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Als de machine gebruikt is tot het rode lampje oplicht op de accu-indicator, is volledig opladen van de accu’s (10-12 uur) nodig. Het niet uitvoeren van deze procedure kan schade aan de accu’s oplev-
eren. Aangeraden wordt om de accu’s alleen op te laden wanneer de accu-indicator oranje of rood oplicht.
ZORG ERVOOR DAT DE RODE ACCU STEKKER NIET AANGESLOTEN BLIJFT NA HET OPLADEN ALS DE MACHINE NIET DAGELIJKS GEBRUIKT WORDT.

Instructiekaart
- SC500

LET OP! Lees voor u de machine gaat gebruiken de machine handleiding

18.  Reinig de machine met een vochtige 
doek.

16.  Druk op de click-off schakelaar en 
wacht even tot de borstel er af valt.

17.  Neem de zuigmond van de machine 
en maak schoon.

19.  Sluit de lader aan op het stopcon-
tact en laad de batterijen. Wij 
adviseren de machine na gebruik 
aan te sluiten op de lader.

20.  Wegzetten van de machine met 
open deksel van de vuilwatertank.

13.  Leeg de vuilwatertank en de 
schoonwatertank.

12.  Ecofl ex. Na het werken altijd het Eco-
fl ex systeem 2 minuten uitschakelen, 
door de reinigingsmiddelen knop in-
gedrukt te houden. 

11.  Gebruik de EcoFlex™ toets bij plaat-
selijk hogere vervuiling. De machine 
zal één minuut meer water en meer 
reinigingsmiddel geven.

14.  Maak het grofvuilbakje schoon en 
reinig de vuilwatertank met schoon 
water.

15.  Reinig het fi lter
a) sluit de kraan
b)  verwijder het transparante 

gedeelte en maak het fi lter 
schoon

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

3.   Vul de EcoFlex™ tank met het juiste 
reinigingsmiddel, afgestemd op de 
vervuiling en het te reinigen opper-
vlak. (gebruik hoogconcentraat 
reinigingsmiddel).

4.  Bevestig de zuigmond en draai deze 
met de hand vast.

1a.  Trek de rode accu stekker los van de 
lader en sluit deze weer aan op de 
machine.

1b.  Trek de stekker van de lader uit het 
stopcontact. 

5.  Plaats de borstel of de padhouder 
onder het deck. Gebruik de juiste 
borstel, afgestemd op de vervuiling 
en het te reinigen oppervlak.

10.  Indien meer borsteldruk gewenst 
is drukt u de knop in gedurende 1 
seconde. Wilt u minder geluid, druk 
dan de knop in met de fl uister-
stand.

7. Breng de zuigmond naar beneden.6.  Plaats de operator sleutel en start 
de machine door op de “One Touch 
button” te drukken. Om de borstel 
te bevestigen drukt u kort de bedie-
ningspaddle in.

8.  Druk de bedieningspaddle in om te 
starten. Pas de rijsnelheid aan met de 
snelheidsregelaar.

9.  Pas indien noodzakelijk de waterhoe-
veelheid aan door de knop in te 
drukken.
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Probleemoplossing
- SC500

Gebruik de machine alleen nadat u de gebruiksaanwijzing goed heeft gelezen.

De machine werkt 
niet zoals het 
moet

De machine zuigt 
niet goed

De machine maakt 
niet schoon zoals 
het moet

De borstel werkt 
niet zoals het 
moet

3  Controleer of de borstel op de juiste 
manier onder de machine zit en niet 
is versleten of geblokkeerd wordt.

2  Controleer op het display of de 
borstel niet overbelast is.

1  Als de machine afwijkt naar links of 
rechts, kunt u dat bijstellen met de 
knop aan de voorzijde van de 
machine.

1  Controleer of de energiekabel goed 
is aangesloten.

2  Controleer of de batterij is geladen. 3  Start de machine nogmaals zonder 
de gebruikspaddle in te drukken.

4  Controleer of het stijgingspercen-
tage niet is overschreden.

1  Controleer of de zuigmond goed is 
aangesloten en schoon is.

2  Open de vuilwatertank en con-
troleer het vuilbakje en controleer 
de vlotter op juiste werking.

3  Controleer of de zuigrubbers niet 
beschadigd zijn en maak ze schoon.

4  Controleer de afdichting van de 
vuilwatertank. 

1  Controleer of de machine de juiste 
hoeveelheid water en reinigings-
middel geeft.

2  Controleer of het schoonwater-
kraantje open staat.

3  Controleer of het schoonwater fi lter 
gereinigd is.

4  Controleer het EcoFlex systeem en 
spoel het eventueel door.


