty
(1 minute max.)
ramp angle without/with squeegee (max.) front/rear
turning circle diameter (external) with squeegee
Wheels
drive wheels
diameter
specific wheel pressure front/rear
60

3.00-4
Ø
N/mm2

250
0.44/0.62

Dados técnicos
Capacidade dos tanques
Tanque de painel flexível
Tanque de água limpa e de água suja
Taxa de fluxo, máx.

l
l/min.

138
5.5

Qty./cm

Cabeça de escovas
Número de escovas/diâmetro
Velocidade de escovas
Pressão de escovas, no máx.
Pressão específica de escovas

kg
N/cm2

2/46
240
60
0.25

Sucção de aspiração
Caudal de ar
Pressão de aspiração

m3/h
mbar (mm C.W.)

110
162/1620

Equipamento eléctrico
Voltagem
Wats (máx.)
Protecção - classe
Motor de escova M4/M5
Motor de aspiração M3
Motor de tração M1
Bomba de água M2
Hidráulico das escovas (escova) M6
Hidráulico do rodo de aspiração (rodo) M8
Pré-varrimento M7
Fusível F1 / geral
Fusível F2 / sistema de tração
Fusível F3 / pré-varrimento
Fusível F4 / buzina
Fusível F5 / circuitos do sistema de tração

Volt/DC
W
VDE 0700
W
W
W
W
W
W
W
A
A
A
A
A

24
3500
III
2x820
550
820
100
15
15
200
125
63
10
10
5

1/min
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Technical data
Tank capacities
Flexible pane tank
fresh and soiled water tank
flow rate, max.

l
l/min.

138
5.5

Qty./cm

Brush head
number of brushes/diameter
brush speed
brush pressure, up to max.
specific brush pressure

kg
N/cm2

2/46
240
60
0.25

Vacuum suction
air throughput
vacuum pressure

m3/h
mbar (mm C.W.)

110
162/1620

Electrical equipment
service voltage
wattage (max.)
protection class
brush motor M4/M5
suction turbine M3
drive motor M1
water pump M2
lifting element (brush) M6
lifting element (squeegee) M8
pre-sweeper M7
fuse F1 / total
fuse F2 / travel drive
fuse F3 / pre-sweeper
fuse F4 / horn
fuse F5 / drive control circuit

Volt/DC
W
VDE 0700
W
W
W
W
W
W
W
A
A
A
A
A

24
3500
III
2x820
550
820
100
15
15
200
125
63
10
10
5

1/min
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Nível sonoro
Pressão do nível sonoro DIN 45635 parte 1 em condições normais

dB (A)

66

A frequência de aceleração é medida de acordo com a classe EN 1033
que tem efeito sobre os membros superiores (mãos e braços)
em condições normais de trabalho os valores não deverão exceder

m/s2

2.5

A frequência de aceleração é medida de acordo com a classe EN
1032 que tem efeito sobre os membros inferiores e base das costas
em condições normais de trabalho os valores não deverão exceder

m/s2

0.5

dB (A)

66

The frequency weighted acceleration measured according to EN 1033
which have an effect upon the upper limbs (hand-arm-system) amounts
under normal working conditions not more than

m/s2

2.5

The frequency weighted acceleration measured according to EN 1032
which have an effect upon the body (feet and backside) amounts
under normal working conditions not more than

m/s2

0.5

Vibrações
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Noise level
sound pressure as per DIN 45635 part 1 under normal conditions of use
at the operating area

Vibrations

62

Trabalho de manutenção
O
respeito
pelas
nossas
recomendações relativas ao trabalho
de manutenção dar-lhe-á a certeza de
ter sempre uma máquina à sua
disposição, preparada para o trabalho
e em boas condições de uso. É
melhor tomar precauções do que
reparar os estragos – e fica mais
barato! Por favor contacte o seu
agente Hako; os seus técnicos ficarão
contentes por realizar esse trabalho
por si. Aí, técnicos com formação e
peças genuínas Hako estão à sua
disposição. Em caso de qualquer
dúvida ou pedido de peças, por favor
refira sempre o número de série da
máquina mencionado na placa de
identificação. A placa de identificação
está do lado direito no compartimento
de baterias.

