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Brukerhåndbok
Floorpul Ruby 45/55
gulvvaskemaskiner

Med og uten driv
Med og uten integrert lader
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Floorpul Ruby 45/55
Innledende kommentarer:
Takk for at du valgte en Floorpul gulvvaskemaskin. Denne maskinen er beregnet for
profesjonelt bruk, og kan benyttes på alle typer gulv. Mens den kjører framover vil
kombinasjonen av børstetrykket og vaskemidlet fjerne smuss som blir sugd opp bak og gir
et perfekt tørr overflate.
Maskinen gjør best jobb hvis den brukes riktig og den vedlikeholdes godt.
Vi ber deg derfor lese disse instruksjonene nøye, og følge de hvis det oppstår problemer
under bruk av maskinen. Hvis det er nødvendig ber vi deg om å kontakte vår
serviceavdeling.
Begge maskinene finnes med eller uten integrert lader, og med eller uten drivmotor for
fremdrift. Maskinen uten drivmotor vil dras frem av børstenes rotering mot gulvet,
istedenfor ved fremdrift av en egen elektronisk motor (med driv). Maskiner med ekstern
lader vil måtte koples til en lader for å lades, mens maskiner med integrert lader kan
koples direkte til et strømuttak i veggen for lading, dette for å forenkle operasjonen
ytterligere.

Symboler:
Symbol som viser til
ventilen for vaskemiddel.
Indikerer mengde
vaskemiddel .

Symbol som viser
gjenstående arbeidstid.

Symbol som viser til
børstene. Indikerer bryteren
til børstemotoren.

Viser til utløpsslangen til
skittenvannstanken

Symbol som viser til
sugemotoren. Viser
bryteren til sugemotoren.

Viser maks temperatur
på vaskemidlet.

Symbol som viser opp og
ned posisjon for nalen.

Symbol som viser en
åpen bok. Indikerer at
brukeren må lese
brukerveiledningen før
bruk.

Symbol som viser batteriets
ladenivå.
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Tekniske spesifikasjoner beskrivelse

Ruby 45

Ruby 55

Arbeidsbredde

450 mm

550 mm

Nalbredde

790 mm

790 mm

Teoretisk kapasitet u. driv

1575 m2/t

1925 m2/t

Teoretisk kapasitet m. driv

1800 m2/t

2200 m2/t

Børstediameter

2x235 mm

2x285 mm

Børstehastighet

350 rpm

280 rpm

Børstetrykk (max)

22,5 kg

22,5 kg

Børstemotor

420 W

420 W

Drivmotor(kun for maskiner med driv)

120 W

120 W

Driv (med drivmotor)

automatisk

automatisk

Driv (uten drivmotor)

semi-aut.

semi-aut.

4 km/t

4 km/t

2%

2%

Sugemotor

570 W

570 W

Sugevakum

120 mbar

120 mbar

Kapasitet rentvannstank (med driv)

32 ltr

32 ltr

Kapasitet rentvannstank (uten driv)

35 ltr

35 ltr

Kapasitet skittenvannstank

45 ltr

45 ltr

1102x1033x527mm

1140x1033x586mm

24/100 V7Ah5h

24/100 V7Ah5h

74 kg

74 kg

340x360x300mm

340x360x300mm

Vekt (tom og uten batterier) (med driv)

81 kg

84 kg

Vekt (tom og uten batterier) (uten driv)

71 kg

74 kg

Støynivå (IEC 704/1)

67,3 dB(A)

66,2 dB(A)

Vibreringsnivå

0,72 m/sqs

0,86 m/sqs

lll

lll

X3 (IP)

X3 (IP)

24 V

24 V

Drivhastighet (kun for mask. med driv)
Maks helling på gulv

Dimensjoner (lengde/høyde/bredde/)
Batterikapasitet
Vekt batterier
Størrelse batterier

Klasse
Beskyttelsesnivå
Spenning
Tekniske Spesifikasjoner for integrert lader
Spenning

