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INSTRUMENT TAVLE OG KONTROLLER
 
1. AV/PÅ BRYTER MED INDIKATORLAMPE 
2. BØRSTEMOTOR BRYTER MED INDIKATORLAMPE 
3. SUGEMOTORBRYTER MED INDIKATORLAMPE. 
4. BRYTER FOR UTLEGG AV VÆSKE MED INDIKATORLAMPE. 

 
5. HEVE/SENKE NAL 
6. HÅNDTAK 
7. HÅNDTAK FOR DRIFT AV MASKINEN 
8. JUSTERING AV HÅNDTAKET 
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MASKINEN UTVENDIG 
 
9. SKITTENVANNSTANK 
10. DEKSEL FOR SUG 
11. INSTRUMENTTAVLE 
12. INDIKATOR FOR MÅLING AV BATTERIKAPASITET 
13. PLATE FOR SERIENUMMER 
14. INNPLUGGING AV LADELEDNING 
15. TØMMEPLUGG FOR RENTVANNSTANK 
16. RENTVANNSTANK 
 

 
 

17. LOKK TIL RENTVANNSTANKEN 
18. SKITTENVANNSTANK 
19. HJUL 
20. NALE-ENHET 
21. BØRSTESSKJØRT 
22. FILTER TIL RENTVANNSTANK 
23. REGULERING AV VANNMENGDE 

 
 

 
 

TEKNISK BESKRIVELSE   

Arbeidsbredde mm 430 

Nalbredde mm 510 

Batteristyrke V 24 

Batterikapasitet Ah 5 34 

Strømstyrke W 670 

Maks arbeidskapitet kvm/t 1505 

Bølrstediameter mm 430 

Børstehastighet rpm 190 

Børstetrykk kg 35 

Sugfestyrke mbar 83 

Type driv  semi autom. 

Maks helling % 2 

Størrelse rentvannstank l 22 

Størrelse skittenvannstank l 22 

Lengde maskin mm 793 

Høyde maskin mm 603 

Bredde maskin mm 518 

Tyngde maskin (med/uten batterier) kg 86,5 
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Tyngde på batterier kg 30 

Maks ladetid h 10 

Ytre mål på batteri (L x W x H) mm 346 x 207 x 210 

Støynivå (EN 604_01) dB (A) <70 

Klasse  III 

Beskyttelsesnivå IP X3 

Strømstyrke batterilader V ~ 230 

Frekvens på batterilader Hz 50 

Klasse på battterilader  I 
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IINNLEDENDE INFORMASJON 
Takk for at du har valgt vår maskin. Denne ma-
skinen er for profesjonelt renhold, og kan ren-
gjøre de fleste harde gulv, unntatt teppegulv. 
(er du usikker, vær vennlig å ta kontakt med din 
leverandør av maskinen. Mens man går frem-
over, vil kombinasjonen av børsten og rengjø-
ringsmidlet fjerne smuss som tas opp av den 
bakre sugedelen, og gir en perfekt tørr flate. 
Maskinen skal kun brukes til de formal den er 
ment for. Den gir bets effekt hvis den brukes 
riktig og er I god stand. Derfor ber vi deg lese 
dette heftet nøye om problemer eventuelt skulle 
oppstå. Hvis det er behov, så vennligst ta kon-
takt med vår serviceavdeling for de råd og vei-
ledninger som skulle være nødvendig.  
 