Quando estiver a limpar ou reparar a
máquina, assim como em caso de
substituição de peças, desligue o
motor e desligue a bateria da tomada;
para além disso,

proteja a máquina contra movimentos
não intencionais ou para que não seja
acionada inadvertidamente. Por razões
de segurança durante a limpeza e/ou
trabalho de manutenção do tanque, a
tampa, quando levantada, tem de
estar segura, de modo a não se
fechar. A máquina só deve iniciar o
trabalho se todos os equipamentos
estiverem colocados correctamente.
Tanto quanto possível, a limpeza não
deverá ser feita à mão, mas com
recurso a ferramentas ou
equipamentos apropriados. O trabalho
de reparação e manutenção apenas
deve ser feito com recurso a
ferramentas adequadas e por pessoas
especializadas.
Quando utilizar ou substituir baterias,
cabos de baterias ou carregadores de
baterias, siga as instruções do
fabricante. Por razões de segurança
devem apenas ser utilizadas peças
genuínas.
Nota: não limpe a máquina com jatos
de vapor ou com equipamento de
limpeza de alta pressão, mas antes
com uma mangueira de água
(pressão: 5 a 6 bars,
aproximadamente) e de cima para
baixo. Não permita a entrada de água
por nenhuma abertura, fendas,
módulos eletrónicos, painéis de
controlo ou tampas.

Não permita a entrada de água na
consola do assento, dado que poderá
ficar retida na bateria instalada por
baixo do assento. Deixe a máquina
secar, por exemplo, durante o fim-desemana. O uso de detergentes
agressivos e cáusticos não é
permitido.
As recomendações legais e as
disposições locais têm de ser
respeitadas quando descarregar
detergente.
A Hakomatic B 910 está equipada
com um mostrador de serviço. Se
ocorrer uma avaria durante o trabalho,
por exemplo, um fusível fundido, um
número com quatro dígitos aparece
no mostrador (conta-horas), os quatro
números começarão a piscar
simultaneamente e a buzina a apitar.
Este número de quatro dígitos avisa o
técnico com detalhe do último erro
encontrado, o que facilita o rápido
trabalho de reparação. A seguinte
tabela lista alguns dos erros possíveis
mostrados. Poderá até corrigi-los
você mesmo.
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Maintenance work
Compliance with our recommendations concerning maintenance work
will give you the certitude of always
having a machine at your disposal,
which is ready to work and in good
operating condition.
It is better to take precautions than to
repair damages – and less expensive!
Please contact your local Hako service center; the people there will be
glad to perform that work for you.
There, well-trained personal and
genuine Hako spare parts are at your
disposal. In case of any inquiries or
orders for spare parts, please always
quote the machine’s serial number
mentioned on the nameplate.
The nameplate is fixed to the right
front part in the battery compartment.

When cleaning or servicing the machine, and when replacing any parts,
shut off the motors and on principle
disconnect the battery plug; moreover

take precautions so as to protect the
unit against unintentional movements
or against being inadvertently started.
For reasons of safety during cleaning
and/or maintenance work in or on
the tank, the tank lid – when lifted –
must be secured so as to prevent
accidental closing or tilting down.
The machine may be taken into operation only if all guarding devices are
fitted and in protective position.
As far as possible, cleaning should
not be done by hand, but using
appropriate tools or equipment.
Maintenance, repair and adjustment
work may be carried out only by
means of suitable tools and by people
trained in the factory.
When using or replacing batteries,
battery connection cables, battery
charger units comply with the manufacturer’s instructions.
For reasons of safety, only genuine
Hako spare parts must be used.
Note: Do not clean the machine by
means of vapor jet or high pressure
cleaning equipment but by means of a
water hose (pressure: approx. 5 to 6
bar) and from the top to the bottom.
Do not allow water to get into any
opening, slits, on electronic modules,
control panels or seals.

Do not allow water to get on the seat
console as it may be collected on the
battery stored below the seat.
Let the machine dry after cleaning
e.g. for the week-end. The use of
aggressive and caustic detergents is
not allowed.
The legal regulations and the local
provisions have to be complied with
when discharging detergents.
The Hakomatic B 910 is equipped
with a service display. If a malfunction
occurs during operation, e.g. a defective fuse, a 4-digit number will
appear in the display (hourmeter), the
4 dots will start flashing simultaneously and the buzzer sounds. This 4-digit
number advises the service technician
in detail on the last error found.
This facilitates fast repair action. The
following table lists some of the
possible errors displayed. You may
eventually remedy yourself.
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Mostrador de serviço
Código de erro
mostrado

Avaria

Causa possível

Solução

Paragem das escovas

 Cordão ou outro material entre a
escova e o eixo;
 A proteção de borracha foi para
debaixo da escova

 Remova o cordão ou
outro material
 Ajuste a protecção de
borracha (folga para o
piso de 2 a 3 mm)

Paragem das escovas

 As escovas bloquearam
por um motivo externo

 Verifique se existe algum
material estranho a bloquear as
escovas e retire-o

A função de
limpeza desligase (Off)

 O travão de mão foi accionado
 A corrente das rodas parou
por um motivo externo

 Liberte o travão de mão
 Retire o objeto

As escovas subiram e
o motor das escovas
desligou-se (Off)

 Existe algo externo entre as
escovas e a máquina
 As escovas pararam

 Retire o objecto

1. 4. 6. 1.

