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(*) FØLG ALTID DOSERINGSVEJLEDNINGEN PÅ DEN VALGTE KEMIDUNK.

2. Fyld rentvandstanken med vand.
 Temperaturen på vandet må ikke
 overstige 40°C.

3. Låget fra tanken kan bruges til
 dosering af kemi. 1 låg svarer til
 30ml hvilket giver 0,5%
 rengøringsmiddel i de 6L tank.

4. Juster håndtaget til den 
 ønskede højde. 
 Start maskinen med 
 One-Touch knappen.

1. Afmonter opladeren fra
 batteriet og fra netstikket.

5. Løft fodpedalen for at sænke
 maskinen til arbejdsposition.

9. Ved iblødsætning slukkes for
 opsugning, med et tryk på
 knappen.

10.  Afbryd maskinen med 
 One-Touch knappen.

6. Berør håndtaget for at aktivere
 børste og vandtilførsel, start
 derefter rengøring af gulvet.

7.  Juster vandmængden så den
 passer til opgaven:
 1 dråbe - normal rengøring 
 2 dråber - svær rengøring.

8. For at feje løftes/låses det højre
 greb, for at løfte den forreste
 sugefod, når smuds skal opsamles
 i beholderen.

15. Afmonter sugefoden for og
 bag. Afmonter børsten ved at
 dreje håndgrebet med uret.

13. Rengør låget til snavsevands-
 tanken og pakningen, med rent
 vand.

12. Tøm rent- og snavsevands-  
 tankene. Rengør efterfølgende
 med rent vand.

11.  Ved transport og parkering af
 maskinen, trykkes fodpedalen
 ned (løft let fronten af maskinen
 ved at trykke ned på håndtaget).

14. Kontroller og rengør vand- og
	 vakuumfilteret	jævnligt.

17.   Tøm og rengør
 opsamlingsbakken.

16.   Rengør sugefod og børste med
 rent vand.

19.   Oplad batteriet: Tilslut opladeren
 til netstikket og tilslut derefter
 batteriet til opladeren.

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

20.   Parker maskinen et rent
 og tørt sted.
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Virker maskinen
ikke som den
burde?

Suger maskinen
ikke vandet op
som den burde?

Vasker maskinen
ikke som den
burde?

Roterer børsten
ikke som den
burde?

Nilfisk gulvvasker SC250
Fejlfinding

1.   Kontroller om batteriet er opladet.

1.   Kontroller om snavsevandstanken
 er fyldt.

2.   Kontroller om batteriet er 
 monteret korrekt. (*)

2.   Kontroller om sugegummiet er
 blokeret af snavs, eller er rent 
 og i god stand.

1.			Kontroller	om	rentvandsfilteret
 er renset eller tilstoppet.

1.   Juster børstetrykket ved at
	 dreje	på	fingergrebet.

2.   Kontroller om børsten er korrekt
 monteret og i god stand.

3.   Kontroller om noget blokerer
 cylinderbørsten så den ikke 
 kan rotere.

3.   Fejl på maskinen indikeres med
 blinkende lysdioder. (*)

(*) I disse tilfælde skal udskiftning
foretages	af	en	autoriseret	Nilfisk
servicetekniker.

Yderligere	information	findes	i
servicemanualen som er
tilgængelig	fra	Nilfisk	service.

3.   Rengør snavsevandsslangen 
 med rent vand.

3.   Kontroller om hullerne i vand
 dispenseren er blokeret.
 Afmonter og rens eller udskift.

3.   Kontroller om vandtilslutningen 
 er utæt.

4.			Kontroller	om	flyderen	er	rengjort.


