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Gdy maszyna była używana do momentu zapalenia się czerwonej diody na wskaźniku naładowania baterii wówczas konieczne jest pełne ładowanie (ok. 10 godzin).  
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia baterii.
Jeżeli maszyna nie jest używana w trybie codziennym wówczas na czas przechowywania należy POZOSTAWIĆ ROZŁĄCZONĄ CZERWONĄ WTYCZKĘ OD BATERII
QUOTIDIENNEMENT.

Obsługa automatu szorującego
- BR 652/752/752C

UWAGA! Nie korzystać z urządzenia przed zapoznaniem się i zrozumieniem treści Instrukcji Obsługi

17.  Umyj powierzchnię maszyny miękką 
szmatką i nieagresywnym detergen-
tem.

15.  Zdemontuj szczotki (obracając je w 
kierunku pokazanym na zdjęciu) i 
oczyść je.

16.  Zdemontuj dyszę ssącą, usuń 
ewentualne zabrudzenia, umyj i 
sprawdź stań gum dyszy.

18.  Ładowanie baterii: postępuj zgod-
nie z procedurą ładowania baterii 
z Instrukcji Obsługi.

19.  Na czas postoju po zakończeniu 
pracy pozostaw uchyloną pokrywę 
zbiornika wody brudnej.

12.  Po zakończeniu pracy: opróżnij 
zbiornik wody brudnej przez wąż 
spustowy. Wyciągnij pozostałą 
wodę ze zbiornika wody czys-
tej za pomocą węża ssącego 
odłączonego od ssawy. 

10.  Naciśnij przycisk zwiększenia na-
cisku szczotek, gdy wymaga tego 
rodzaj prac.

11.  Naciśnij pedał jazdy aby zacząć 
pracę. Zredukuj przepływ wody, gdy 
woda wypływa poza obrys układu 
szorującego.

13.  Umyj zbiornik wody brudnej oraz 
znajdujący się w nim koszyk na 
nieczystości stałe. Następnie 
opróżnij zbiornik (patrz pkt. 12)

14.  Oczyść filtr wody: 1. Zakręć za-
wór przepływu pod maszyną 2. 
Odkręć przeźroczystą obudowę 
filtra, wyjmij i oczyść filtr. 3. 
Zamontuj filtr i obudowę.

7.  Ustaw żądaną wielkość przepływu 
wody

5.  Umieść szczotki / trzymaki pod 
układem szorującym. Używaj  
szczotek odpowiednich do rodzaju 
czyszczonej powierzchni.

6.  Przekręć kluczyk w stacyjne do 
pozycji “I”, obniż dek szorujący 
naciskając zielony przycisk. Potem 
naciśnij na chwilę i zwolnij pedał 
jazdy.

8.  Naciśnij przycisk “detergent”. Cyfra 
na wyświetlaczu wskaże poziom 
stężenia detergentu w wodzie.

9.  W celu chwilowego zwiększenia 
mocy czyszczenia przyciągnij lekko 
ku górze dźwignię EcoFlex™

2.  Napełnij zbiornik czystą wodą o 
temperaturze nie większej niż  
40 ° C.

1b.  Odłącz przewód od gniazdka 
sieciowego.

3.   Napełnij zbiornik EcoFlex (gdy 
zainstalowany) odpowiednim  
detergentem 

4.  Zamontuj dyszę ssącą dokręcając 
nakrętki oraz podłącz końcówkę 
węża ssącego do dyszy

Zewnętrzny prostownik

1a.  Wyłącz prostownik przyciskiem 
STOP. Rozłącz czerwoną wtyczkę 
i  podłącz ją do czerwonego  
gniazda w maszynie

.

Prostownik wbudowany w 
maszynę
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Urządzenie
nie działa
prawidłowo?

Maszyna nie
zbiera wody?

Maszyna nie
podaje wody i/lub
detergentu?

Szczotki
nie działają
prawidłowo?

Rozwiązywanie problemów 
- BR 652/752/752C

UWAGA! Nie korzystać z urządzenia przed zapoznaniem się i zrozumieniem treści Instrukcji Obsługi

1  Sprawdź, czy kabel łączący  
baterie z maszyną jest połączony 
prawidłowo.

1  Sprawdź, czy wąż ssący jest 
prawidłowo zamontowany na 
dyszy.

1   Sprawdź, czy ustawienia  
detergentu i przepływu wody są 
prawidłowe.

1  Sprawdź, czy szczotki są 
prawidłowo zamontowane i czy nie 
są zbytnio zużyte.

2  Sprawdź, czy bateria jest 
naładowana.

2  Sprawdź, czy uszczelka pokrywy 
zbiornika na brudną wodę i pływak 
odcinający są czyste. 

2   Sprawdź, czy zawór wody pod 
maszyną jest w pozycji otwartej.

2  Sprawdź, czy silnik nie jest 
przeciążony - czy nie błyskają 
równocześnie 3 diody wskaźnika 
naładowania baterii.

3  Przekręć kluczyk w położenie”O” 
a następnie w położenie “I” bez 
naciskania pedału jazdy.

3  Sprawdź, czy gumy dyszy są 
czyste i nieuszkodzone.

3  Sprawdź, czy filtr roztworu jest 
czysty.

3  Sprawdź, czy ruchu szczotek nie 
blokuje jakieś ciało stałe.

4  Sprawdź, czy koło napędowe nie 
ślizga się po podłożu.

4  Sprawdź, czy po zamknięciu 
pokrywy zbiornika na brudną 
wodę nie jest zasysane powietrze 
przez uszczelkę

4  Sprawdź, czy wężyk od zbiornika 
systemu EcoFlex jest drożny.

4  Sprawdź, czy nie błyska dioda w 
przycisku załączania szczotek. 
Poczekaj aż będzie świecić 
światłem ciągłym.