O rodo subiu e o
motor das escovas
desligou-se (Off)

 O rodo parou ou existe um
material estranho entre o
rodo e a máquina

 Ajuste o rodo ou remova o
material estranho

2. 2. 5. 2.

A escova de prévarrimento desligase (Off)

 Cordão ou outro material
agarrado à escova,
bloqueando-a

 Remova o material
estranho e ligue o
disjuntor

Malfunction

Possible cause

Remedy

Brushes stop

Cord or other matter accumulated
between brush and shaft
Rubber protector at the external
brush head side loosened and
slipped under the brush

Remove cord or other matter

1. 2. 5. 2.

1. 2. 6. 1.

3. 4. 5. 1.

1. 2. 6. 3.

 Coloque a máquina num
elevador
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Service display
Error code
displayed
1. 2. 5. 2.

1. 2. 6. 1.

Brushes stop

Brushes blocked
by foreign matter

Check brush head for
foreign matter and remove

3. 4. 5. 1.

Cleaning function
turns OFF

Parking brake actuated
Drive chain
wheels stuck by foreign
matter

Release parking brake
Remove foreign matter

1. 2. 6. 3.

Brush lift-out
and brush motor
turn OFF

Foreign matter between
brush head and machine
Brush head stuck

Remove foreign matter

Squeegee lift-out
and suction turbine
turn OFF

Squeegee stuck or
foreign matter
between squeegee
and machine

Adjust squeegee
or remove foreign matter

Broom in the presweeper turns OFF
(only with presweeper equipment

Cord or other
wrapped around
the broom
and blocking it

Remove foreign
matters and switch
on circuit-breaker

1. 4. 6. 1.

2. 2. 5. 2.
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Adjust rubber protector
and fasten (ground
clearance 2 to 3 mm)

Take machine from the step
on a higher step

Horas de serviço

Trabalho de manutenção

Diário Cada
50

Recarregue as baterias de acordo com as instruções



Esvazie e limpe o tanque de água suja



Verifique se os lábios de aspiração estão em boas condições



Verifique se há algum material estranho no rodo e limpe-o, se necessário



Verifique a zona de escoamento no tanque de água limpa e a borracha do
filtro na ficha interna do tanque de água suja; limpe-o, se necessário.



Cada
200

Cada
500

Verifique os níveis de ácido da bateria, encha até ao nível com
água destilada (apenas com PzS).







Limpe os polos da bateria e lubrifique-os adequadamente, se necessário.







verificar o ajustamento e possíveis estragos.







Verifique os lábios de aspiração do rodo e substitua-os, se necessário.







Verifique a vedação da escova e substitua-a, se necessário.







Verifique se as escovas e o anel de retenção de água estão ajustados
e em bom estado, substituindo-os se necessário.







Verifique a mangueira de aspiração entre o rodo e o tanque de água suja para
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service hours

Maintenance work

every
50

every
200

every
500

Check battery acid level, top up with distilled water
as required (only with PzS)







Clean battery poles and grease them adequately if required







Check the suction hose between squeegee and soiled water tank
for tight fit and possible damages







Check the squeegee sealing strips for wear, renew them if required







Check the sealing strip of the brush head cover; renew them if required







Check the brushes and the water retaining ring for tight fit and for wear,
renew if required







daily

Recharge the batteries according to the charger unit indications



Empty and clean (rinse) the soiled water tank



Check the sealing strips of squeegee for good condition



Check the squeegee for possibly collected foreign matter and clean it, if required



Check the strainer in the fresh water tank and the ring filter in the
intake socket of the soiled water tank; clean it if required
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Horas de serviço

Trabalho de manutenção

Cada
200

Diário Cada
50

Cada
500

Verifique a bóia







Verifique a vedação da tampa do tanque e substitua-a, se necessário.







