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Obsługa i konserwacja

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.
NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE ŁADOWARKA JEST ZAWSZE PODŁĄCZONA DO AKUMULATORÓW, NAWET JEŻELI NIE JEST UŻYWANA PRZEZ DŁUŻSZY OKRES. ZAPOBIEGA TO USZKODZENIU 
AKUMULATORÓW Z POWODU NISKIEGO NAPIĘCIA.

2.  Napełnić zbiornik czystą wodą. 
Temperatura czystej wody nie może być 
wyższa niż 40 °C.

    Upewnić się, że zawór roztworu pod 
urządzeniem jest otwarty.

3.  Napełnić zbiornik EcoFlex™ 
detergentem odpowiednim do urządzeń 
czyszczących (mocno skoncentrowany 
i niskopieniący).

4.  Zamontować ssawę i wyregulować 
pokrętłem.

1a.  Odłączyć kabel ładowarki akumulatora. 
Podłączyć ponownie do urządzenia.

1b.  Odłączyć kabel ładowarki akumulatora 
od gniazda sieciowego.

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

16.  Nacisnąć przycisk zatrzaskowy 
i odczekać aż uchwyt szczotki/pada 
opadnie na podłogę. Zdemontować 
szczotkę w celu czyszczenia lub 
wymiany.

17. Zdjąć dyszę ssącą i usunąć 
zanieczyszczenia. Sprawdzić i oczyścić 
gumy ssawy.

19  Ładowanie akumulatorów: Podłączyć 
kabel ładowarki akumulatora do gniazda 
sieciowego.

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

13.  Opróżnić zbiornik wody brudnej przy 
pomocy węża spustowego. Następnie 
opróżnić zbiornik na roztwór przy 
pomocy przezroczystego węża.

12.  W przypadku urządzenia z systemem Ecoflex 
zawsze kończyć codzienną pracę odłączeniem 
detergentu dwie minuty przed końcem pracy przez 
naciśnięcie przycisku detergentu.  Ma to na celu 
wypłukanie detergentu z układu i szczotki przed 
transportowaniem i czyszczeniem urządzenia.

10.  W razie potrzeby nacisnąć przycisk 
dodatkowego ciśnienia (przytrzymać 
przez sekundę) 

        W razie potrzeby nacisnąć przycisk 
cichego trybu pracy.

11. Nacisnąć przycisk Ecoflex™, jeżeli 
chwilowo potrzebna jest większa moc 
czyszczenia.

14  Opróżnić tacę na zabrudzenia i oczyścić 
wnętrze zbiornika wody brudnej.

15.  Czyszczenie filtra: 
      A) Zamknąć zawór roztworu pod urządzeniem.
      B) Usunąć przezroczystą pokrywę i uszczelkę, 

następnie usunąć i oczyścić filtr znajdujący się w 
środku.

      C) Ponownie zamontować filtr.

7.  Obniżyć ssawę przy pomocy pedału.

5.  Umieścić szczotkę lub pada pod 
dyskiem. Użyć odpowiedniej szczotki do 
czyszczenia danej posadzki.

6.  Umieścić klucz użytkownika w czytniku 
klucza, następnie uruchomić urządzenie 
naciskając przycisk One-Touch. Aby 
uruchomić szczotkę, delikatnie nacisnąć 
napęd i puścić.

8.  Popchnąć drążek napędu, aby rozpocząć 
sprzątanie. Dostosować prędkość 
maksymalną używając przycisków regulacji 
prędkości.

9.  Aby zmienić poziom przepływu 
roztworu, nacisnąć przycisk roztworu 
i zmienić poziom przepływu zgodnie 
z wydajnością czyszczenia i 
zastosowaniem.

Na zakończenie pracy
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Rozwiązywanie problemów

Maszyna nie 
działa  
prawidłowo?

Funkcja ssania 
nie działa  
prawidłowo?

Urządzenie nie 
czyści  
prawidłowo?

Szczotka 
nie działa 
prawidłowo?

1  Sprawdzić, czy kabel zasilania 
sieciowego jest prawidłowo 
podłączony.

1  Sprawdzić, czy rura ssąca 
jest prawidłowo podłączona i 
wyczyszczona.

1  Sprawdzić, czy ustawienia 
detergentu i wody są prawidłowe.

3  Sprawdzić, czy szczotka jest 
prawidłowo zamontowana i nie 
jest zużyta lub czy zewnętrzne 
zabrudzenia nie przeszkadzają 
w obracaniu się szczotki.

2  Sprawdzić, czy akumulator jest 
naładowany.

2  Otworzyć zbiornik wody 
brudnej i sprawdzić tacę na 
zanieczyszczenia oraz czy pływak 
jest czysty i działa prawidłowo.

2  Sprawdzić, czy zawór roztworu 
jest otwarty.

2  Sprawdzić, czy na wyświetlaczu 
nie ma komunikatu przeciążenia 
silnika szczotki „WARNING 
ALARM F2”.

3  Uruchomić urządzenie ponownie 
bez naciskania drążka.

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

3  Sprawdzić, czy filtr roztworu jest 
oczyszczony.

1  Aby wyregulować kierunek ruchu 
urządzenia, obracać przednie 
pokrętło do momentu, aż 
urządzenie będzie poruszać się 
prosto.

4  Sprawdzić, czy ustawienie 
nachylenia podłoża nie przekracza 
danych specyfikacji.

4  Sprawdzić, czy uszczelka pokrywy 
jest w dobrym stanie roboczym 
i uszczelnia pokrywę w stanie 
zamknięcia.

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


