Swingo 2500

Bruksanvisning

swingo 750 B / 1250 B – BMS

1. Koppla från laddaren från
batteriet och anslut
maskinkabeln till batteriet.

2. Montera skurverktygen på
maskinen.

3. Montera sugskrapan och
anslut sugslangarna på
båda sidor. (Gäller även den
W formade sugskrapan).

4. Fyll tanken med rent vatten.
(Eller tanka
rengöringslösning från
Störtfyllare TurboDos).

1. Koppla bort batteriladdaren
från vägguttaget, linda upp
kabeln på hållaren på
maskinen.

2. Fyll rent vatten i
renvattentanken .

3. Dosera kem i måttet och
skölj det i det rena vattnet i
tanken.

4. Montera sugmunstycket (se
till att brickorna sitter på
ovansidan av hållaren).

6. Lossa parkeringsbromsen
med fotpedalen. Justera
sätet till bekväm
körställning.
6. Sänk borstenheten med
knappen på
instrumentbrädan eller med
fotpedalen, beroende på
maskintyp.

7. Starta sugmotorn

8. Starta och ställ in
vätskeflödet.

9. Sänk borsthuset, ställ in
borsttrycket och börja köra.

7. Starta sugmotorn och
tillförsel av
rengöringsvätska (de
orangea knapparna).

8. Justera flödet av

9. Sugmunstycket sänks med
en spak.

12. Lyft ur renvattensäcken och
gör rent på utsidan. Spola
noga ur smutsvattentanken.
Sätt tillbaka
12. Ta
bort flottören
och rengör.
renvattensäcken.
Torka
av filtret med en duk,

13. Rengör bottensilen och
spola ur sand och grus
genom att lossa den stora
luckan på
utsidan.
13. Rengör
filtret
för

11. Töm ur smutsvattentanken
och renvattentanken.

11. Töm smutsvattentanken
och skölj noga med rent
vatten, töm därefter
renvattentanken.

16. Ta bort och rengör noga
sugskrapan. Kontrollera att
16. Torka
av maskinen
med
suglamellerna
är hela.
fuktad duk NOGA!
Spola ej utsidan.

rengöringsvätska (med knapp
på instrumentbrädan eller spak
beroende på maskintyp).

rengöringsvätska (2 delar).

OBS! Spola ej vatten! rengör den gula avloppssilen.

17. Torka av utsidan med fuktig
duk.
17. Koppla in batteriladdarens
kabel i vägguttaget.

18. Förvara maskinen med
öppet lock för att undvika
18. Vänd
dålig doseringsmåttet.
lukt från tanken.

14. Rengör sugfiltret med en
borste eller torr duk. Torka
av sensorerna som varnar
för fullbort
smutsvattentank
borsten/
14. Koppla
rondellhållaren (med fotpedal
eller genom att vrida motsols
beroende på maskintyp)
rengör och låt lufttorka.

19. Koppla bort batteriet från
maskinen och anslut istället
19. Förvara
maskinen
med
till batteriet.
laddhandsken
delvis öppet lock
(doseringsmåttet emellan)
för att vädra tanken.

OBSERVERA! Se till att du har läst och helt förstått dessa instruktioner innan du använder maskinen.

Garanti- och serviceansvarig:

Levererad av:

KMG Maskinservice AB
Box 2005
169 02 Solna
Tel: 08-98 20 20
Fax: 08- 98 20 81

OrangeClean AB
Box 2046
169 02 Solna
Tel: 08-628 23 10
Fax: 08-733 90 70

5. Dosera rengöringsmedel i
måttet och häll i
renvattentanken. ( Gäller
ej maskiner med J-Fit
dosering).
5. Placera
borsten/rondellhållaren
under den upplyfta
borstenheten.

10. Rengör golvet. Tänk på
att inte köra för fort.
Maskinen skall hinna
göra rent!
10. Rengör golvet.

15. Ta bort och rengör
skurverktygen och låt
lufttorka

15. Ta bort och spola av
sugmunstycket noga!