Verifique o travão e o fecho do pedal.







Lubrifique o suporte do rodo e todas as dobradiças
do travão e do pedal de pressão das escovas.







Verifique os parafusos das rodas e aperte-os, se necessário (25 Nm).





Verifique o painel flexível (diafragma) para possíveis estragos.
Nota: em caso de defeito, renove imediatamente o painel do diafragma.





Verifique a corrente de direcção, ajuste o pinhão ou substituaa, se necessário.





Lubrifique a corrente de direcção.







Lubrifique o rolamento da direção.



Verifique o fornecimento de água limpa para as escovas
(electroválvula e bomba de água).





Verifique a tensão da corrente de tração, ajuste ou substitua
e lubrifique, se necessário.
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service hours

Maintenance work

every
50

every
200

every
500

Check the float switch for proper operation







Check the tank lid seal; renew if required







Check brake and pedal locking for proper operation







Grease squeegee holder and all hinge points of brake
and brush pressure pedal







Check wheel attaching screws and tighten if required (25 Nm)





Check the flexible pane (diaphragm) for possible damages.
Note: Renew the diaphragm pane immediately if defective!





Check steering for slackness, adjust pinion of the steering chain
or replace if required





Grease steering chain





daily



Grease steering bearing
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Check fresh water supply to the brushes
(solenoid valve and pump function)





Check roller chain for travel drive for tension,
adjust or renew and grease if required







Horas de serviço

Trabalho de manutenção

Diário Cada
50

Verifique o sentido da rotação das escovas.

Cada
200

Cada
500



Verifique o kit de carvões dos motores eléctricos e substitua os
carvões se necessário.



Verifique o kit de carvões do motor de tração; verifique o kit de
carvões das escovas e substitua os carvões das escovas a
cada 1000 horas.



Limpe a grelha de protecção da ventoinha dos motores.
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service hours

Maintenance work
Check direction of brush rotation

daily

every
50

every
200



Remove carbon dust from electric motors; check the carbon brushes
for easy operation and wear; renew the carbon brushes as required



Remove carbon dust from travel drive motor; check the carbon
brushes for easy operation and wear; renew the carbon brushes
as required, renew carbon brushes every 1000 hours
Clean ventilation grating of the brush motors from flyings or dirt

every
500
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Hakomatic B 910
Alterações provocadas pela Diretiva 2006/42/EC
Prefácio
Antes de usar este equipamento pela
primeira vez, leia cuidadosamente este
manual original, aja de acordo com a
informação nele contida e guarde-o em
lugar seguro para consulta no futuro.
Uso pretendido
Com base na conceção, design e
construção do modelo introduzido no
mercado por nós, a máquina segue as
recomendações de segurança e saúde
estipuladas nas Diretivas da
Comunidade Europeia (consulte a
Declaração de Conformidade). Esta
declaração não será considerada válida
em caso de modificações na máquina
não autorizadas por nós. O fabricante
não é considerado responsável por
qualquer estrago causado em resultado
dessas modificações na máquina.
Informação geral de segurança
A máquina apenas poderá ser usada
em áreas planas com uma inclinação
máxima de 7%.

Abate
Tornar a máquina inoperável. Ela não
pode representar uma fonte de perigo
para crianças. Para se desfazer da
máquina, deverá seguir os
regulamentos locais aplicáveis. Para
mais informações acerca da reciclagem
da máquina, por favor contacte o seu
agente Hako autorizado, a quem
adquiriu a máquina.
Baterias usadas com o símbolo de
reciclagem contêm produtos recicláveis.
Os metais pesados que contêm
representam simultaneamente um risco
para a saúde e para o ambiente. Nunca
abra ou modifique as baterias. Nunca
toque, inale ou engula qualquer
material contido no interior das baterias.
Constituem perigo para a sua saúde!
Nunca permita que as baterias poluam
o ambiente. São um risco para a
contaminação do solo e da água! De
acordo com as instruções do símbolo
que possuem como caixote de lixo com
uma cruz, estas baterias não devem
ser colocadas no caixote do lixo. A
retoma e reciclagem de baterias velhas
tem de ser acordado com o seu agente
Hako autorizado, de acordo com a lei
europeia.

