
 

 

 

          

1. Tag bort elsladden ifrån 
väggutaget lägg den i 
maskinen 

 2. Lyft på sätet för att öppna 
ren/smutsvatten tanken. 

 3. Fyll tanken med rent 
vatten. 

 4. Använd TASKI J-Fit: 
(doseringssystemet i 
maskinen) eller dosera kem i
doseringsmåttet. Häll i och 
skölj doseringsmåttet i 
tanken. 

 5. Montera sugskrapan:  
Placera skrapan så att metal 
klackarna är i läge ovan för de 
rektangulära hålen i skrapan. 
Tryck till med foten. 

         

6. Montera sugskrapan och 
anslut sugslangarna. 

 7.  Placera borstarna noga 
så att de kommer mitt 
under skurhuvudet. 

 8.  Starta maskinen genom att 
vrida på nyckeln medsols.  
Tryck på knappen för 
skurborsten på displayen så 
sänker sig skurpaketet 

 9. Starta maskinen med de 
senaste inställningarna 
genom att trycka på 
start/ stop-knappen. 

 10. Anpassa vattendosering l 
och borsttryck efter 
behov. 

         

11.  Starta sugmotorn och välj 
ev. ECO-läget för 
halverad sugkraft, 
mindre ljud samt längre 
drift tid. 

 12. Halvera hastigheten 
genom att trycka 
knappen för lägre 
hastighet. Tryck bakåt-
knappen för att ändra 
färdriktningen. 

 13. Tryck nöd strömbrytaren  
för att stanna och stänga 
av maskinen omgående. 
Starta igen genom att 
vrida om brytare & 
startnyckeln . 

 14. Vid fara eller om du vill 
få uppmärksamhet.       
Tryck på signalknappen.

 

 15. När smutsvattentanken 
är full eller vattnet tar 
slut lyser en röd lampa. I 
båda fall stannar 
maskinen. 

         

16. De gröna lamporna visar 
batteriets laddnings-
status. När en röd lampa 
börjar lysa har du 10 min 
kvar innan maskinen 
stannar helt.  

 17. Tryck långsamt ner 
fotpedalen var efter 
maskinen kör fråmåt och 
börjar rengöra golvet. 

 18. Tyck start/stopp-
knappen för att stänga 
av motorn. De senaste 
inställningarna sparas. 

 19. Vrid nyckeln motsols för 
att stänga av maskinen 
helt. 

 20. Töm smutsvattentanken 
med avtappningsslangen 
och släpp ner bälgen i 
tanken så att allt vatten 
tömms, skölj bäljen och 
tanken med rent vatten. 

         

21. Ta bort filtret från 
vattenpumpen och gör 
rent under rinnande 
vatten. 

 22. Ta bort det gula filtret  
skjölj det under rinnande 
vatten. 

 23. Rengör sugfiltret under 
rinnande vatten och låt 
lufttorka. 

 24.  Ta bort skurborstarna, 
rengör under rinnande 
vatten och låt lufttorka.

 25. Ta bort sugskrapan. 

        

26. Rengör skrapan under 
rinnande vatten. 

 27.  Torka av maskinens utsida 
med en fuktig duk. 

 28. Vid förvaring: Vänd filtret 
upp på sidan så att   
locket får en öppning för 
att undvika dålig lukt. 

 29. Häng upp sugskrapan  
och sug-slanganra innan 
du ställer undan 
maskinen. 

 30. Vid förfaring ladda alltid 
maskinen: Anslut 
elsladden till vägg 
utaget. 
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