
1. Ta ut laddarkontakten ur
vägguttaget. Linda upp
kabeln på kabelhållaren.

2. Montera fast
sugmunstycket och lås
fast med låsvreden.

3. Montera på borsten och
lås fast med sidoplåten.

4. Fyll renvattentanken och
dosera kem enligt
etiketten på
förpackningen. Använd
doseringsmåttet i
maskinen

5.eller använd något
TASKI’s doseringssystem.

6. Fäll upp parkeringsstödet. 7. För att starta/aktivera
maskinen:Håll in
startknappen i
3 sekunder.

8. Starta/aktivera
vattendoseringen.

9. Ställ in vattenflödet
Vattnet kommer ut då
man drar åt sig
starthandtagen.

10. Starta sugmotorn.

11. Ställ in lämplig
arbetshöjd på
körhandtaget genom att
dra åt dig den vänstra
spaken.

12. Använd den orangea
spärren för att låsa
handtaget i ”flytande”
läge.

13. Starta borsten genom
att dra åt dig
starthandtage. Rengör
golvet.

14. Frontskrapa för att föra
med rengöringsvattnet
bakåt då man backar
maskinen.
Använd den högra
spaken!

15. Skaka ur grovsilen i
sopsäcken och rengör
den därefter med vatten.

16. Töm smutsvattentanken,
skölj noga ur och torka
av utsidan.

17. Ta bort och rengör
flottören och sugfiltret

18. Töm renvattentanken
och rengör
renvattenfiltret.

19. Ställ upp maskinen i
parkeringsläge genom
att fälla ned sidostödet.

20. Ta bort och rengör
sugmunstycket

21. Lossa sidoplåten och
dra ut borsten. Spola av
borsten under rinnande
vatten.

22. Kontrollera och vid
behov rengör vatten- 
spridaren.
Sätt tillbaka och
kontrollera att den
kommit i rätt läge.

23. Torka av utsidan med
en fuktad duk.

24. Förvara maskinen med
öppet lock och var noga
med att maskinen är
uppställd på sidostödet.
( Borsten deformeras
om maskinen inte är
uppställd på stödet).

25. Anslut maskinens
laddarkabel till
vägguttaget.

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