230 V

Frekvens

50-60 Hz
3A

Max strøm absorbert
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Generelle sikkerhetsregler:
Reglene nedenfor må følges nøye for å forhindre skader på brukeren eller maskinen.
- Les merkingen på maskinen nøye. Ikke dekk disse til, og erstatt de øyeblikkelig hvis de
skades.
- Maskinen skal kun brukes av autorisert personell som har fått grundig opplæring.
- Vær forsiktig når du jobber i nærheten av andre mennesker, og da særlig barn.
- Ikke bland ulike vaskemidler, unngå sterke/skadelige lukter.
- Ikke sett kanner med midler oppå maskinen.
- Maskinen skal oppbevares i temperaturer mellom -25°C and +55°C.
- De beste arbeidsforhold får du mellom 0°C and 40°C.
- Luftfuktighet bør være mellom 30 and 95%.
- Ikke bruk maskinen i nærheten av eksplosiver.
- Ikke bruk maskinen til å transportere andre gjenstander.
- Ikke bruk syrer som kan skade maskinen og/eller mennesker.
- Unngå å stå stille å skure med børsten da dette kan forårsake skade på gulvet.
- Ikke bruk maskinen på overflater med tennbare væsker eller støv, f.eks hydrokarboner,
aske eller sot.
- I tilfelle brann, bruk et pulver brannslukkingsapparat. IKKE bruk vann.
- Tilpass arbeidstempoet til omstendighetene.
- Ikke bruk maskinen på flater som har en større helling enn det som er angitt på
nummerplaten (2%).
- Maskinen skal av seg selv utføre vaske og tørke operasjoner. Enkelte oppgaver må
gjøres i områder som er forbudt for ikke-autorisert personell.
- Merk områder med glatte felt med særlige signalskilt.
- Hvis ikke maskinen fungerer slik den skal, sjekk enkle vedlikeholdsanvisinger. Hvis dette
ikke hjelper ta kontakt med din leverandør av maskinen.
- Når du trenger deler, be om originale deler fra din forhandler
- Bruk kun originale børster som er anvist i “anbefalte børster”
- For alt renhold og vedlikehold av maskinen skal den være frakoblet strøm.
- Ikke ta av beskyttelse som krever verktøy for å fjernes.
- Ikke vask maskinen med høytrykksspyler eller med kjemikalier som kan føre til rust.
- Etter 200 arbeidstimer bør maskinen ha ettersyn av en egnet servicekontakt eller
forhandler.
- For å unngå avskalling på rentvannstanken; fyll ikke vaskemiddel mange timer før
maskinen skal brukes.
- Før du bruker maskinen, sjekk at alle paneler og deksler er i den posisjonen som er
angitt i vedlikeholdsdelen.
- Forsikre deg om at skittensvannstanken er tom før du flytter den.
- Sjekk alle elektriske forbindelser etter alle vedlikeholdsoperasjoner.
- Når maskinen, etter mange års drift, må kasseres, lever delene TIL RESIRKULERING.
Maskinen består utelukkende av deler som kan resirkuleres.
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Tegnforklaring Ruby 45/55:
1.Trinsehjul
2. Hjul
3. Feste for børstejustering
4. Beskytter for børster
5. Ventil for rentvann
6. Tank for vaskemiddel
7. Tanklokk for påfylling av vaskemiddel
8. Skittenvannstank
9. Propp for tømming av skittenvann
10. Inngang for åpning av nalslange
11. Oppsugsdeksel

12. Bryter med nøkkel
13. Instrumentpanel
14. Håndspak for bevegelser forover
15. Håndtak
16. Håndspak for utlegg vaskemiddel
17. Håndspak for løfting av naler
18. Pedal for løfting av børster med
deksel
19. Nalslange
20. Batterier
21. Nalsett
22. Holder for nalslange
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Tegnforklaring instrumentpanel og spaker:
1. Lademåler for batterier, timemeter
2. Trykk-knapp timemeter
3. Bryter sugemotor
4. Varsellampe for åpen ventil rentvann
5. Bryter børstemotor

