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Likavesisäiliön merkkivalo

Jokaisen työskentelypäivän jälkeen, suorita seuraavat:

               Pysäytä kaikki toiminnot ja nosta imujalka sekä

               harjayksikö ylös, tyhjennä ja puhdista kone

               Käännä virta-avain OFF - asentoon ja ota avain pois

               Kytke kone lataukseen

1) Pysäytä kone kääntämällä virta-avain OFF - asentoon (kuva YLEISKATSAUS, EDESTÄ)
2) Tarkista, että imujalka on ylä-asennossa, jos ei, nosta vivusta ylös (kuva YLEISKAT-
SAUS, ks. EDESTÄ);
3) Varmista että imujalka osuu kiinnikkeisiin (kuva. A, viite. 1)
4) Kiinnitä imujalka kiristämällä molemmat nupit (kuva A, viite 2)
5)Aseta imuletkun pää huolellisesti imujalkaan (kuva. A, viite. 3) 

Imukumit pyyhkivät vesipesuaineseoksen lattialta ja varmistavat täydellisen kuivaustu-
loksen. Ajan kuluessa jatkuva kuivaaminen kuluttaa imukumin reunoja ja ne 
pyöristyvät ja halkeilevat, tämä heikentää kuivaustulosta ja vaatii että imukumit 
vaihdetaan. Kunto pitää tarkistaa säännöllisesti.

Täydellisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi imukumit päätää säätää niin että 
taaimmaisen imukumin kulma on noin 45 astetta ja se osuu lattiaan joka kohdasta. 
Säädä kulmaa kahden renkaan avulla (Kuva A, viite 4) jotka ovat imujalan takana.

YLEISKATSAUS

PIKAOPAS

PÄIVITTÄINEN HUOLTO

EDESTÄ TAKAA OHJAUSPANEELI 1.1 

IMUJALAN ASENTAMINEN JA SÄÄTÖ

VIANMÄÄRITYS
Kone ei käynnisty?
- Tarkista akkulaturi

Imumoottori ei toimi?
- Tarkista että likavesisäiliö ei ole täynnä

- Tarkista että vedentasonsensori ei ole jumissa tai vaurioitunut

Kone jättää lattian märäksi?
- Tarkista että imukumit eivät ole kuluneet

- Tarkista että imukumien välissä ei ole roskia

- Tarkista että imuletkussa ei ole roskia

- Tarkista että imusuodatin on puhdas eikä ole vaurioitunut

- Tarkista että likavesisäiliön- ja tyhjennysletkun korkki on suljettu oikein

- Tarkista että imuletku on kiinnitetty imujalkaan oikein

Kone jättää raitoja märkään 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

Jos käytät pesuainetta lisää myös 
vaahdonestoainetta 
likavesisäiliöön

Käännä avain START - asentoon

Tyhjennä likavesisäiliö

Puhdista/huuhtele 
likavesisäiliö

Puhdista likavesisäiliön 
suodatin sekä “uimuri” ja 
varmista ettei ne ole 
vaurioituneet

Valitse oikea vedensyötön määrä 
työn ja kohteen tyypin mukaan

Aseta harjan- ja imujalan 
laskuvipu alas

Valitse suunnanvalitsimesta 
kulkusuunnaksi eteenpäin. (Jos 
haluat peruuttaa, sinun täytyy 
nostaa imujalka ensin ylös, 
muuten kone ei liiku taaksepäin)

Paina kaasupoljinta

 Aseta harja paikoilleen, varmista 
että se on keskitetysti kiinnitysten 
kohdalla

Puhdista puhdasve- 
sisäiliön suodatin ja 
varmista ettei se ole 
vaurioitunut

Tarkista, että vedensyötön 
sihti on puhdas ja ettei se 
ole vaurioitunut

Puhdista pesuharja ja 
kuivaa se

Tarkista imukumien 
kunto ja puhdista ne

Kierrä tyhjennysletkun 
sulku auki, tyhjennä 
puhdasvesisäiliö  
jokaisen päivän jälkeen

Täydellisen suojan ja akun 
pidemmän elinkaaren vuoksi lataa 
akut jokaisen käyttökerran jälkeen.  
Kytke akkulaturin liitin 
latausliitäntään (istuimen alla). 
(vain mallit joissa ei sisäistä laturia) 
Sisäisellä laturilla varustetut mallit: 
kytke latausjohto pistorasiaan
(istuimen alla)

Veden ylätason tulee olla 1/3 
suodattimen alapinnasta
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Harja kiinnittyy automaat-
tisesti, kun kaasupoljinta 
käytetään.
(vaihtoehtoisesti voit 
painaa myös harjan 
irroitus-/kiinnityspainiketta. Harjan irroitus. Lopeta työskentely, kun harja on pysähtynyt, nosta harjayksikkö ylös ja käännä 

imumoottori pois päältä ja paina sitten harjan liitäntä / vapautuspainiketta. Laite suorittaa vapautus- 
toiminnon.

Aloita työskentely
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Paina IrroitettuHarja irtoaa

1.2

1.1

Harjojen kunto vaikuttaa 
oleellisesti puhdistustu- 
lokseen, tarkista 
pesuhar- jojen kunto 
100h välein.

Harjasten pituus pitää 

HARJOJEN KULUMINEN

olla vähintään 15mm

Pesuharjat pitää puhdistaa parhaan lopputuloksen 
saavuttamiseksi.

Vaihda harja jos se on todella likainen tai harjakset ovat 
liian lyhyet.

HARJAN KIINNITYS & IRROITUS 1.2
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Kone jättää lattian likaiseksi?
- Tarkista että harja tai laikka on sopiva lika tai lattiatyypille
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Puhdasvesisäiliön merkkivalo

Harjan kiinnitys.  Aseta harja paikoilleen, varmista että se on keskitetysti kiinnitysten kohdalla. 
Laske harjan laskuvipu alas.  Harja kiinnittyy automaattisesti, kun kaasupoljinta käytetään.
(vaihtoehtoisesti voit painaa myös harjan irroitus-/kiinnityspainiketta.

Paina

Harjayksikkö

Laske harjayksikkö alas Kiinnitetty

Harja

Tai

Paina

Nosta harjayksikkö ylös
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Vettä ei tule?
- Tarkista, että veden säätövipu on asetettu vähintään 1/3 

asetukseen.

- Tarkista, että liuossäiliössä on vettä.

- Tarkista veden suodatin.

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

lattiatyypille

Laturi ei toimi?
- Kytke laturi kiinni koneeseen.

- Kytke laturin pistoke pistorasiaan.

- Ampmter-merkkivalon pitäisi liikkua ja LED- 

merkkivalo vilkkuu.

- Ota yhteyttä valtuutettuun Gadlee - huoltoon.

Koneella on lyhyt käyttöaika?
- Tarkista, että akku on täyteen ladattu, vähintään 8 

tuntia.

- Jos latauksen jälkeen akku ei kestä kuormitusta, ota 

yhteyttä valtuutettuun Gadlee - huoltoon.


