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Instructieposter
SCRUBTEC 130

OPGELET! Gebruik de machine niet voordat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrepen.

2.  Vul de tank met schoon water. De 
temperatuur van het schone water 
mag niet hoger zijn dan 40 °C.

3.  U kunt de tankdop gebruiken om 
het schoonmaakmiddel te doseren. 
Een volle dop is 30 ml, wat 1% 
schoonmiddel aan de 3 litertank 
toevoegt. (*)

4.  Steek de stekker in een stop- 
contact.

1.  Laat de greep los om de tank te 
verwijderen.

19.  Maak de machine schoon met een 
vochtige doek en gebruik waar nodig 
een neutraal schoonmaakmiddel 
Zet de machine vervolgens op een 
schone, droge plaats weg.

17.  Draai ze los door de knoppen 
rechtsom te draaien om de 
cilindrische borstel te verwijderen.

18.  Maak de zuigmonden en de 
cilindrische borstel met water 
schoon.

14.  Maak de vuilwatertank en de 
schoonwatertank leeg. Reinig 
deze met water.

13.  Haal de stekker uit het 
stopcontact, wikkel het snoer van 
de machine op en plaats het in de 
snoerhouder.

10.  Maak indien nodig de vuilwater-
tank leeg en vul de tank met 
schoonmaakmiddel bij om door  
te gaan met werken.

11.  Druk op de hoofdknop om de machine 
in staande stand te starten om de 
handzuigslang te gebruiken. Schakel 
de slangverbinding AAN en gebruik de 
zuigslang. Druk op de schakelaar als u 
klaar bent en schakel de slangaansluiting 
UIT. (**)

12.  Parkeer de machine rechtop en 
schakel de hoofdschakelaar uit.

15.  Controleer en reinig regelmatig 
het scshoonwaterfilter.

16.  Verwijder de zuigmonden.

7.  Druk als de machine in de 
werkstand staat op de hoofdknop 
en begin met schoonmaken.

5.  Gebruik het oranje pedaal om de 
machine in de werkstand te zetten.

8.  Controleer tevens of de schoon- 
waterschakelaar aan en in  
dezelfde stand staat als de hoofd-
schakelaar. 

9.  Verplaats de machine met de 
greep en begin met het schoon- 
maken van de vloer.

 Aan het eind van het werk

(*) VOLG ALTIJD HET ADVIES VOOR DOSERING VAN HET SCHOONMAAKMIDDEL OP HET ETIKET VAN HET GEBRUIKTE PRODUCT.
(**) DE HANDZUIGSLANG IS EEN OPTIONEEL TOEBEHOREN.

Klik

6.   Gebruik voor dubbel schrobben 
het pedaal om de zuigmonden 
omhoog of omlaag te brengen.



De machine 
werkt niet  
zoals hij moet?

Zuigen werkt niet  
zoals het moet?

De machine 
maakt niet  
schoon zoals het 
moet?

De borstel 
werkt niet  
zoals het moet?

1.  Controleer of het netsnoer 
beschadigd, defect of niet 
aangesloten is.

1.  Controleer of de vuilwatertank  
vol is.

1.  Controleer of de schoonwater-
schakelaar is ingedrukt of dat de 
tank met schoonmaakmiddel leeg 
is.

2. De schakelaars zijn defect. (*)

2.  Controleer of de zuigmondbalken 
vuil zijn of dat de bladen versleten 
of beschadigd zijn.

2.  Controleer of het schoonwater- 
filter schoon is. Maak dit zonodig 
schoon.

1.  Controleer of de cilindrische  
borstel goed is geplaatst en niet  
is versleten.

(*) Bij deze problemen moet het 
onderhoud worden uitgevoerd 
door een geautoriseerd Nilfisk-
onderhoudscentrum.

Zie de onderhoudshandleiding voor 
meer informatie; deze is verkrijgbaar 
bij elk Nilfisk-onderhoudscentrum.

3.  Controleer of het inspectievak  
vuil is.

3.  Controleer of de gaatjes in de 
schoonwaterverdelers verstopt zijn. 
Verwijder ze en reinig ze indien 
nodig.

4.  Controleer of de zuigslang  
losgekoppeld of vuil is. 

OPGELET! Gebruik de machine niet voordat u de gebruiksaanwijzing hebt gelezen en begrepen.

Problemen verhelpen
SCRUBTEC 130
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