6. Bryter med nøkkel
7. Håndspak for bevegelser forover
8. Håndspak for utlegg vaskemiddel
9. Håndspak for løfting av naler
10. Pedal for løfting av børster med
deksel

Valgfritt tileggsutstyr:

Varsel for overoppheting
av børstemotor

Automatisk rentvannsventil
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Elektrisk funksjonsoversikt:

F1

Sikring 3A hoved

SF2

Microbryter ventil vaskemiddel

F2

Sikring 50A børstemotor

PM1

Kontrollkort for batterier

F3

Sikring 30A sugemotor

K1

Relè sugemotor

SA2

Bryter børstemotor

KM1

Fjernkontroll for bryter børstemotor

SA3

Bryter sugemotor

Y1

Ventil vaskemiddel (ekstrautstyr)

H1

Signallampe grønn, vaskemiddel

M1

Børstemotor

SA1

Bryter med nøkkel (ekstrautstyr)

M2

Sugemotor

SF1

Microbryter bevegelse fremover
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Før bruk:
Håndtering av innpakket maskin:
Maskinen er pakket for å kunne løftes med gaffeltruck.
Totalvekt 95 kg / 105 kg for maskiner med driv.
Pakke størrelse: Omkrets: 1175 mm Bredde: 665 mm Høyde 1185 mm
NB !
Ikke sett mer enn to pakker oppå hverandre

Utpakking:
1. Fjern ytre innpakking.
2. Løsne skurene(1 og 2) som fester maskinen til pallen.
3. Flytt maskinen bakover som vist, unngå belastninger på mekaniske deler.
4. Bruk pallen for eventuell transport.

Batteri-innstallering og bestemmelse av batteritype:
Maskinen er utstyrt med to 12 v batterier i seriekobling. De er plassert i rommet under
skittenvannstanken. De må løftes med tilpasset utstyr avhengig av vekt, vekten på
hvert batteri er 37kg. Batteriene må være i henhold til CEI 21-5 Norms.
Maskinen og batteriets sjekk-kort forutsetter bruk av
tradisjonelle syrebatterier. Sjekk innstillingen på
kortet på indikatoren (1).
Hvis du har kjøpt maskin med gel-batterier, er innstillinger på
sjekk-kortet ferdig justert.
NB!
Følg strengt forhandlerens anvisninger for vedlikehold og daglig lading av batteriene.
Alt av vedlikehold og installeringer må utføres av ansatte som har hatt opplæring , og
skal bruke riktig beskyttelsesutstyr

www.skovly.no/service
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Installering av batterier:

Fremgangsmåte:
1. Ta av slangen til nalen (1).
2. Ta av dekslet til slangen (2) etter å ha vridd på håndtakene som blokkerer (3).
3. Ta av skittensvannstanken (4).
4. Plasser batteriene på tilpasset rom.
5. Tilknytt punktene, sjekk rett tilkobling, og unngå kontakt med andre deler som kan
forårsake kortslutning.
6. Sett alle deler på plass igjen.

Batterilader:
Forsikre deg om at laderen du har er tilpasset batteriene bade for kapasitet og type batteri.
(syre eller GEL batterier).
I plastikkposen som inneholder bruk og vedlikehold av maskinen vil du finne koblingsutstyr
for laderen. Disse må tilknyttes korrekt til kablene på laderen, i henhold til instruksjonene
du får fra din forhandler.
NB!
Disse operasjonene må gjøres av kvalifiserte ansatte. Feil kobling kan forårsake alvorlig
skade på maskin eller mennesker.
Hvis maskinen er utstyrt med integrert lader: Påse at instruksjoner fra produsenten av
denne følges. For å sjekke hvilken type batterilader som er benyttet i maskinen, se på
serienummer-platen. Påse at laderen er beregnet brukt på maskinens installerte batterier
(bly/syre eller gel-batterier). Skulle den ikke være det, sørg for å bytte til en lader som er
beregnet brukt på den batteritypen som er installert. Påse også at laderen er innstilt med
riktig lade-styrke i forhold til det som er angitt for batterienes bruk/vedlikehold. Innstilling
av batterienes sjekk-kort kan sjekkes på instrumenpanelet når maskinen slås på (se
under ”Batteriinnstallering og bestemmelse av batteritype”). For disse maskinene er
batteriladeren koplet direkte til batteripolene. Under lading blir en funksjon aktivert som
gjør at maskinen ikke kan startes. Kabelen fra maskinens batterilader har en
maksimumslengde på 2 m og må koples til en enfaset kontakt type CEE 7/7.
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Lading av batterier:
Sett maskinen på en jevn flate.
Plugg inn batteritilknytningen (1) som sitter på
baksiden på maskinen til forbindelsen (3) på
batteriladeren.
NB!
Du må aldri lade GEL batterier med en ikketilpasset lader. Følg nøye instruksjonen som
følger med fra din forhandler.