 
GENERELLE SIKKERTHETSREGLER 
Reglene nedenfor må følges nøye for å unngå 
skade på brukeren eller maskinen.   
- Les nøye etikettene på maskinen. Ikke dekk 
de til, og erstatt de hvis de blir ødelagt. 
- Maskinen må kun brukes av ansatte som har 
fått grundig opplæring I rett og fornuftig bruk av 
maskinen.  
- Ved bruk av maskinen vær oppmerksom på 
andre mennesker og særlig barn. 
- Ved barns nærvær, dekk til maskinen så de 
ikke kan leke med den. 
- Maskinen skal ikke brukes av mennesker, 
barn inkludert, med nedsatt fysiske eller menta-
le evner, eller om de mangler erfaring eller 
kunnskap, hvis de ikke kan dra nytte av dette I 
samhandling med ansvarlig person for deres 
egen sikkerhet, ved veiledning eller instruksjon 
om bruk av maskinen.  
- Kontakten til strømkilden må ha en standard 
jording. 
- Ikke ødelegg hovedkabelen ved å bøye, ben-
de eller strekke denne. 
- Ikke bland ulike vaskemidler. Unngå skadelige 
avgassing.  
- Lagre maskinen I temperaturer mellom 0 °C 
og +55 °C. 
- Perfekt arbeidstemperaturer er mellom 0 °C 
og +40 °C.  
- Luftfuktighet bør ikke overstige 95 %.  
- Ikke bruk maskinen I eksplosjonsfarlige omgi-
velser.  
- Ikke bruk maskinen som et transportmiddel.  
- Ikke gå opp eller ned trapper. 
- Ikke bruk syrer som kan skade maskinen 
og/eller mennesker.  
- Unngå å bruke børsten når maskinen star stil-
le for å unngå skader på gulvet.   
- Ikke bruk maskinen på overflater dekket med 
brennbart material eller støv(for eksempel hy-
drokarboner, aske eller sot) 
- I tilfelle brann, bruk et pulverbasert  
brannslukkingsapparat. Ikke bruk vann. 
- Ikke kom borti hyller eller stillas når det er fare 
for fallende gjenstander.   
- Ikke bruk maskinen I hellende områder som er 
mer enn det som mer angitt på nummerplaten. 
Maskinen må få fullføre operasjoner med ren-
hold og tørking. Enkelte operasjoner må bli full-
ført i områder som er avstengt for ikke-
autorisert personale og operatøren må bruke 
passende sko. 
- Angi fuktige områder med passende skilting.  
- Hvis maskinen ikke virker slik den skal, sjekk 
enkle vedlikeholdsinstruksjoner. Hvis dette ikke 
hjelper, be om teknisk assistanse fra autorisert 
personale.   
- Hvis deler er nødvendig, be om originale re-
servedeler fra din grossist eller autorisert for-
handler. 
- Bruk kun originale børster som er angitt I av-
snittet ”ANBEFALTE BØRSTER”.  
- Ved all rengjøring og/eller vedlikeholdsarbeid, 
ta ut ladekabelen fra maskinen.   

- Ikke fjern beskyttelse som krever bruk av verk-
tøy for å fjerne de.  
- Ikke rengjør maskinen direkte med høytrykk 
eller høyt vanntrykk eller korroderende  
materialer.  
- Ved hver 200 arbeidstime bør maskinen sjek-
kes av et autorisert serviceverksted.  
- Før du bruker maskinen sjekk at alle paneler 
og tildekkinger er i rett posisjon som vist i den-
ne brukermanualen. 
- Sett på plass igjen alle elektriske forbindelser 
etter vedlikehold. 
- Ved opphugging og vraking av børster, naler 
etc. etter normal bruk, følg strengt de gjeldende 
regler for dette. 
- Når du stopper maskinen etter bruk, sørg for 
riktig avfallshåndtering av materialer, oljer, bat-
terier, og elektriske komponenter, og tenk over 
at denne over at denne maskinen så langt det 
er mulig er konstruert av resirkulert materiale.  
 
 
SYMBOLER 
 

 

Symbol 0/1 viser
 AV/PÅ bryteren og 
indikatorlampen. 

 

 

Symbolet viser ventilen 
for rengjøringsmiddel. 
Indikerer bryteren og 
signallampen til 
rengjøringsmiddelet. 

 

Symbolet viser til 
børstene. 
Indikerer bryteren og 
signallampen til 
børstemotoren. 

 

Symbolet viser til 
sugemotoren. 
Indikerer bryteren og 
signallampen til 
sugemotoren. 

 

Symbolet viser til 
ladenivået på batteriet. 

 

Symbol som indikerer 
plasseringen til pluggen 
for rentvannstanken. 

