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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 tot 12 uur) nodig. Het niet uitvoeren van deze procedure kan schade aan de accu’s 
opleveren. Aangeraden wordt om de accu’s na elk gebruik op te laden.
ZORG ER VOOR DAT DE RODE ACCUSTEKKER NIET AANGESLOTEN BLIJFT NA HET OPLADEN, ALS DE MACHINE NIET DAGELIJKS GEBRUIKT WORDT

Instructieposter 
- SW900

ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat u de gebruikershandleiding goed heeft doorgelezen

3.  Schakel de contactsleutel in positie 
“1”, zonder de besturingshendel in te 
knijpen

2.  Stel de duwbeugel af op de juiste 
hoogte

4.  Laat de zijborstel zakken door de 
hendel naar achteren te halen

5.  Start de machine door de besturings-
hendel in te knijpen

1.   Trek de stekker van de accu-lader uit 
het stopcontact

8.  Open het  by-pass klepje indien 
geveegd wordt op een natte vloer, 
sluit de klep weer op droge vloeren 
voor een optimale zuiging.

7.  Activeer het filterreinigingssysteem 
om de 10 minuten

9.  Laat de besturingshendel los, haal de 
zijborstel omhoog en schakel de  
machine met de contactsleutel uit 
“0”

10.  Verwijder de vergaarbak door aan 
het handvat te trekken en ledig 
deze

6.  Bepaal de snelheid naar behoefte

13.  Reinig de machine met een vochtige 
doek en een neutraal reinigingsmid-
del indien nodig

12.  Verwijder het filter en reinig het  
zoals aangegeven in de gebruikers-
handleiding

14.  Sluit de lader aan op het stopcon-
tact

15.  Parkeer de machine op een droge 
en schone plek

11.  Controleer de borstels en verwijder 
vervuilingen zoals touw en plastic
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De machine 
functioneert niet 
zoals het moet

De machine zuigt 
niet goed

De machine veegt 
niet zoals het 
moet

Probleemoplossing
- SW900

ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat u de gebruikershandleiding goed heeft doorgelezen

5.  Vervang de borstel bij slijtage

1.  Controleer of de batterijen zijn ge-
laden en of de kabel uit het stopcon-
tact is gehaald

2.  Controleer de bevestiging van de 
accu aansluiting

3.  Controleer of de zekering naar  
buiten steekt

4.  Controleer of de vergaarbak goed 
gesloten is

1.  Stel de hoogte van de hoofdborstel 
af met de knop

2  Stel de zijborstels af met de stel-
schroef

3.  Controleer of de borstel geblokkeerd 
wordt

4.  Controleer of de zekering niet is  
ingedrukt

1.  Controleer of de flappen goed af-
gesteld staan en niet zijn versleten

2.  Controleer het filterpaneel en de  
afdichtingen

3.  Controleer de afdichtrubbers 4.  Controleer of de vergaarbak vol is