Lading for maskiner med integrert lader:
Sett maskinen på en jevn flate nære en enfaset kontakt med spenning 230 V, fekvens 50
hz og nominell strøm 10A. Skru av bryteren for børstemotoren, sugemotor og steng
rentvannsventilen. Sett kontakten i støpselet. Når maskinen er ferdigladet trekk ut
kontakten fra støpselet.
For å forhindre permanent skade på batteriene, er det nødvendig å unngå full utladning,
start ny oppladning bare noen få minutter etter varsellampen for lavt batterinivå begynner
å blinke.
OBS: Ikke etterlat batteriene helt utladet selv om maskinen ikke brukes. Hvis du har
vanlige batterier, sjekk elektrolysenivået etter hver 20 ladning, og fyll eventuelt opp med
destillert vann.
NB!
For daglig lading er det viktig å følge forhandlerens instruksjoner. All installasjon og
vedlikehold må gjøres av kvalifiserte ansatte. Unngå gasser, kjemi som kan forårsake rust
og ikke vær i nærheten av åpen ild.

Avfall etter batterier:
MAN SKAL HÅNDTERE UTGÅTTE BATTERIER SOM FARLIG AVFALL OG LEVERE
DISSE TIL AVFALLSSYSTEMER SOM KAN HÅNDTERE DISSE ETTER NORSKE
FORSKRIFTER..
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Indikator ladenivå batterier:
Når maskinen er slått på, vises innstillingen for
batteriets sjekk-kort.
GE 24: Sjekk-kort for GEL batterier (1).
Pb 24: Sjekk-kort for syre batterier (1).
Batteriets ladenivå er digitalt og viser ladenivå i prosent
(1) 90 er maks ladenivå, ned til10, og indikerer hver 10
%. Når batteriet når et ladenivå på 10%, starter
displayet å blinke ----, og viser slutten på ladenivået.

NB!
Etter noen sekunders blinking ‘’00’’, stopper børstemotoren automatisk. Med den
resterende ladningen er mulig å sluttføre oppsuget før man fortsetter til ny oppladning.

Timemeter:
Denne maskinen er utstyrt med et timemeter som sitter sammen
med indikatoren for ladenivået. Hold knappen ned i mer enn tre
sekunder, de første beskjedene indikerer arbeidstimer, og etter
noen sekunder arbeidsminuttene. Timemeteret kan ikke nullstilles.

Nalenheten:
Med nalstøtten senket, skyv de to boltene (1) som
sitter på den øvre delen av nalene, inn i sporet på
støtten. Fest nalen ved å rotere håndtaket med
klokka (2)
Plasser nalslangen (3) inn i koblingen som vist på
figuren.

Justering av nalhøyde:
Nalhøyden må justeres avhengig av tilstanden på
nalgummien for å sikre et perfekt opptørkingsresultat.
Det bakre bladet på nalen (4) skal jobbe svakt bøyd
bakover mot operatøren. Nalhøyden kan justeres
opp og ned.
Hjulene på nalenheten (5) må være i same høyde
slik at nalen jobber jevnt på gulvet.

www.skovly.no/service
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Sprutekappeenhet:
De to sprutebeskytterne skal sitte fast på børsteenheten. Sett
metall stroppene inn på merket område på gummien. Sett
hullet over skruen i forkant av børsteenheten. Sikre stroppene
med mutterne som sikrer dette.
Når børste-eneheten er riktig plassert skal sprutekappen
såvidt være nær gulvet.