Symbol viser at tankene 
må tomes før maskinen 
snus.  

 

Indikerer maks 
temperatur på 
rengjøringsvannet. 

  

 

Symbolet indikerer 
mengden 
rengjøringsvann som 
benyttes. 

  

 

Symbolet viser en 
krysset avfallsdunk. 
Viser at etter når 
maskinen skal 
avhendes må det skje 
etter gjeldende lover og 
regler..

  

 

Symbolet viser en åpen 
bok. Indikerer at 
operatørene må lese 
manualen før maskinen 
brukes. 

  

 

Varseltrekant.
Les nøye avsnittene 
med dette symbolet, 
både for operatørens 
sikkerhet og for å slippe 
skade på maskinen. 
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FØR BRUK 
 
HÅNDTERING AV EMBALLERT MASKIN 
Maskinen leveres I en passende forpakning.  
Total vekt er 100 kg (maks). 
Størrelse på pakken: 
Base: 84,5 cm x 57 cm Height: 85 cm 

 OBS: 

Ikke stable mer enn to maskiner. 
 
PAKKE OPP MASKINEN 
1. Fjern den ytre forpakningen. 
2. Løsne de to skruene som sitter i to  
braketter på maskinen. 
3. Løsne de to skruene for å løse brakettene 
fra l pallen, og fjern brakettene. 
4. Sett håndtakene i arbeidsposisjon(se “Hånd-
takets bevegelser”) for å løsne og sette maski-
nen ned fra pallen og dytt den fremover på hju-
lene ved å lene maskinen litt bakover for å re-
dusere trykket på mekaniske deler. 
5. Behold emballasjen for eventuelle transport-
behov. 
 

 
 
HÅNDTAKETS BEVEGELSER 
Håndtaket leveres I last posisjon i emballasjen. 
For å bevege håndtaket til ulike arbeids-
posisjoner: 
1. Trekk opp utløserhendelen I nærheten av 
håndtaket. 
2. Sett håndtaket I arbeidsstilling mens du hol-
der I utløserhendelen.(1). 
3. Slipp utløserhendelen(1) for å låse  
håndtaket. 
Benytt same prosedyre for ytterligere justering 
av høyden for å finne din mest komfortable ar-
beidsstilling. 
 

 
KOBLE TIL BATTERIER 
Maskinen leveres vanligvis med to seriekoblede 
batterier, plassert i en passende åpning under 
rentvannstanken. 
Hvis batteriene må setets inn på nytt, kontakt 
autorisert, teknisk assistanse.   
Skifte av batterier må kun skje ved bruk av 
identiske utførelse og ytelse. 
No. 2 batterier AGM 12V 34Ah5. 
Med kontakten (2) er det mulig å frakoble batte-
riene. 

 
LADING AV BATTERIET 
Etiketten med indikasjonen“AGM” plassert på 
rammen av maskinens bakre del viser at 
maskinen er utstyrt med AGM batterier og 
tilpasset batterilader. 
Når man setter maskinen i av/på stillingen med 
bryteren(3), vises ladenivået på bakre del av 
maskinen.(4)   
A: grønt lys på = batterier ferdig ladet. 
B: oransje lys på = batterier nesten fulladet. 
C: rødt lys på = batterier er helt nedladet. 
Når lyset på laderen blir rødt(C), blir også lyset 
på av/på bryteren rødt (3) med den konsekvens 
at alle maskinens funksjoner settes ut av drift. 
 

 
Under ladning er alle maskinens funksjoner ute 
av drift. 
For å lade batteriene, sett maskinen på en flate 
nær en en - fase kontakt. 
Slå av maskinen med av/på bryteren (3). 
Koble nettkabelen som fulgte med maskinen 
både til maskinen (5) og til stikkontakten som 
vist i figuren. 
På slutten av oppladingsfasen ta av 
strømkabelen. 
Ladefasen er fullført bare når det grønne lyset 
(A) kommer på. 

