
           Swingo 1255 B – BMS models 

1. Ta bort laddarkontakten
och linda upp kabeln på
kabelvindan.

2. Kontrollera att
batterifrånskiljaren sitter i.

3. Fyll renvattentanken med
rent vatten.

4. Använd TASKI JFit
doseraren eller dosera med
doseringsmåttet. Skölj ur i
det rena vattnet.

5. Placera munstycket exakt
mitt för munstyckshållaren
och tryck därefter ner
munstyckshållaren så att
munstycket fäster. Anslut
sugslangen.

6. Placera borstarna noga
så att de kommer mitt
under borsthuset.

7. Starta maskinen genom
att vrida på nyckeln
medsols.

8. Tryck på knappen för
borskoppling på displayen
så sänker sig borsthuset
och ansluter borstarna
automatiskt.

9. Starta sugmotorn och
vätskedoseringen genom
att trycka på de orangea
knapparna.

10. Ställ in vätskeflödet med
+ och – symbolerna.

11. Sänk ner sugmunstycket
med hjälp av fotpedalen.

12. Skura golvet. 13. Stäng av maskinen. 14. Töm smutsvattentanken
(slang med rött lock) och
spola rent med vatten.
Töm även det gula
grovfiltret i en sopsäck
och rengör.Töm därefter
renvattentanken och
spola ur eventuella
kemrester.

15. Ta bort flottören med det
gula sugfiltret genom att
vrida bajonettfattningen
motsols.

16. Rengör det gula
sugfiltret noga under
rinnande vatten och sätt
tillbaka.

17. Rengör det gula
renvattenfiltret och sätt
tillbaka.

18. Ta bort skurborstarna,
markerade med gul
punkt på borskåpan.
Rengör borstarna med
rinnande vatten och låt
torka.

19. Ta bort och rengör noga
den gulmarkerade
sugskrapan. Kontrollera
att suglamellerna är
oskadade.

20. Torka av maskinens
utsida med en fuktig
duk.

21. Kontrollera att
batterifrånskiljaren är på
plats.

22. Anslut laddarkabeln till
vägguttaget.

23. Vänd doseringsmåttet
upp och ned.

24. Förvara maskinen med
öppet lock för att
undvika dålig lukt.

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