Børsteenheten:
NB!
1. Fjern elektrisk tilknytning ved løsne batterikoblingen (1).
2. For maskiner som er utstyrt med nøkkelbryter, skru nøkkelen (12) mot klokken
3. Tråkk pedalen (10) ned for å løfte børsteenheten
4. Med børsteenheten i oppløftet stilling, sett børstene på platene under børsteenheten.
Drei de til de tre metallknappene er i rett spor, og lås de i denne stillingen.
For lengst mulig levetid på børstene anbefaler vi å ta disse av etter bruk hver dag.
NB!
Bruk kun børster som det vises til i oversikten “ANBEFALTE BØRSTER”

12
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Skittenvannstank:
Sjekk at dekslet til sugefilteret (1) er sikret og at sugemotorslangen er skikkelig tilknyttet.
Sikre også at nalslangen (2) sitter godt i festene (3 og 4) og at uttømmingspluggen i
enden av slangen er stengt (5).

Tankens kapasitet vises i avsnittet om tekniske data.
Åpne pluggen (6) på tanken som sitter på baksiden av maskinen og fyll rent vann med
maks temp på 50 grader. Tilsett vaskemiddel etter anvisning fra produsenten.
Unngå midler som skummer mye da dette kan forårsake problemer for oppsuget.
Sett på lokket igjen.
NB!
For å unngå skumming kan et antiskum middel brukes (skumdemper).
Bruk aldri ren syre.
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Renhold av gulv:
Sett inn batteritilknytningen (1) til
maskintilknytningen(2), som sitter bak på maskinen.

Oppstart:
1.
2.
3.
4.
5a.

For maskiner med nøkkelbryter (6) drei nøkkelen med klokka.
Trykk inn bryteren til børstemotoren (5).
Sjekk batteritype og ladenivå på displayet(1).
Trykk inn bryteren til sugemotoren(3).
Juster mengden av vann med ventilen(8) slik at gulvet får den mengden vann du
ønsker. Vurder gulvtype, hvor fort du går, og smuss når du bestemmer
vannmengde. Når dette er gjort vil dette vises på instrumentpanelet(4)
5b. For maskiner med automatisk ventil (se under ”valgfritt tileggsutstyr”), vil mengden
vaskemiddel bli aktivisert øyeblikkelig når man har åpnet tilførslen med håndtaket
(8), Ved å berøre hendelene for kjøring (7), slippes det ut vaskemiddel. Når man
slipper disse vil utlegget stoppe.
6. For å senke børste-enheten må du løfte pedalen(10).
7. Nalen senker du med egen hendel (9).
8. Ved å bevege hendlene (7) vil børstene settes i bevegelse, og maskinen vil gå
framover. Nalen vil begynne oppsuget. Sjekk at mengden vann som kommer på
gulvet er passe, og at nalen ligger I rett posisjon slik at gulvet er rent og tørt.

Fremoverbevegelse:
Med driv: Maskinens bevegelse styres av
egen elektronisk motor. For å sette
maskinen i bevegelse vri på nøkkelen(6) og
roter hendelen for kjøring (7) ved håndtaket
på høyre side. Hendelen er progressiv, og
man kan dermed styre hastigheten gradvis
etter behov, ved å vri på hendelen. For å
stoppe maskinen, slipp hendelen (7).
NB!
Husk å løfte nalen ved bakoverbevegelse.

Uten driv: Maskiner uten driv dras
fremover på gulvet av børstenes rotasjon
mot gulvet.

www.skovly.no/service
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Justering av børstetrykk:
Ved måleren (1) som sitter på innsiden av høyre forhjul
er det mulig å justere trykket innenfor en skala på 7 kg.
Ved å skru vingemutteren med klokka økes trykket,
ved å skru mot klokka reduseres trykket. Økningen på
hver omdreining er 0,300 kg.