  

OBS:For ikke å forårsake permanente skader 

på batteriene, forlat dem aldri helt utladet, og 

sørger for umiddelbare opplading. Videre, hvis 

en stopp på mer enn to uker etter at maskinen 

er forventet å bli brukt, koble batteriet fra 

kontakten (se under "TILKOBLINGSTYPER 

batterier"). 

  
 

OBS:Aldri lade batteriene med en 

ikke-passende lader.Følg strengt instruksjonene 

som følger batterie- og lader produsenten. 

FJERNINGAVBATTERIER  

Det er obligatorisk å overlate tomme batterier, 

klassifisert som farlig avfall, skal leveres til 

godkjent institusjon i henhold til gjeldende lover. 

OPPSAMLINGSTANK 

Kontroller at dekselet på oppsugingsfilteret (1) 

er riktig sikret, etter å ha rotert spakene (B). 

Videre skal du sjekke at nalslangen er riktig 

plassert i setet sitt (A). 
 

 
RENTVANNSTANKEN 
 
Rentvannstankens kapasitet vises i teknisk 
produktblad. 
Åpne lokket på toppen av tanken (6) og fyll opp 
med rent vann med maks temperatur på 50 °C. 
Tilsett rengjøringsmiddel i prosent etter leve-
randørens anbefalinger. For å unngå uønsket 
skumming som kan forårsake problemer i su-
gemotoren, bruk så lite vaskemiddel som mulig. 
Skru igjen lokket. 
 

OBS: 
Benytt alltid lavtskummende vaskemiddel. For å 
unngå uønsket skumming kan man tilsette litt 
skumdemper i skittenvannstanken. 
Bruk aldri syrer. 
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. 
GULVRENHOLD 
 
STARTE MASKINEN 
Trykknappene på instrumentpanelet viser med 
et grønt lys aktivering av de ulike funksjonene. 
1. Sett på maskinen med av/på bryteren (1). 
2. Sjekk batteriets ladenivå )se“BATTERI LA-
DING) 
3. Senk nalen ved å senke håndtaket til nalløf-
teren. Denne sitter midt på håndtaket. (5)  
4. Trykk inn bryteren før børstemotoren (2). 
5. Trykk inn bryteren for sugemotoren (3). 
6. Trykk inn bryteren for rengjøringsmiddel (4) 
Maskinen er utstyr med en ventil som automa-
tisk åpner seg når og legger ut rengjøringsmid-
del når skure kontroll håndtakene(7) blir utløst. 
Ved å slippe disse stoppes utslipp av rengjø-
ringsmiddel umiddelbart. 
7. Når man aktiverer disse håndtakene(7) star-
ter børsten å rotere. Rengjøringsmiddel utløses 
og nalen starter å suge opp vannet. 
8. Sjekk at utslipp av rengjøringsmiddel går 
som normalt de første meterne. Utslipp av vann 
og rengjøringsmiddel er justert ved fabrikken, 
for et tilfredsstillende resultat. Hvis du ønsker å 
justere mengden vann og såpe, gjør dette med 
hendelen for regulering av vannmengde, (8). 
 

 
 
FULLSTENDIG ROTERING AV NALEN 
Takket være den fullstendige roteringen av 
nalen, ert dte mulig å vaske og tørke bade for- 
og bakover. Ved å følge retningne som vises i 
disse figurene, vil bakoverkjøring med nalen 
gjøres enklere, og tillater oppsug også ved 
kjøring bakover. 
 

Oppsug ved kjøring forover 
 

Endre nalens posisjon ved å rotere til høyre 

 

Endre nalens posisjon ved å kjøre til venstre 

 

Oppsug ved kjøring bakover
 
OPPSUG VED Å KJØRE BAKOVER 
Med nalen i posiosjon foran på maskinen, er 
det mulig å suge opp væske der en nal 
tradisjonelt ikke kan. Her vises noen av 
funksjonalitene av fullstendig rotasjon av nalen. 
Renhold av avmerket område (1). 
 

