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 LET OP! Gebruik de machine niet voordat u de gebruikershandleiding heeft gelezen 
 

Externe batterijlader Ingebouwde batterijlader 

 
 

1a. Schakel de lader uit door op de 

STOP knop te drukken. 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. 

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 

oppervlak. (gebruik hoog 

concentraat reinigingsmiddel).

4. Bevestig de zuigmond en draai  

           deze met  de hand vast. Sluit  

         vervolgens de zuigslang aan op de          

a   zuigmond.

 
 
 

 
 

5. Plaats de borstel of de padhouder 

onder het deck. Gebruik de juiste 

borstel, afgestemd op de vervuiling 

en het te reinigen oppervlak. 

6. Draai de sleutel om naar “I”, 

bevestig de borstels, en laat 

vervolgens het deck zakken door op 

de groene knop te drukken. 

 

7. Pas indien nodig de watertoevoer     

aaaan, afhankelijk van de vervuiling. 

 

8. Met de reinigingsmiddel-toets is de 

reinigingsmiddel-toevoer aan en uit 

te zetten. Om de dosering in te 

stellen, raadpleeg de gebruiks-

aanwijzing. 

 

9. Gebruik de EcoFlex™ toets bij 

plaatselijk hogere vervuiling. De 

machine zal één minuut meer water 

en meer reinigingsmiddel geven. 

 
 
 

 
 

10. Laat de zuigmond zakken. 11. Gebruik de hendel om de machine 

te laten rijden. 

12. Leeg na de werkzaamheden de 

 vuilwatertank met de grijze-    

aaaen de schoonwatertank met de 

aaadoorzichtige slang.

13. Reinig de vuilwatertank en de  

      vlotter met schoon water. 

14. Schoonwaterfilter schoonmaken: 

      1) draai de watertoevoer kraan dicht. 

2) verwijder de doorzichtige deksel          

    en reinig het filter. 
 
 

 

 
 

15. Gebruik de borstel ontkoppel 

toets om de borstels te 

verwijderen en maak deze 

schoon. 

16. Verwijder de zuigmond en maak 

aaadeze schoon. Controleer de rubbers.

17. Reinig de machine met een 

aaaklamvochtige doek. Gebruik indien 

aaanodig een neutraal reinigingsmiddel. 

18. Opladen van de batterijen: doe de 

stekker van de acculader in het 

stopcontact. 

19. Zet de machine weg met de klep 

van de vuilwatertank open. 

 

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 opleveren. Aangeraden wordt om de accu’s alleen op te laden wanner 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
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 LET OP! Gebruik de machine niet voordat u de gebruikershandleiding heeft gelezen 
 

De machine werkt 

niet zoals het moet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Controleer of de voedingskabel goed 

is aangesloten. 

2 Controleer of de accu’s geladen 

aaazijn. 

3 Draai de sleutel om naar “0” en 

vervolgens weer op “1”. 

4 Controleer of de helling niet te steil is. 

 
 
 

De machine zuigt  
niet goed 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Controleer of de zuigslang 

niet verstopt is en goed is 

aangesloten. 

2 Controleer of de 

afdichtingsrubbers en de vlotter 

schoon zijn. 

3 Controleer of de zuigrubbers 

schoon zijn en niet gescheurd. 

4 Controleer of de deksel goed sluit. 

 

 
 
 

De machine maakt 
niet schoon zoals 
het moet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Controleer de water- 
     toevoer en of het lampje  
     van het reinigingsmiddel 
     brandt. 

2 Controleer of de watertoevoer 
aaakraan open staat. 

3 Controleer of het 
aaaschoonwaterfilter schoon is. 

4 Controleer of er geen vervuiling in  

     het EcoFlex™ systeem aanwezig is. 

 

 
 
 

De borstel werkt niet  
zoals het moet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Controleer of de borstel goed 

geplaatst en niet versleten is. 

2 Controleer of de borstelmotor 
niet is overbelast, in dat geval 
knipperen 3 acculampjes 
tegelijk. 

3 Controleer of externe 

       materialen voorkomen dat de 

 borstel kan draaien. 