Clean ahead
Valor de emissão sonora
O nível de pressão sonora (LpA) (no
ouvido do operador) medida de acordo
com DIN IEC 60335-2-72 em
condições normais de trabalho: 63 dB
(A)
Imprecisão de medição (KpA):
2 Db (A)
Nível de potência acústica (LwAd)
medida de acordo com DIN EN
60335-2-72 em condições máximas de
trabalho: 81 dB (A)
Vibração
O valor efetivo ponderado de
aceleração, medido de cordo com
ISSO 5349-1, ao qual os membros
superiores do corpo (mãos e braços)
estão expostos em condições de
trabalho normais: ˂ 2,5 m/s2
O valor efetivo ponderado de
aceleração, medido de acordo com
ISSO 2631-1, ao qual os membros
inferiores do corpo (pés e base das
costas) estão expostos em condições
de trabalho normais: ˂ 0,5 m/s2

Hakomatic B 910
Changes Due to Machine Directive 2006/42/EC
Preface
Modified text in paragraph Preface:
Before using the equipment for the first
time, read this original manual thoroughly, act according to the information
contained and keep it in a safe place for
future reference or subsequent owners.
Intended use
Modified text in paragraph Intended
Use:
Based on the conception, design and
construction of the model introduced
onto the market by us, the machine
complies with the applicable basic safety and health requirements stipulated in
the EC Directive (refer to Declaration of
Conformity). This declaration is no longer considered valid in the event of modifications to the machine not authorized
by us. The manufacturer is not deemed
liable for any damage resulting from unauthorized modifications to the machine.
General safety information
The machine may be used only for
operation on plane areas with a maximum inclination of up to 7 %.

Disposal
New text in Chapter Introduction:
Render the machine inoperable. It must
not represent a potential source of danger for children.
Dispose of the device according to the
applicable local regulations. For further
information on handling and recycling,
please contact your authorized Hako
dealer where you purchased the device.
Used batteries with the recycling symbol contain reusable commodities. The
heavy metals contained simultaneously
represent a serious risk to health and to
the environment. Never open batteries
or damage them. Never touch, inhale or
swallow any material inside batteries.
Health hazard! Never allow batteries to
pollute the environment. Risk of contaminating the ground and water! In accordance with the symbol with the
crossed out bin, these batteries must
not be disposed of in domestic waste.
The return and recycling of old batteries
must be agreed on with your authorized
Hako dealer in accordance with the Battery Law § 6 and § 8 (BattG)

Clean ahead
Noise emission value
The sound pressure level (LpA) (at the
ear of the operator) measured according to DIN IEC 60335-2-72 under normal working conditions: 63 dB (A)
Measurement inaccuracy (KpA):
2 dB (A)
Sound power level (LwAd) measured
according to DIN EN 60335-2-72 under
maximum working conditions:
81 dB (A)
Vibration
The weighted effective value of acceleration, measured in accordance with
ISO 5349-1, to which the upper parts of
the body (hand-arm) are exposed under
normal working conditions:
< 2,5 m/s²
The weighted effective value of acceleration, measured in accordance with
ISO 2631-1, to which the upper parts of
the body (feet-seat) are exposed under
normal working conditions:
< 0,5 m/s²

Declaração de Conformidade Da Comunidade Europeia (corresponde à Diretiva 2006/42/CE da CE)
Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Declara que o produto

Hakomatic B 910, Typ 7744
ao qual esta declaração reporta, está
em conformidade com as condições
pertinentes de segurança e saúde
requeridas, estipuladas na Diretiva
2006/42/CE da CE e está de acordo
com 2004/108/CE.

Foi feita referência às seguintes
normas e/ou especificações técnicas
para assegurar a implementação
correta das condições de segurança e
saúde requeridas pela Diretiva da CE:

Nome da pessoa autorizada que
compila os documentos técnicos
para Hako:

Ludger Lüttel

EN 60335-2-72
EN 55012
EN 61000-6-2
Bad Oldesloe, 27.10.2010

Dr. Rainer Bavendiek
Director R&D

EC Declaration of Conformity (corresponds to EC Directive 2006/42/EC)
Hako-Werke GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
declares that the products
Hakomatic B 910, Typ 7744
to which this declaration relates, conform to the relevant provisions of the
safety and health requirements stipulated in EC Directive 2006/42/EC and is in
accordance with 2004/108/EC.

Reference was made to the following
standards and/or norms and/or technical specifications to ensure proper implementation of the safety and health
requirements in the EC Directive:
EN 60335-2-72
EN 55012
EN 61000-6-2
Bad Oldesloe, 27.10.2010

Dr. Rainer Bavendiek
Director R&D

Name of the authorized person who
compiles technical documents for
Hako:
Ludger Lüttel
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