 
Roter nalen til høyre eller venstre(sa: fullstendig 
rotering av nalen”. for å få nalen i front. 
Løft forsiktig maskinen (2) og kjør over området 
en gang til for å suge opp.(3). 

 OBS: 
Når maskinen er løftet, slipp sidehåndtakene for 
å stoppe børsterotasjon og slippe søling av 
vann. 
 

 
Prosedyre for å suge opp bakover på nylig 
rengjort flate.(4). 
 

 
LØFTE NALEN 
For å løfte nalen trekke opp spaken (5) som sit-
ter midt på håndtaket mot operatøren.. 
 

 
For å løfte nalen må denne være plassert sen-
tralt. 
 

 
 
Er den ikke sentralt plassert vil den ikke kunne 
heves av nalspaken  (5) . 
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 OBS: 
Mens man jobber må nalspaken være i senket 
stilling. 
 
JUSTERING AV HÅNDTAK 
Kommer man nærme gjenstander eller vegger, 
er det mulig å justere håndtakets stilling mer 
vertikal stilling I forhold til maskinen. 
 
Endre håndtakets stilling: 
1. Hev utløserspaken som sitter på siden av 
håndtaket. (8)  
2. Beveg håndtaket til ny arbeidsstilling ved å 
holde utløserspaken hevet. (8) 
3. Slipp utløserspaken når ønsket posisjon er 
oppnådd.(8)  
Når hindringen er passert og bevegelsen gjen-
nomført, gjenta operasjonen til tidligere ar-
beidsstilling.  
Denne operasjonen kan også utføres mens 
man kjører ved flere ganger løse ut utløsers-
paken. 
 

 
UNNGÅ OVERFLOMMING 
For å unngå skader på sugemotoren, er 
maskinen utstyrt med en flottør som trer inn når 
skittenvannstanken er full, Den stopper 
sugeeffekten på maskinen. 
Når dette skjer må skittenvannstanken tømmes. 
1. Hold tømmeslangen på skittenvannstanken. 
(9)  
2. Trekk ut pluggen på tømmeslangen og tøm 
tanken på rett sted for skittenvann. 

 OBS: 
Ved denne tømmeoperasjonen må det benyttes 
hansker for å unngå kontakt med farlig kjemi. 
 

 
 
 
STOPPE MASKINEN ETTER RENHOLD 
Før man utfører noen form for vedlikehold: 
1. Slå av av/på bryteren (1). 
2. Løft opp nalen (5) se “LØFTE AV NALEN”). 
3. Flytt maskinen til et egnet sted for tømming. 
 

 OBS: 
Maskinen er ikke utstyrt med håndbrekk, så ik-
ke sett på skrått underlag. 
 
 
DAGLIG VEDLIKEHOLD 
 
RENGJØRING AV SKITTENVANNSTANKEN 
1. Hold skittenvanntankens tømmeslange(9) . 
2. Trekk ut utløpspluggen og tøm tanken på et 
passende sted for skittenvann se "UNNGÅ 
OVERFLOMMING”. 
3. Fjern dekselet til skittenvannstanken10)etter 
du har tatt til side låsehendlene. (11). 
4. Tøm tanken med slangen(9). 
5. Skyll tanken med vann. 
 

  
 

OBS: Ved denne tømmeoperasjonen må det 
benyttes hansker for å unngå kontakt med farlig 
kjemi. 
 
TØMME OG RENGJØRE RENTVANNSTAN-
KEN OG FILTER 
For å tømme rentvannstanken: 
1. Kjør maskinen til et passende sted for tank-
tømming. 
2. Slå av maskinen ved å trykke på av/på bry-
teren. 
3. Ta av hetten til (12) til rentvanntankens be-
holder og ta ut filteret (14). 
4. Skru av utløpspluggen(13)som sitter til venst-
re på baksiden av maskinen, og vent til tanken 
er helt tom.  
 

 
5. Beveg nalen manuelt (15) mot maskinens 
fremdel så du har fri adgang til filteret.6). 
6. Skru av filterdekselet(16), fjern patronen (17) 
og skyll grundig. 
7. Sett alle deler på plass igjen. 

