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Jeżeli urządzenie jest eksploatowane do momentu, gdy wskaźnik naładowania akumulatora świeci się na czerwono, konieczne będzie pełne naładowanie akumulatora (10-12 godzin). 
Postępowanie niezgodne z tą procedurą może spowodować uszkodzenie akumulatorów i skrócenie możliwego czasu pracy. Zalecane jest ładowanie akumulatorów po każdym użyciu 
urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja  
- SC3500 GO-Line

18.    Zaparkować urządzenie z  
otwartym zbiornikiem wody  
brudnej (odzyskującym).

17.  Ładowanie akumulatorów. 
Podłączyć kabel ładowarki  
akumulatora do gniazda  
sieciowego.

16.   Oczyścić maszynę z zewnątrz 
używając wilgotnej ścierki w  
miejscach, gdzie zachodzi potrzeba 
i używając neutralnego środka 
czyszczącego.

15.    Zdejmij ssawę i usuń zanieczy-
szczenia. Sprawdź i wyczyść 
gumy ssawy.

11.  Po zakończeniu czyszczenia  
opróżnić zbiornik wody brudnej za 
pomocą węża. Następnie opróżnić 
zbiornik roztworu przy pomocy 
przezroczystego węża.

12.  Umyć czystą wodą zbiornik  
wody brudnej oraz pojemnik na 
zanieczyszczenia stałe.

13.  Nacisnąć przycisk zatrzaskowy 
i odczekać aż uchwyt szczotki/
wkładki opadnie na podłogę.

14.  Wymontować szczotkę w celu 
czyszczenia lub wymienić ją.

7.  Umieścić szczotkę lub uchwyt 
wkładki pod dyskiem i zamontować 
je ręcznie. Użyć odpowiedniej  
szczotki do czyszczenia danej 
posadzki. 

8.  Włożyć klucz operatora i uruchomić 
urządzenie. Opuścić szczotkę, 
naciskając przycisk szczotki.

10.  Dostosuj (w razie potrzeby)  
poziom przepływu roztworu  
zgodnie z wydajnością i  
zastosowaniem czyszczenia. 

9.  Popchnąć pedał napędu, aby 
rozpocząć sprzątanie. Ustaw 
maksymalną prędkość jazdy do 
przodu za pomocą potencjometru 
prędkości. Aby włączyć tryb  
wsteczny, naciśnij R na panelu  
sterowania.

3.  Napełnij zbiornik na roztwór 
czystą wodą. Temperatura czystej 
wody nie może być wyższa niż  
40 °C.

2.  Odłączyć kabel ładowarki akumu-
latora od gniazda sieciowego.

4.  Wskaźnik poziomu roztworu  
znajduje się na boku zbiornika i  
wskazuje bieżący poziom 
napełnienia.

1.  Odłączyć ładowarkę i umieścić  
kabel w schowku.

.

6.   Wyregulować kąt ssawy i nacisk 
gumy pod kątem optymalnego  
zbierania wody poprzez 
przekręcenie pokrętła regulacyj-
nego na wsporniku.

UWAGA! Nie korzystać z urządzenia przed dokładnym przeczytaniem instrukcji obsługi.

5.  Jeśli ssawa nie jest podłączona 
do maszyny, załóż ją i dokręć za 
pomocą dwóch pokręteł,  
a następnie połącz rurę  
odkurzacza.
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Szczotka/  
miotły nie działają 
prawidłowo?

Rozwiązywanie problemów
- SC3500 GO-Line

UWAGA! Nie korzystać z urządzenia przed dokładnym przeczytaniem instrukcji obsługi.

1.  Sprawdzić, czy kabel zasilania 
sieciowego jest prawidłowo 
podłączony.

2.  Sprawdzić, czy akumulator jest 
naładowany.

1.  Sprawdzić, czy szczotka jest 
prawidłowo zamontowana i nie 
jest zużyta.

2.  Sprawdzić, czy na wyświetlaczu 
nie ma komunikatu przeciążenia 
silnika szczotki t.j. 3 diody led 
migają równocześnie.

1.  Sprawdzić, czy rura ssąca jest 
prawidłowo podłączona i wyczy-
szczona.

2  Otworzyć zbiornik odzyskujący  
i sprawdzić, czy pojemnik na  
zanieczyszczenia stałe i uszczelka 
są czyste.

3.  Sprawdzić, czy gumy ssawy 
nie są uszkodzone lub brudne.

4.  Zamknąć prawidłowo pokrywę 
zbiornika na brudną wodę  
i sprawdzić stopień zużycia  
uszczelki.

1.  Sprawdzić, czy ustawienia wody 
są prawidłowe.

2.   Sprawdzić, czy zawór roztworu 
jest otwarty.

3.   Sprawdzić, czy filtr roztworu jest 
oczyszczony.

4.  Sprawdzić, czy system  
EcoFlex™ jest oczyszczony. 
Oczyścić układ w razie  
potrzeby.

Urządzenie 
nie czyści 
prawidłowo?

Funkcja 
ssania 
nie działa 
prawidłowo?

Maszyna 
nie działa 
prawidłowo?


