
Helyezze a kefét/pad-et a padtartó alá, 
majd engedje le a pedál segítségével. A 
felszívó fej a kefefejjel együtt mozog fel és 
le. 

A gép bekapcsolásával egyidejűleg húzza 
meg valamelyik biztonsági kart a kefe/
padtartó aktiválásához, azután engedje el 
a kart.

Nyomja meg a folyadék ki/bekapcsolót 
és a felszívó ki/bekapcsolóját a tolókaron 
lévő biztonsági kapcsoló valamelyikének 
megnyomásával egyidejűleg.

Használat és karbantartás
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2020.július

Távolítsa el a piros kupakot, töltse fel a 
tartályt max. 40oC-os tisztavízzel. Adjon 
hozzá fékezett habzású tisztítószert a 
leírásnak megfelelően.

Ellenőrizze a vízszintet a gép bal oldalán 
lévő piros úszó segítségével.

Csatlakoztassa a gépet az elektromos 
hálózathoz, és nyomja meg a 
bekapcsológombot. 

Emelje fel a padtartót a pedál 
segítségével.

A folyadékadagolás az adott feladattól 
függően beállítható.

Emelje fel kézzel a felszívó fejet addig, 
amíg a felső pozícióban nem rögzül és 
állítsa le a felszívást a beáztatáshoz. 
Hogy vissza tudjon térni munka állapotba, 
használja a piros kart a felszívó fej 
leoldására és kapcsolja be újra a 
felszívást.

A súrolás elvégeztével kapcsolja ki a 
gépet, és végezze el a karbantartási 
műveleteket.



Karbantartás
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A súrolás elvégeztével kapcsolja ki a 
gépet az on/off gombbal, és kezdje meg a 
karbantartást.

Napi karbantartás: Ürítse le és tisztítsa 
meg a víztartályt a gép alján lévő 
leeresztő cső segítségével. 

Napi karbantartás: Engedje le a piszkosvíz 
tartályt az összenyomható leeresztő 
csővel. Hajtsa le a puha fedelet mielőtt a 
kupakot leveszi.

Napi karbantartás: Ellenőrizze az 
úszótartályt, és szükség esetén tisztítsa 
meg a fedél tömítését.

Napi karbantartás: Távoítsa el a felszívó 
fejet, és tisztítsa meg. Vizsgálja meg 
a gumiéleket, fordítsa meg vagy ha 
szükséges, cserélje őket. 
A kefe/padtartó eltávolításához emelje fel 
a súrolófejet a pedál megnyomásával és 
kézzel távolítsa el a kefét/pad-et.

Heti karbantartás: Ellenőrizze és szükség 
esetén cserélje a vízszűrőt.

Napi karbantartás: Hagyja nyitva a 
piszkosvíz-tartály fedelét tisztítás után, 
hogy ezzel megelőzze a kellemetlen 
szagok kialakulását.
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