 

 OBS: 
Denne operasjonen må utføres med hansker 
for å unngå skader av skadelig kjemi. 
 
RENHOLD AV SUGEFILTER 
1. Ta av dekslet til suget 6) etter å ha tatt til 
side låsehendlene.(17). 
2. Ta av filteret med flottøren ved og bøye fil-
terkanten og løsne skruene under dekselet.. 
3. Rengjør grundig alle deler, særlig overflater 
og bunnen av filteret. 
4. Vær forsiktig når du rengjør. 
5. Sett alle deler sammen og på plass.  
 

 
VERTIKAL PLASSERING AV MASKINEN  
Maskinen kan settes i vertikal stilling, tippet 
over etter å ha lagt håndtaket ned mot maski-
nen.  
Ved en plassering kan maskinen lagres på små 
områder og forenkler vedlikeholdet.  
For å snu maskinen må man: 
1. Slå av maskinen. 
2. Begge tanker må være tomme. Se avsnitt 
om “TØMME OG RENGJØRE SKITTEN-
VANNSTANKEN” og “TØMME OG RENGJØRE 
RENTVANNSTANKEN”. 
3. Trekk opp utsløserspaken (8) på baksiden 
av håndtaket. 
4. Skyv håndtaket mot maskinen ved å holde 
utløserhendlen trukket opp. (8)  
5. Løs ut hendelen for å låse håndtaket(8)  
6. Hold maskinen med begge hender ved å 
holde punkt (A) på siden av tanken og (B) i 
håndtaket som vist på illustrasjonen. 
7. Løft opp maskinens frempart ved å dreie 
den på bakhjulene, og sett maskinen I vertikal 
posisjon, som vist på illustrasjonen.  

OBS: 
Verikal posisjonering er aktuelt når du ikke skla 
bruke maskinen på 2-3 dager for å unngå 
skader ved at maskinen hviler på børsten, og 
derav skade korrekt funksjon på maskinen.   
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RENHOLD AV BØRSTER 
Løsne børsten og rengjør den med godt vann-
trykk. For avtaking av børsten se under “LØS-
NE OG SETTE PÅ BØRSTEN”). 
 
LØSNE OG SETTE PÅ BØRSTEN 
1. Sett maskinen i vertikal posisjon, se  
“VERTIKAL POSISJONERING AV MASKINEN”, 
og husk å tømme tankene og slå av av/på bry-
teren. 
2. Med maskinen i denne posisjonen, roter 
børsten I klokkeretningen, som vist på illustra-
sjonen, inntil den løsner fra platen som holder 
børsten.  
 

 
 
3. For å sette børsten på plass igjen skyv 
skruene på platen inn I sporene på børsten og 
deri børsten bestemt mot klokkeretningen inn til 
den låser seg. 
Det er mulig å bruke ulike typer børster 
avhengig av underlaget og hvor mye muss eller 
hvilken type smuss det er,se “ANBEFALTE 
BØRSTER”). 

 OBS: 
Håndtering av børsten må utføres med tilpas-
sede hansker både for å unngå mekanisk ska-
de fra børsten eller komme i kontakt med farlige 
kjemikalier. 
 

 
RENHOLD AV NALEN 
Å holde nalen ren garanterer det beste ren-
holdsresultatet. 
1. Sett maskinen i vertikal posisjon. se (“VER-
TIKAL POSISJONERING AV MASKINEN”) og 
husk å tømme tankene og slå av av/på bryteren. 
2. Når maskinen er i korrekt posisjon, vær 
nøye med å rengjøre begge nalene og særlig 
innsuget. Fjern også partikler som hår etc. som 
kan forhindre et godt oppsug. 

 
 
ORDINÆRT VEDLIKEHOLD 
 
SKIFTE BAKRE NALGUMMI 
Sjekk bakre nal og snu eller eventuelt bytt den. 
For å skifte er det nødvendig å: 
1. Senke nalen ved å senke utløserhendelen 
(1) som sitter på baksiden av håndtaket. 
2. Beveg nalen til ytterkanten 
3. Med nalen I denne posisjonen, løsne på 
vingeskruene(2) helt fra nalen. 
4. Ta av koblingen (3) fra nalslangen og ta av 
nalen. 
 

