
FIGYELEM! Használat előtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet! 

 
 

 

 

 

 

     
 

Külső akkumulátor töltő 

1a.  Húzza ki a töltőkábelt 

Csatlakoztassa újra a gépet. 

Beépített töltő 

1b. Húzza ki az akkumulátor töltőt a 

konnektorból 

6. Helyezze be az üzemeltetői kulcsot, 

azután indítsa el a gépet a kefe indító  

gombbal. A kefe felhelyezéséhez 

nyomja meg kicsit a hajtókart majd 

engedje el.

2. Töltse fel a tartályt tiszta vízzel. 

A max. hőmérséklet ne legyen több  

40 °C-nál. 

Győződjön meg róla, hogy a víz 

víz szelep a gép alján zárva van-e.

7. A felszívó fejet engedje le a pedállal.

3. Töltse fel az EcoFlex™ tartályt 

tisztítószerrel, ami alkalmas gépi 

tisztításra (magas koncentrátumú 

és alacsony habzású szer)

8. Nyomja előre a hajtókart a tisztítás 

indításához. Állítsa be a maximális 

sebességet a szabályozó gombbal.

4. Helyezze fel a felszívó fejet és 

rögzítse a szárnyas anya 

segítségével.

9. A vízáramlás változtatásához 

nyomja meg a vizes oldat gombot 

és állítsa be az adott alkalmazásnak 

megfelelően.

5. Helyezze fel a kefét vagy padtartót a 

kefefej aljára. Használja a megfelelő 

kefét padlótisztításhoz.

10. Szükség esetén kapcsolja be az 

extra nyomás funkciót (tartsa 

nyomva 1 másodpercig). 

Alacsonyabb zajszintért a csendes 

üzemmód gombot használja. 

   

11. Húzza fel az EcoFlex™ kart, amikor 

ideiglenesen szüksége van nagyobb 

tisztítási hatékonyságra 

12. Az Ecoflex™ üzemmóddal 

rendelkező gépeknél a napi 

munka mindig a mosószer 

adagolás kikapcsolásával zárul, 2 

perccel a befejezés előtt nyomja 

meg a vegyszer gombot. Öblítse 

át a rendszert és a keféket 

mielőtt ápolja és tisztítja a 

gépet.

13. Ürítse ki a piszkos víz tartályt a 

tömlő segítségével. Azután ürítse ki 

a tiszta víz tartályt is az átlátszó 

tömlő segítségével

14. Távolítsa el a szennyeződéseket, 

hulladékokat és tisztítsa meg a 

piszkos víz tartályt belülről

15. Szűrőtisztítás: 

A. Zárja el a víz szelepet a gép alján. 

B. Távolítsa el az átlátszó fedelet és a 

tömítést, azután tisztítsa meg a szűrőt 

belülről. 

C. Helyezze vissza a szűrőt  

   

16. Nyomja meg a kefe leoldó gombot 

és várjon, amíg a kefe/pad leold. 

Távolítsa el, tisztítsa meg vagy 

cserélje a kefét. 

17. Vegye le a felszívó fejet és távolítsa    

el a szennyeződéseket. Ellenőrizze és 

tisztítsa meg a felszívó gumikat

18. Nedves ronggyal tisztítsa le a 

gépet, használjon természetes 

tisztítószert.

19. Akkumulátor töltése: 

Csatlakoztassa az akkumulátor 

töltőjét az elektromos hálózathoz. 

20. Parkolja le a gépet, a piszkos víz 

tartályt hagyja nyitva és a felszívó 

fejet felemelve
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Használat előtt feltétlenül olvassa el figyelmesen a kezelési kézikönyvet!

 

 

Amennyiben az alacsony töltöttségi szint jelzés ellenére is használja a gépet, úgy teljes feltöltésre lesz szükség (10-12 óra). Ennek elmulasztása az akkumulátor károsodásához vezethet. Minden használat után 

ajánlott feltölteni az akkumulátort. HA HOSSZABB IDEIG NEM HASZNÁLJA AZ AKKUMULÁTORT AKKOR BIZTOSÍTSA A TÖLTŐ FOLYAMATOS CSATALAKOZTATÁSÁT, HOGY ELKERÜLJE 

AZ AKKUMULÁTOR FESZÜLTSÉGESÉSÉT. 

    

1.  Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e 

csatlakoztatva a kábel. 

2. Az akkumulátor megfelelően van-e töltve   4. Ellenőrizze, hogy a talaj dőlése nem 

haladja meg a megengedett értéket. 

    

1. Ellenőrizze, hogy a 

felszívó cső megfelelően 

van-e csatlakoztatva és 

tiszta-e.. 

2. Nyissa fel a piszkosvíz-tartályt és 

ellenőrizze a hulladék gyűjtőt 

valamint az úszót, hogy tiszták és 

megfelelően működnek. 

3. Ellenőrizze, hogy a felszívó gumi 

nem sérült vagy szennyeződött-e. 

4. Vizsgálja meg a fedéltömítést, 

hogy megfelelő állapotban van-e 

és jól zár-e. 

 

    

1. Ellenőrizze, hogy a víz-

tisztítószer adagolást jól 

állította-e be 

4. 

  2.     Vizsgálja meg, hogy a vízszelep 

nincs-e zárva 

4. Vizsgálja meg, hogy az EcoFlex™ 

rendszer tiszta-e, ha szükséges 

tisztítsa meg.

   

1. Az első gombbal állíthatja be, hogy 

megfelelően haladjon egyenesen előre a 

gép. 

2. Figyeljen rá, hogy nincs-e túlterhelve a 

kefemotor:  “WARNING ALARM 

F2” figyelmeztetés a kijelzőn. 

3. Ellenőrizze, hogy a kefe megfelelően 

van-e felhelyezve és nem akadályozza-

e a forgását valamilyen külső anyag. 

A kefe nem 

működik 

megfelelően? 

Nem úgy 

tisztít, 

ahogyan 

kellene?

A felszívás 

nem 

megfelelő? 

Nem 

működik 

megfelelően 

a gép? 

3. Ellenőrizze a vízszűrőt 
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3. Indítsa újra a gépet a hajtókar 

használata nélkül 
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