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Daglig vedligeholdelse

Hvis maskinen har været i brug indtil batteri indikatoren lyser rød, er det nødvendigt at lade batterierne helt op (10-12 timer). Hvis denne procedure ikke følges, kan det medføre
problemer med batterierne, samt kortere levetid. Opladning af batterierne anbefales efter hver gang maskinen har været i brug.
OBS! LAD STIKKET FRA BATTERIERNE VÆRE AFMONTERET NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUG, FOR ØGET SIKKERHED

2.  Fyld tanken med rent vand.
Temperaturen på vandet må ikke
overstige 40°C. Sørg for at rent-
vandsventilen er åben.

3.  Fyld EcoFlex™ beholderen med
rengøringsmiddel der passer til
opgaven. (Koncentreret og lavt
skummende rengøringsmiddel).

4.  Monter sugefoden og spænd
fingerskruerne.

Ekstern oplader
1a.  Afmonter stikket fra opladeren og 

forbind maskinens stik igen. 
Indbygget oplader
1b.  Afmonter ladestikket fra 
vægudtaget og læg det i maskinen.

18.  Rengør maskinen med en fugtig
klud, evt. blandet med lidt
neutralt rengøringsmiddel hvor
det kræves.

16.  Tryk på børste-knappen og afvent
at børste/rondel afmonteres
automatisk. Rens eller skift ved
behov.

17.  Afmonter sugefoden og rens med
vand. Kontroller sugegummiet og
skift eller vend ved behov.

19.  Oplad batterierne:
Forbind ledningen fra opladeren
til strømudtaget.

20.  Parker maskinen med åbent låg
på snavsevandstanken og
sugefoden ophængt bagpå.

13.  Tøm snavsevandstanken med
tømmeslangen. Ved behov
tøm rentvandstanken med den
gennemsigtige slange.

12.  Ved brug af kemidosering afsluttes opgaven
altid ved at frakoble kemi de sidste 2 minutter.
Dette renser systemet og børsten for kemi
rester.

10.  Til ekstra smudsede gulve holdes
startknappen nede i et sekund
og ekstra børstetryk tilføres.
Ved behov trykkes på lydsvag
rengøring, hvorefter sug og
lydniveau sænkes.

11.  Tryk på EcoFlex™ vippearmen
når du har behov for kraftigere
rengøring. Aktiverer mere vand,
børstetryk og kemidosering i et
minut.

14.  Vask snavsevandstanken med
rent vand. Afmonter og rengør
grovfilteret for snavs.

15.  Rengør vandfilteret:
A) Luk for hanen under maskinen.
B) Afmonter det transparente låg
med pakningen og rengør filteret
med vand.
C) Monter filter, og låg.

7.  For at montere børsten, trykkes en
gang på børste knappen.

5.  Placer børsten eller rondelholder
under børstedækket. Vælg den
rette børste/rondel til opgaven.

6.  Indsæt nøglen og start maskinen
med et tryk på den grønne knap.
For at montere børsten, trykkes
kortvarigt på kørepedalen.

8.  Tryk på kørepedalen for at starte
rengøringen. Juster hastigheden på
kontrolpanelet. For at køre baglæns
løftes den gule vippearm.

9.  Juster vandmængden og det
ønskede blandingsforhold med
rengøringsmiddel, så det passer til
opgaven.

Når rengøringen er udført
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Fejlfinding

Virker maskinen
ikke som den
burde?

Suger maskinen
ikke vandet op
som den burde?

Vasker maskinen
ikke som den
burde?

Roterer
børsterne
ikke som de
burde?

1  Kontroller om batteristikket er  
korrekt forbundet. Kontroller 
niveauet på batteriet. Om  
nødvendigt sæt maskinen  
til opladning.

1  Kontroller om sugeslangen er  
korrekt monteret eller tilstoppet.

1  Kontroller om indstillingen for vand 
og rengøringsmiddel er korrekt.

3  Kontroller om den grønne diode 
blinker. I så fald vent til den lyser 
konstant.

2  Genstart maskinen uden at trykke 
på kørepedalen.

2  Kontroller om flyder og filter i 
snavsevandstanken er rene og 
monteret korrekt.

2  Kontroller om rentvandsventilen er 
åben.

2  Kontroller børstens stand og om 
der sidder snore eller andet der 
kan forstyrre børstens rotation.

3  Kontroller at gulvets hældning  
ikke overstiger maskinens  
specifikationer.

3  Kontroller om sugegummiet er rent 
og i god stand.

3  Kontroller om rentvandsfilteret er 
renset eller tilstoppet.

1  Kontroller om børstedækket viser 
en fejlkode, evt. “Warning alarm 
F2” der betyder overbelastning af 
børstemotor.

4  Kontroller om den elektro- 
magnetiske bremse er låst.

4  Luk låget på snavsevandstanken 
og kontroller om pakningen slutter 
tæt.

4  Kontroller om der er kemi i  
EcoFlex™ beholderen, rens evt. 
slangen hvis den er tilstoppet.




