
Likavesisäiliö

Ohjauspaneeli

Imujalan nosto-
ja laskuvipu

Imuputki

Latausliitäntä

Kahvan säätövipu

Vedensyötön kytkin

Akun varaustason ilmaisin

Tuntimittari

Pääkytkin

Imumoottorin kytkin

Likavesisäiliön
tyhjennysletku

Puhdasvesisäiliön 
täyttö

Kytkin

Puhdasvesi
säiliö

Imujalka

Harja

YLEISKATSAUS

PIKAOPAS 

PÄIVITTÄINEN HUOLTO

3

Paina pääkytkintä
käynnistääksesi 
koneen

Paina Pesu-kytkintä, 
harja alkaa pyöriä sekä 
vedensyöttö kytkeytyy
automaattisesti päälle
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Täytä puhdasvesisäiliö
ja annostele pesuaine.
Jos käytät pesuainetta 
lisää myös 
vaahdonestoainetta 
likavesisäiliöön 
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Säädä oikea vedensyötön 
määrä työn ja kohteen 
tyypin mukaan

Aloita työskentely
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EDESTÄ TAKAA OHJAUSPANEELI

Jokaisen työskentelypäivän jälkeen, suorita seuraavat:

Tyhjennä likavesisäiliö
tyhjennysletkusta 
viemäriin

Huuhtele likavesisäiliö
huolellisesti. Voit 
myös irroittaa säiliön 
koneesta 
helpottaaksesi 
työskentelyä

Jos konetta ei käytetä 
lähiaikoina, varmista että 
säiliöt ovat täysin tyhjät 
ja kuivat

Tarkista akut sekä
imumoottori

Lataa tyhjästä

50% lataus

100% lataus
Tarkista imukumien 
kunto ja puhdista 
ne

Vapauta imujalka vivusta 
ja ruuvaa kaksi 
siipimutteria auki

Irroita imuletku ja 
vapauta imujalka 
pidikkeestä vetämällä 
sitä itseäsi päin

Mitä tehdä jos kone ei käynnisty?
- Tarkista akku ja sen varaus
- Tarkista latauslaite

Kone ei ime vettä lattialta?
- Tarkista että likavesisäiliö ei ole täynnä
- Tarkista että uimuri ei ole jumissa tai 
vaurioitunut

Kone ei anna vettä?
- Tarkista, onko vesisäiliö täytetty vedellä
- Tarkista, että veden syöttökytkin on kytketty 
päälle
- Tarkista, onko vesimäärän säätöventtiili 
suljettu.

Pyöritä siipimutterit auki ja 
poista imukumin pidikkeet 

Käännä imukumi tai korvaa se
uudella (imukumia voidaan 
käyttää kaikilla neljällä puolella)

Asenna imukumi ja 
pidikkeet 
päinvastaisessa
järjestyksessä kuin 
irroittaessa ja 
pyöritä siipimutterit 
kiinni

Kiinnitä imujalka

Latausnäyttö

Täydellisen suojan ja 
akun pidemmän 
elinkaaren vuoksi 
lataa akut jokaisen 
käyttökerran jälkeen. 
Aseta latausjohto 
vastakappaleeseen
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Säädä kahva itsellesi 
sopivaksi
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Puhdista säiliö myös 
ulkoisesti sekä 
kannen alta

Puhdista pesuharja 
ja kuivaa se

Käännä imujalan 
laskuvipu alas
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Lattia jää märäksi? 
- Tarkista, onko imuputki kytketty oikein
- Tarkista, onko likavesisäiliön kannen tiiviste 
vaurioitunut
- Tarkista että imukumit eivät ole kuluneet
- Tarkista että imukumien välissä ei ole roskia
- Tarkista että imuletkussa ei ole roskia/tukosta
- Tarkista että imusuodatin on puhdas eikä ole 
vaurioitunut

Kone jättää raitoja lattiaan?
- Tarkista että lattia on lakaistu ennen koneen käyttöä 
- Tarkista että imukumien välissä ei ole roskia
- Tarkista että imukumit eivät ole kuluneet
- Tarkista että imujalka on oikein säädetty

Kone jättää lattian likaiseksi?
- Tarkista että harja tai laikka on sopiva 
lika tai lattiatyypille

Tyhjennä likavesisäiliö ja huuhtele se
Puhdista imujalka ja tarkista imukumien kunto ja 
vaihda tarvittaessa
Tarkista ettei imuletkussa ole tukoksia
Kytke kone lataukseen
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Harja ei pyöri?
- Tarkista akku ja sen varaus