Sikring mot overoppheting av børstemotor (valgfritt):
På maskiner utstyrt med varsel for overoppheting av
børstemotor, vises fare for overoppheting i displayet (1)
med ”AL01”. I så fall juster børstetrykket i følge
instruksjonene ovenfor.
NB!
For å starte motoren etter overoppheting, slå av bryteren (5) i
noen sekunder og skru på igjen.

Sikkerhet mot for mye vann:
For å unngå skader på sugemotoren er maskinen
utstyrt med flottør som slår inn når tanken er full. Den
vil da stenge for oppsuget. Når dette skjer må
skittenvannstanken tømmes.
1. Ta tak i utløps slangen som sitter foran på maskinen.
2. Ta ut pluggen og tøm slangen på et egnet sted.
NB!
Ved tømming av maskinen bør man bruke hansker.

Justering av børstevinkel:
Ved hjelp regulatoren (1) som sitter oppå
børsteenheten er det mulig å justere vinkelen på
børstene. Dette vil innvirke på farten til maskinen.
Et merke på børsteenheten indikerer hvilken vei man
skal skru for å justere SAKTE/FORT.

www.skovly.no/service
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Stopp av maskinen etter renhold:
Før utførelse av alle typer vedlikehold:
1. Steng utlegg av vaskemiddel (8) og sjekk at
indikatoren for utlegg (4) på intsrumentpanelet er
slått av.
2. Løft børstene ved hjelp av pedalen(10).
3. Løft nalen ved hjelp av hendelen(9).
4. Slå av børstemotor (5).
5. Slå av sugemotor (3).
6. For maskiner med nøkkelbryter (se under valgfritt
tilbehør), vri nøkkelen (6) mot klokka.
7. Sett maskinen på et egnet sted for tømming av
tankene.

Daglig vedlikehold:
Vask av skittenvannstank:
1. Hold opp tømmeslangen som sitter foran på
maskinen.
2. Ta ut pluggen og tøm tanken.
3. Ta av sugedekslet(1) etter å ha dreid
låsehendelene (2).
4. Ta av filteret og filterbeskyttelsen.
5. Rens tanken med godt vanntrykk.
NB!
Bruk hansker når du rengjør tanken.

Rens av sugefilter:
1. Ta av sugedekslet (1), ved å dreie
låsehendelen (2).
2. Ta av filter og filterbeskytter.
3. Rengjør alle deler og særlig filterbunnen.
4. Gjør grundig rengjøring forsiktig.
5. Sett alt på plass igjen.
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Børsterenhold:
Frigjør børstene og vask dem grundig.

Frigjøring av børster:
1. Løft børstene ved å trykke ned pedalen (10).
2. Ta av tilknytningen til batteriet (1).
3. For maskiner med (se under valgfritt tilbehør),
drei nøkkelen mot klokka.
4. Med børstenheten hevet beveg børstene på en
roterende måte til de er frigjort.
NB!
Det er viktig at det ikke er elektrisk tilkobling når du
frigjør børstene da dette kan skade fingrene.
NB!
Bruk hansker når du tar av børsten.

Rens av nalen:
Ved å holde nalene rene har du alltid best mulig
tørk av gulvet. For renhold er det nødvendig å:
1. Ta av nalslangen (3).
2. Løsne nalen ved å dreie bryterne (2) mot klokka
og la festeboltene skli i sporet (1).
3. Rengjør grundig på alle kanter for å fjerne all
smuss.
4. Rengjør gummien forsiktig
5. Sett alt på pass.