 
5. Løsne holderen(4) til nalklemmen og ta na-
len av for å snu eller erstatte den. 
6. Sjekk at koblingen og nalen ikke er skadet, 
og hvis nødvendig rengjør hele enheten. 
For å sette på plass, gjør hele operasjonen i 
omvendt rekkefølge. 
 

 
SKIFTE AV FREMRE NALGUMMI 
Sjekk slitasjen på den fremre nalen og erstatt 
den hvis det er nødvendig. 
For å bytte nal må du: 
1. Senk nalen ved å løsne utløserhendelen (1) 
som sitter midt på håndtakets bakside. 
2. Beveg nalen til ytterkanten. 
 

 
3. Med nalen i denne posisjonen ta den av og 
ta så av den bakre nalgummien, se  under 
“SKIFTE BAKRE NALGUMMI”. 
4. Ta av vingeskruene(5) på øvre del av 
nalenheten, del de to metalldelene fra 
naleneheten for å ta av den fremre nalgummien. 
5. Rengjør alle delene 
For å sette sammen delene igjen, gjør samme 
operasjon i omvendt rekkefølge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUIDE TIL PROBLEMLØSNING 
 



   

NO  NO 
 

 22

SUGEMOTOREN VIRKER IKKE 
1. Sjekk ladenivået på batteriet som vises når 
maskinen er slått på(1)(se “BATTERI LADING”). 
2. Sjekk at sugemotorbryteren er slått på (2), 
og at den lyser grønt. 
3. Sjekk nivået i skittenvannstanken  
(se “BSKYTTELSE MOT OVERFLOMMING”) 
og om nødvendig, tøm tanken. 
Hvis problemet fortsetter, ta kontakt med auto-
risert teknisk assistanse. 

 
 
BØRSTEMOTOREN VIRKER IKKE 
1. Sjekk ladenivået på batteriene som synes 
når maskinen er slått på(1) (se under “BATTERI 
LADING”). 
2. Sjekk at børstemotorbryteren(2) er slått på, 
og at den grønne lampen lyser. 
3. Aktiver håndtakene som driver maskinen(3). 
Hvis problemet fortsetter, ta kontakt med auto-
risert teknisk assistanse. 
 

 
 
LITE VANN TIL BØRSTEN 
1. Sjekk at bryteren for utlegg av vann er på(1) 
og at den grønne lampen lyser. 
2. Sjekk nivået i rentvannstanken.(se “RENT-
VANNSTANKEN”). 
3. Sjekk at bryteren for justering av vann(3) 
plassert i front av maskinen, er tilstrekkelig 
åpen. 
4. Aktiver håndtakene som driver maskinen(2). 
5. Sjekk at rentvannsfilteret er rent (4). 
Hvis problemet fortsetter, ta kontakt med auto-
risert teknisk assistanse. 
 

 
 

 
MASKINEN RENGJØR IKKE TILFREDSSTIL-
LENDE 
1. Børsten er ikke tilpasset maskinen. Bruk kun 
originale børster. For råd, ta kontakt med din 
forhandler. 
2. Utlegg av vann er ikke tilfredsstillende, åpne 
justeringen av vannutlegg i front av maskinen. 
(3). 
3. Sjekk at rengjøringsmiddelet har et korrekt 
blandingsforhold. 
Kontakt eventuelt teknisk assistanse. 
 
NALEN SUGER IKKE ORDENTLIG 
1. Sjekk at nalene er rene. 
2. Sjekk at koblingen til sugeslangen sitter godt 
plassert, bade på nalenheten og skittenvanns-
tanken. 
3. Sjekk og rengjør sugefilteret. 
4. Skift slitte naler. 
5. Sjekk at sugemotoren er slått på. 
6. Sjekk nivået I skittenvannstanken (se 
“UNNGÅ OVERFLOMMING”) og om nødvendig 
tøm denne. 
 
