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2.  Vul de tank met schoon water.
 De temperatuur van het schone
 water mag niet hoger zijn 
 dan 40° C.

3. De dop van de schoonwatertank  
 kan gebruikt worden voor de   
 dosering van reinigingsmiddel. 
 Een volle dop is 30ml en staat 
 voor een dosering van 0,5% op 
 een tank van 6L. (*)

4. Stel het handvat in op de juiste  
 hoogte. 
 Schakel de machine in met 
 de  hoofdschakelaar.

1.  Trek de stekker van de lader 
 zowel uit het stopcontact als uit 
 de machine.

15.  Leeg en reinig het 
 vuilopvangbakje.

15.  Reinig de zuigmond en de 
 cilindrische borstel met water.

14. Verwijder de zuigmond. Verwijder  
 de cilindrische borstel door de 
 bevestigingsknop met de klok 
 mee te draaien.

12. Reinig de machine en de   
 zuigaansluiting met schoon water.

11.  Leeg de vuilwatertank en de
 schoonwatertank. Reinig beide  
 met schoon water.

11.  Voor het verplaatsen en opbergen 
van de machine, duw het 
voetpedaal naar beneden (kantel 
de voorzijde van de machine met 
behulp van de bedieningsstang).

9. Voor dubbele schrobwerkzaamheden  
 drukt u op de knop om de 
 zuigmotor uit te schakelen.

10.  Schakel de machine uit met de 
hoofdschakelaar.

5.  Zet het voetpedaal omhoog om de 
machine te activeren.

6.  Pak met twee handen het 
handvat vast om de borstel en de 
watertoevoer te activeren en begin 
met het reinigen.

7.  Stel de watertoevoer in afhankelijk 
van het soort reiniging.

8.  Voor lichte veegwerkzaamheden, 
knijp de rechter hendel in om de 
voorste zuigmond omhoog te 
zetten.

 Na de werkzaamheden
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13.  Controleer en reinig regelmatig 
het schoonwaterfilter en het 

 zuigfilter.

17.  Sluit de lader zowel aan op het
 stopcontact als de machine en   
 laad de batterijen op. Wij adviseren 
 de machine na gebruik aan te 
 sluiten op de lader.

16.  Reinig de machine met een 
vochtige doek.

18.  Berg de machine in een schone, 
droge ruimte op.

(*) VOLG ALTIJD DE DOSEERINSTRUCTIES OP HET ETIKET VAN HET GEBRUIKTE REINIGINGSMIDDEL OP.
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ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat je de gebruikershandleiding gelezen hebt.
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Probleemoplossing

De machine werkt
niet zoals het
moet?

Het zuigen werkt 
niet zoals het 
moet?

De machine 
reinigt niet zoals 
het moet?

De borstel
werkt niet zoals
het moet?

1.  Controleer of de batterij is geladen.

1. Controleer of de vuilwatertank 
 vol is.

2.  Controleer of de batterij correct is 
geplaatst. (*)

2.  Controleer of er vuil is opgehoopt 
dat de opening blokkeert.

 Controleer of de zuigrubbers 
 beschadigd of versleten zijn.

1.  Controleer of het schoonwaterfilter
 schoon is.
 Reinig indien nodig.

1.  Stel de borsteldruk in met behulp 
van de draaiknop.

2.  Controleer of de borstel correct is 
bevestigd en of deze niet versleten 
is.

3.  Controleer of externe materialen 
het draaien van de borstel 
voorkomen.

3.  Machine fout, aangegeven door 
knipperende led lampjes. (*)

(*) Voor het verhelpen van deze 
storing dient een officiële service 
monteur van Nilfisk onderhoud uit 
te voeren.

Aanvullende informatie over deze 
storing kunt u vinden in de service-
handleiding. Deze zijn beschikbaar 
via de website.

3.  Spoel/reinig de aansluiting van de 
vuilwatertank.

3.  Controleer of de gaatjes in de 
watertoevoer verstopt zijn. Indien 
nodig reinig deze.

3.  Controleer of de snelaansluiting 
niet lekt.

4.  Controleer of de vlotter schoon is. 

ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat je de gebruikershandleiding gelezen hebt.
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