Ukentlig vedlikehold:
Bakre nalgummi:
Sjekk tilstanden på nalgummien og eventuelt snu
den eller bytt den ut.
For å skifte gummi må du:
1. Ta av nalslangen (3)
2. Løsne nalen ved å dreie bryterne (2) mot klokka
og la festeboltene skli i sporet (1)
3. Frigjør holderen til nalgummien og ta gummien av.
4. Snu gummien eller bytt den.
Sett alt på pass på guiden (5) i omvendt rekkefølge.
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Renhold av nalslange:
Ukentlig eller hvis oppsuget er dårlig må du sjekke at
slangen ikke er tilstoppet. For å rengjøre den:
1. Ta slangen av koblingen (1) løsne slangeholderen
(2) fra sugeslangen.
2. Løsne slangen så mye som mulig fra
skittenvannstanken.
3. Vask innsiden av slangen med godt vanntrykk fra
siden til skittenvannstanken.
4. Sett deler på plass i omvendt rekkefølge som vist
ovenfor.
NB!
Ikke vask slangen som går fra sugemotoren til
sugedekslet (11).

Rens av rentvanns-tank og filter:
1. Sett maskinen på egnet sted for tømming.
2. Løsne lokket til rentvannstanken (1).
3. Løsne utløpspluggen (2).
4. Rens tanken med godt vanntrykk.
5. Rens filter som sitter på innsiden av
utløpspluggen, under maskinen.
6. Sett deler på plass.
NB!
Bruk hansker ved denne rengjøringsoperasjonen.

Vedlikehold annenhver måned:
Utskifting av frontnal gummi:
Sjekk kvaliteten på nalgummien, og bytt den
eventuelt ut. For å skifte gummi må du:
1. Ta av nalslangen (3)
2. Løsne nalen ved å dreie bryterne (2) mot klokka
og la festeboltene skli 1 sporet (1)
3. Frigjør holderen til nalgummien ved å løsne på
vingemutterene (4), og ta gummien av.
4. Skift ut gummien
Sett alt på pass i omvendt rekkefølge.
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Vedlikehold hvert halvår:
Sprutekappe:
1. Løsne fjæren på baksiden av børsteenheten.
2. Løsne skruen foran på børsteenheten og ta av
metallstripsen.
3. Bytt ut sprutekappen og følg instrukser som vist under
“sprutekappe enhet”.
Når børstene er i drift skal sprutekappen så vidt berøre gulvet.
All sjekk av maskinen skal gjøres av autorisert personell.

Guide for feilsøking:
Signaler på displayet (1):
A001: Indikerer versjon av elektronisk sjekk-kort (det siste tallet
angir revisjonen).
Pb24: Indikerer batteri-sjekk-kort for syrebatterier.
Ge24: Indikerer batteri-sjekk-kort for gelbatterier
AL01: Signal som angir overbelastning av børstemotoren.
---- (blinkende): indikerer lavt batterinivå.

Sugemotoren virker ikke:
1. Sjekk at bryteren er på (3) .
2. Sjekk at nøkkelbryteren (valgfritt ekstrautstyr) er i rett stilling
(medsols).
Hvis problemet vedvarer, kontakt autorisert teknisk assistanse.

Børstemotoren virker ikke:
1. Sjekk at nøkkelbryteren (valgfritt ekstrautstyr) er i rett stilling.
(medsols).
2. Sjekk ladenivå på batterier
3. Sjekk at forbindelsene til batteriene er i orden (1)
4. Sjekk at bryteren er på (5) .
5. Aktiver håndtakene for framoverbevegelsen (14).
6. På maskiner som har varsel for overoppheting av
børstemotor, sjekk at displayet ikke viser ”AL01” (overopphetet
motor alarm).
Hvis problemet vedvarer, kontakt autorisert teknisk assistanse.
NB!
Ikke la batteriene stå uten oppladning over lenger tid.
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Drivmotoren fungerer ikke (kun for maskiner med driv):
1. Skru av og på maskinen en gang.
2. Vri på håndtakene som justerer fremdriften (14), hvis problemet vedstår, kontakt
autorisert teknisk personale.

For lite vann til børstene:
1. Sjekk at ventilen er oppe (8)
2. Sjekk at det er vann i tanken.
3. Sjekk at filteret er rent (1) .
Hvis problemet fortsetter kontakt autorisert teknisk
assistanse

Maskinen rengjør ikke ordentlig:
1. Bruk av slitte børster. Sjekk børstenes tilstand og bytt de evt. ut. (Børstene må skiftes
når de er slitt ned til ca 15mm).For å bytte børster sjekk instruksjonene
under ”BØRSTEENHETEN”.
2. Bruk av ikke tilpassede børster. Bruk kun originale børster.
Kontakt evt. autorisert personell for råd og veiledning.

