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Benyt ikke maskinen før du har læst og forstået brugermanualen

3.  Husk at følge producentens anbe-
falede dosering. Temperaturen på
vandet må ikke overstige 40°C.

2. Fyld tanken med rent vand evt.
blandet med rengøringsmiddel til
opgaven.

4.  Monter børste eller rondelholder
under børstedækket. Brug en børste
eller rondel der passer til opgaven.

5.  Drej kontakten og aktiver vandtil- 
førsel, børstemotor og opsugning.

1.  Udtag oplader kablet fra strøm- 
 udtaget og hæng det på maskinen.

18.  Parker maskinen med børste og
sugegummi oppe, og låg på
snavsevandstanken let åbent.

16.  Rengør maskinen med en fugtig
klud, evt. blandet med lidt neutralt
rengøringsmiddel hvor det kræves.

17.  Oplad batterierne: Forbind lednin-
gen fra opladeren til vægudtaget.

13.  Tag børsten ud og rengør den.11.  Vask snavsevandstanken og suge-
filteret med rent vand.

12.  Vask låget og flyderen med rent
vand.

14.  Afmonter sugefoden, og fjern evt.
smuds.

15.  Rengør og kontroller standen på
sugegummiet.

8.  Tryk på den røde knap og løft
vippearmen for at starte gulvvask- 
ningen. Hvis der kommer vand
udenfor børstedækket, sænkes
vandmængden på kontrolpanelet.

6.  Tryk på den røde knap og
løft i vippearmen for at starte
børstemotoren,så børsten eller ron-
delholderen bliver monteret.

7 .  Juster vandmængden så den pas-
ser til rengøringsopgaven.

9.  Drej programvælgeren til “0” for at
slukke maskinen..

10.  Efter brug. Tøm snavsevandstanken,
derefter rentvandstanken.

Hvis maskinen har været i brug indtil batteriindikatoren lyser rød, er det nødvendigt at lade batterierne helt op (10-12 timer). Hvis denne procedure ikke følges, kan det 
medføre problemer med batterierne, samt kortere levetid. Opladning af batterierne anbefales efter hver gang maskinen har været i brug.
OBS! LAD STIKKET FRA BATTERIET VÆRE AFMONTERET NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUG, FOR ØGET SIKKERHED

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE AF
NILFISK GULVVASKER SC351
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Virker maskinen 
ikke som den 
burde?

Suger maskinen 
ikke vandet op 
som den burde?

Vasker maskinen 
ikke som den 
burde?

Virker børsten ikke 
som den burde?

FEjLFINDING
NILFISK GULVVASKER SC351

1 Kontroller om batteristikket er 
korrekt forbundet.

1  Kontroller om sugeslangen er 
korrekt monteret eller tilstoppet.

1 Kontroller om programvælgere 
står i korrekt position.

1 Kontroller om sikringen er hoppet  
 ud.

2  Kontroller niveauet på batteriet. 
Om nødvendigt sæt maskinen til 
opladning.

2  Åben låget til snavsevandstanken 
og kontroller om pakningen er ren.

2  Kontroller om rentvandsventilen er 
beskidt eller tilstoppet.

2 Kontroller om der sidder snore eller
andet der kan forstyrre børstens 

 rotation.

3  Kontroller om sikringen er brændt 
over.

3  Kontroller om sugegummiet er slidt 
eller i god stand.

3  Kontroller om vandreduktionen er 
beskidt eller tilstoppet.

4  Kontroller om programvælgeren er 
defekt eller står i forkert position.

4  Kontroller om sikringen er brændt 
over.

4  Kontroller om børsten er monteret  
korrekt, samt standen på børsten.




