
           Swingo 755 B – BMS models 

1. Ta bort nätkontakten från
vägguttaget och linda upp
kabeln på maskinens
kabelvinda

2. (Sätt i batterihandsken om
denna tagits isär)

3. Fyll maskinen med rent
vatten

4. Använd TASKI JFit
(doseringssystemet i
maskinen) eller dosera kem
I doseringsmåttet. Dosera
och skölj av i tanken

5. Montera sugmunstycket.

6. Placera skurverktyget i
rätt läge under det
upplyfta skurhuvudet.

7. Vrid på startnyckeln. 8. Sänk skurhuvudet med
hjälp av fotpedalen för att
koppla på skurverktyget.

9. Starta sugmotorn och
vattenpumpen. (tryck på
de orangea knapparna).

10. Justera vätskeflödet.
(beroende på
maskinmodell med
knappar eller vred).

11. Sänk munstycket med
hjälp av foten och kör
igång maskinen framåt.

12. Skura golvet. 13. Lyft upp skurhuvudet.
Fortsätt att köra framåt
och sug upp resterande
vatten. Stanna
sugmotorn. Stanna
maskinen med
startnyckeln.

14. Töm smutsvattentanken
genom att böja slang-
öppningen nedåt (svanhals).
Skölj ur noga och rengör den
gula smutssilen. Töm
därefter renvattentanken.

15. Ta bort flottörenheten
(filter och flottör) genom
att vrida filtret motsols.

16. Rengör flottörenheten
under rinnande vatten.
Torka av.

17. Skruva bort och rengör
renvattenfiltret.

18. Ta bort skurverktyget
och rengör. Låt torka fritt
för att undvika dålig lukt

19. Ta bort och rengör
sugmunstycket.
Kontrollera att
sugbladen är hela.

20. Torka maskinens utsida
med fuktig duk. (Spola
aldrig utanpå eller
under maskinen)

21. Kontrollera
batterihandsken

22. Anslut laddaren till
vägguttag. (Kontrollera
att det finns ström i
uttaget)

23. Vänd doseringsmåttet. 24. Förvara maskinen med
öppen huv, vilande mot
doseringsmåttet, för att
undvika att dålig lukt
uppstår från
smutsvattentanken.

OBS! Använd inte maskinen förrän du har läst och förstått instruktionerna 
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