
            swingo XP  BMS           

1. Ta ur laddarkontakten,
kontrollera att nödström-
brytaren är urkopplad (yttre
läget) och starta  maskinen
med startnyckeln

2. Fyll renvattentanken
(blå plastpåsen) med rent
vatten. Alt.: använd
störtfyllaren TurboDos för att
fylla med brukslösning

3. Dosera medel
i doseringsmåttet och häll i
tanken, sätt tillbaka
sugslangen med filter ner i
renvattentanken

4. Montera sugmunstycket
placera munstyckets fickor
(gula) exakt under
munstycksfästet och tryck
ner hållaren

5. Skjut in borstarna från
sidan
(det finns styrningar på båda
sidor) – i slutposition klickar
de fast i rätt läge

6. Starta maskinen
med nyckeln på panelen
‘START’ (nyckeln går
automatiskt tillbaka
till läge ‘I’)

7. Starta skurningens
alla funktioner med START
knappen.
Alla rengöringsfunktioner
startas automatiskt

8. ALTERNATIVT:
justera vattenflödet (gul)
och borsttrycket (röd)
manuellt med + eller -
knappen

9. ALTERNATIVT: slå på
on/off funktionen manuellt
- sugmotor (blå)
- spot cleaning (röd)
- “sköldpads” fart (gul)

10. Rengör golvet
Till sist stanna maskinens
skurfunktioner med STOP,
stäng sedan av maskinen
med nyckeln

11. Töm smutsvattnet
med hjälp av slangen.
Kläm ihop gummislangen
för att minska flödet

12. Ta bort och rengör den
gula silen

13. Ta bort och rengör
renvattenpåsen
och låt den torka. Rengör
därefter smutsvattentanken

14. Rengör renvattenfiltret 15. Rengör sugmotorfiltret

16. Ta bort borstarna,
frigör borstlåsningen (gul)
och dra ut borstarna.
Rengör borstarna och låt
torka

17. Ta bort sugmunstycket,
kläm ihop låsfjädern.
Rengör munstycket noga
och låt torka

18. Torka av maskinens yttre
med fuktig duk

19. Förvara maskinen med
öppet tanklock,
för god ventilation

20. Stäng av maskinen
med tändningsnyckeln (vrid
till ‘0’).
Anslut därefter laddar-
kabeln till vägguttag

 VIKTIGT! Använd inte maskinen före det att du läst och förstått bruksanvisningen. 

 Garanti- och serviceansvarig: 

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

Levererad av: 

OrangeClean AB 
Kistagången 20 B
164 40 Kista 
Tel: 08-628 23 10 
Mail:info@orangeclean.se 


