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YLEISKATSAUS

PIKAOPAS

PÄIVITTÄINEN HUOLTO

Täytä puhdasvesisäiliö ja annostele 
pesuaine.

Veden ylätason tulee 
olla 1/3 suodattimen
alapinnasta
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Käännä avain START - asentoon
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Valitse oikea 
vedensyötön ja 
pesuaineen määrä 
työn ja kohteen tyypin 
mukaan
Pesuaineen sekoitussuh-
teet  1:128, 1:64 ja 1:32. 
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Valitse työtila valitsimesta 
oikea asento, pesu+kuivaus, 
pesu tai pelkkä kuivaus
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Harjayksikkö ja 
imujalka laskeutuvat 
automaattisesti
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Paina kaasupoljintaValitse suunnanvalitsimesta 
kulkusuunnaksi eteenpäin. 
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Aloita työskentely (voit 
kytkeä ECO-ener-
giansäästötilan päälle, 
kun syvää puhdistusta ei 
tarvita, painamalla 
ECO-painiketta)

8

Jos lattiassa on tahra, 
joka on vaikea poistaa, 
harjapainetta on 
tarpeen lisätä. Voit 
lisätä harjapainetta 
painamalla kantapäällä 
poljinta, näin 
harjapaine kohoaa 63 
kg asti.9

EDESTÄ SIVULTA OHJAUSPANEELI

Jokaisen työskentelypäivän jälkeen, suorita seuraavat:

      Pysäytä kaikki toiminnot ja nosta imujalka sekä harjayksikkö

      ylös, tyhjennä ja puhdista kone

      Käännä virta-avain OFF - asentoon ja ota avain pois

      Kytke kone lataukseen 
   

Tyhjennä likavesisäiliö

Puhdista/huuhtele 
likavesisäiliö

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

Puhdista puhdasve- 
sisäiliön suodatin ja 
varmista ettei se ole 
vaurioitunut

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

Puhdista 
pesuharjat ja 
kuivaa ne

Tarkista 
imukumien kunto 
ja puhdista ne

Irroita imuletku ja 
irrota kiinnitysruuvit

Käännä siipimutteri 
ruuvit
vaakatasoon

Irroita kolme 
kiinteää pidikettä ja 
imukumi 
imujalasta

Käytä samaa 
imukumia uudelleen 
kääntämällä lattialle 
kosketuksissa oleva 
reuna, kunnes kaikki 
neljä reunaa ovat 
kuluneet tai vaihda 
imukumi uuteen. 

Asenna imukumi 
ja kolme kiinteää 
pidikettä

Kiristä kiinnitys-
ruuvit ja imuletku 
imujalkaan

Kierrä tyhjennysletkun 
sulku auki, tyhjennä 
puhdasvesisäiliö 
jokaisen päivän 
jälkeen

VAROITUS!
Tätä suodatinta EI voi 
huuhdella suoraan 
vedellä, jotta vesi ei 
pääse moottoriin ja 
aiheutta vaurioita.
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Gadlee Finland

Harjan irroitus. Lopeta työskentely, kun harjat ovat pysähtyneet, nosta harjayksikkö ylös kääntämällä 
työtila valitsimesta OFF - tilaan ja paina sitten harjan irroitus-/kiinnityspainiketta. Laite suorittaa 
vapautus- toiminnon.

Paina IrroitettuHarja irtoaa

Harjan kiinnitys.  Aseta harjat paikoilleen, varmista että ne ovat keskitetysti kiinnitysten kohdalla. 
Laske harjayksikkö alas kääntämällä pesutila päälle työtila valitsimesta. Harjat kiinnittyvät automaattis-
esti, kun painat harjan irroitus-/kiinnityspainiketta.

Paina

Harjayksikkö

Laske harjayksikkö alas Kiinnitetty

Harja

Nosta harjayksikkö ylös

HARJAN KIINNITYS & IRROITUS

IMUJALAN ASENTAMINEN JA SÄÄTÖ

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

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

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.

- 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.

Täydellisen kuivaustuloksen saavutta-
miseksi imukumit pitää säätää niin että 
taaimmaisen imukumin kulma on noin 
45 astetta ja se osuu lattiaan joka 
kohdasta. Säädä kulmaa kahden 
renkaan avulla (Kuva 7, viite A) jotka 
ovat imujalan takana. 
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