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Ha a gépet annyi ideig használták, hogy a gép akkumulátor töltöttségi szintjelzőjén világít a piros lámpa, az akkumulátorokat teljesen fel kell tölteni (10-12 óra).  Ha ezt a műveletet nem végzi 
el, az akkumulátorok meghibásodhatnak. Javasoljuk, hogy az akkumulátorokat minden használat után töltse fel teljesen.

Használat és karbantartás 
- SC3500 GO termékcsalád

17.   Tegye félre a gépet nyitott piszkos-
víz-tartállyal.

16. Töltse fel az akkumulátorokat:  
Csatlakoztassa az akkumulátortöltő 
kábelt a hálózati aljzathoz.

15.   Tisztítsa meg a gépet nedves  
ruhával és ahol szükséges, hasz-
náljon semleges tisztítószert.

14.   Vegye le a felszívógumit és távolít-
sa el a szennyeződést. Ellenőrizze 
és tisztítsa meg a felszívógumikat.

10.  Ha befejezte a takarítást, ürítse 
ki a piszkosvíz-tartályt a leeresztő 
cső segítségével. Ezután ürítse  
ki a tisztavíz-tartályt az átlátszó 
tömlővel.

11. Tiszta vízzel mossa át a piszkos-
víz-tartályt és a rácsot.

12.  Nyomja meg a leoldó gombot és 
várjon, amíg a kefe-/padtartó le 
nem esik a padlóra.

13.  Távolítsa el a kefe tisztításához 
vagy cseréjéhez.

5.  Helyezze a kefét, illetve a padtartót 
a súrolófelület alá, majd kézzel sze-
relje fel azt. A padló tisztításához 
használja a megfelelő kefét/padet. 

6.  Helyezze be a kezelőkulcsot és  
indítsa el a gépet. A kefe gomb 
megnyomásával süllyessze le a 
kefét/padtartót.

8.  Amennyiben szükséges, állítsa 
be a folyadékáramlás sebességét 
a tisztítási teljesítménynek és az 
adott alkalmazásnak megfelelően. 

7.  Nyomja le a gézpedált a takarítás 
megkezdéséhez. A  potenciométer 
segítségével állítsa be a maximális 
előremeneti sebességet. Hátrame-
nethez nyomja meg az R gombot a 
vezérlőpanelen.

2.  Töltse fel az víztartályt friss vízzel. 
A friss víz hőmérséklete ne legyen 
magasabb 40°C-nál.

1b.  Válassza le az akkumulátor töltő-
kábelt a hálózati feszültségről.

3.  A tartály oldalán vízszintjelző jelzi 
az aktuális telítettséget.

1a.  Válassza le az akkumulátortöltőt 
és tárolja el a kábelt.

4.   A beállítógombot elfordítva állítsa 
be a felszívógumi szögét és a gu-
miél nyomását az optimális vízfel-
vétel érdekében.

FIGYELEM! A készüléket tilos a használati útmutató elolvasása és megértése előtt használni

3.  Ha a felszívógumi nincs a gépre 
csatlakoztatva: szerelje fel és rög-
zítse azt a két gomb segítségével, 
majd csatlakoztassa a szívó csövet.
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A kefe nem úgy 
működik, ahogyan 
működnie 
kellene?

Hibaelhárítás
- SC3500 GO termékcsalád

FIGYELEM! A készüléket tilos a használati útmutató elolvasása és megértése előtt használni

1  Ellenőrizze, hogy a tápkábel meg-
felelően van-e csatlakoztatva.

2  Ellenőrizze, hogy az akkumulátor 
fel van-e töltve.

1  Ellenőrizze, hogy a kefe meg-
felelően van-e beszerelve, nem 
kopott-e.

2  Ellenőrizze, hogy a kefemotor 
nincs-e túlterhelve, azaz a 3 LED 
lámpa nem villog-e egyszerre.

1  Ellenőrizze, hogy a szívótömlő 
megfelelően van-e felszerelve és 
meg van-e tisztítva.

2  Nyissa ki a piszkosvíz-tartályt  
és ellenőrizze, hogy a rács és a 
tömítés tiszta-e.

3  Ellenőrizze, hogy a felszívógu-
mik nem sérültek vagy szennye-
zettek-e.

4  Zárja le megfelelően a pisz-
kosvíz-tartály fedelét és/vagy 
ellenőrizze, hogy a tömítés nem 
kopott-e el.

1  Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a 
víz beállításai.

2   Ellenőrizze, hogy a szelep nyitva 
van-e.

3   Ellenőrizze, hogy a vegyszerszűrő 
tiszta-e.

4  Ellenőrizze, hogy az EcoFlex™ 
rendszer meg van-e tisztítva, 
szükség esetén öblítse át a 
rendszert.

A gép nem 
úgy tisztít, 
ahogyan 
kellene?

A szívás nem 
úgy működik, 
ahogyan 
kellene?

A gép nem 
úgy működik, 
ahogyan 
kellene?