MYE SKUMMING 
Sjekk om det er benyttet lavtskummende vas-
kemiddel. 
Tilsett små mengde skumdemper. 
Ikke bruk for mye såpe, selv ikke lavtskummen-
de, skum vil kunne dannes og skade sugemoto-
ren. 
For mye såpe kan også gi avleiringer og blok-
keringer i slangene over tid. 
Vær oppmerksom at det produseres mer skum 
hvis gulvet ikke er veldig skittent. I slike tilfeller 
bruk godt utblandet vaskemiddel. 
 
LYS (2), (3) OG (4) BLIR RØDE 
Hvis maskinen under drift, med hovedbryteren 
(1) på grønt, og en av de tre andre lampene (2), 
(3) eller (4) endrer farge fra grønt til rødt, betyr 
det at en beskyttelse mot overbelastning har 
slått inn, for eksempel: 
- LAMPE (2) RØD: børstemotoren har for 

mye trykk. 
- LAMPE (3) RØD: sugemotoren er varm 

på grunn av tung jobbing. 
- LAMPE (4) RØD: Spolen til magnetventi-

len kan kortslutte. 
For å resette, slå av hovedbryteren(1), vent 3-5 
minutter og slå på igjen. 
Hvis problemet fortsetter, ta kontakt med auto-
risert teknisk assistanse. 
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VEDLIKEHOLDSPROGRAM 
 

HYPPIGHET DAGLIG UKENTLIG MÅNEDLIG 
RENGJØRING SKITTENVANNSTANK    
RENGJØRE SUGEFILTER     
RENGJØRE BØRSTE     
TA AV BØRSTEN     
RENGJØRE NALENHTEN     
BYTTE FRONNAL    om nødvendig 
BYTTE BAKRE NAL    om nødvendig 
RENGJØRE NALSLANGE    
RENGJØRE RENTVANNSTANK    
RENGJØRE RENTVANNSFILTER    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANBEFALTE BØRSTER 
Børster må velges ut fra gulvtype og hva slags smuss som skal fjernes. 
Det valgte materialet og diameteren på busten er elementer som skiller ulike typer børster. 
 

MATERIALE EGENSKAPER 

PPL (Polypropylene) God slitestyrke. Opprettholder sine egenskaper med varmt vann opp til 60 °C. Trekker ikke vann. 

TYNEX Nylon bust med korn av slitende materiale. Brukes med forsiktighet for ikke å lage merker i gulvet eller ødelegge
polering 

BUSTENS TYKKELSE 
 
 
 

Tykkere bust er mer rigid og må brukes på glatte gulv. 
På ujevne gulv med dype fuger, trenger mykere bust lettere og dypere ned i gulvet. Vær oppmerksom på at når 
børsten er utslitt blir de stive og ute av stand til å trenge inn og rense dypere. Dette kan også føre børstevibrasjon med 
tykkere bust. 

PAD HOLDER 
 

Pads anbefales for å rengjøre enkle, glatte overflater. Padholderen har en senterlås for å holde padsen på plass.   
Det er viktig at høyden på padholderen sammen med padene er det samme som børstens høyde. 

 
 

MASKIN ART.NR ANTALL BESKRIVELSE BRUK 

Onyx 43 48903120 1 Børste PPL 0,6 Ø 430 Glatte gulv med små ujevnheter og lite smuss. 
 48903130 1 Bøste PPL 0,9 Ø 430 Gulv av motstandsdyktig material og særlig skittent.
 48903140 1 Børste TYNEX Ø 430 Gulv av motstandsdyktig material og særlig skittent.
 48903150 1 Børste 5-mix Ø 430 For alle typer gulv. 
 48803020 1 Pad holder Ø 425 For pads 17”, renhold av enkle overflater
 48803050 1 Pad holder Ø 425 + senterlås grønt For pads 17”, renhold av enkle overflater
 48803060 1 Pad holder Ø 425 + senterlås sort For pads 17”, renhold av enkle overflater

 