Nalen tørker ikke ordentlig:
1. SJEKK AT NALGUMMIEN ER REN.
2. Sjekk høyden og vinkelen på nalen. (Se avsnittet “NALENHETEN”).
3. Sjekk at sugeslangen er satt ordentlig på skittenvannstanken
4. Sjekk sugefilteret.
5. Bytt ut gummien hvis den er utslitt..
6. Sjekk at sugemotoren er på.
7. Sjekk at skittenvannstanken er tom.

Skumming:
SJEKK OM DET ER TILSATT ANTISKUM MIDDEL(skumdemper), EVENTUELT
TILSETT LITT ANTISKUM MIDDEL I SKITTENVANNSTANKEN..
Det produseres mer skum hvis gulvet ikke er særlig skittent. Da kan du gjerne bruke
svakere blanding med kjemi.
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Vedlikeholds-program:

Hyppighet

Daglig

Rengjøring av skittenvannstank

*

Rengjøring av sugefilter

*

Rengjøring av rentvannstank filter

Ukentlig

Annenhver måned

Halvårlig

*

Børsterenhold

*

Ta av børstene

*

Nalrenhold

*

Skifte frontnal

*

Skifte bakre nal

*

Skifte sprutekappe

*

Justering av naler
Rengjøring av nalslange

*

Rengjøring rentvannstank

*

Batterilading
Sjekk av elektrolyttnivå batterier

*
*

Sjekk av drivmotor

*

Sjekk av børstemotor

*

Sjekk av sugemotor

*

Sjekk av børste-eneheten

*

Skru til skruer

*
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Anbefalte børster:
Velg børster ut fra type gulv og smuss.
Materialet og diameter på børstebusten er elementer som skiller børster fra hverandre.:
Materiale

Beskrivelse

PPL (Polypropylene)

Holdbar. Kan brukes med vanntemperaturer opp til 60ºC.
Absorberer ikke vann.

Nylon

Meget holdbar, også opp til 60ºC. Absorberer vann. Mister sine
fysiske egenskaper over tid.

Tykkelse bust

Tykkere bust er hardere og bør brukes på jevne gulv og på gulv
som ikke har altfor store nivåforsjeller. På ujevne gulv er det
bedre med mykere bust som går ned i ujevnhetene. Slitt bust
mister noe av egenskapen til å trenge ned i dybden.

Pad-holder

Pads anbefales til fine overflater.

Maskin

Kode

Forpakn

Beskrivelse

Egnet område

Ruby 45

48901010

2

Børste PPL 0,3 Ø 235

Ujevne gulv med store skjøter,
nivåforskjeller.

48901020

2

Børste PPL 0,4 Ø 235

Vanlige gulv

48901030

2

Børste PPL 0,5 Ø 235

Fine gulv, små nivåforskjeller,
krevende smuss

48901040

2

Børste NYLON 0,5 Ø 235

Fine gulv, små nivåforskjeller,
krevende smuss

48901050

2

Børste PPL 0,6 Ø 235

Fine gulv, små nivåforskjeller,
krevende smuss

48801010

2

Pad holder Ø 215

For pads på 9”, for fine overflater

48901110

2

Børste PPL 0,3 Ø 285

Ujevne gulv med store skjøter,
nivåforskjeller.

48901120

2

Børste PPL 0,4 Ø 285

Vanlige gulv

48901130

2

Børste PPL 0,5 Ø 285

Fine gulv, små nivåforskjeller,
krevende smuss

48901140

2

Børste NYLON 0,5 Ø 285

Fine gulv, små nivåforskjeller,
krevende smuss

48901150

2

Børste PPL 0,6 Ø 285

Fine gulv, små nivåforskjeller,
krevende smuss

48801020

2

Pad holder Ø 265

For pads på 11”, for fine overflater

Ruby 55
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