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Als de machine is gebruikt tot het rode lampje op de batterij-indicatie aangeeft dat de batterij bijna leeg is, moet u de batterijen volledig opladen (10-12 uur). Wanneer deze volledige laadprocedure 
achterwege wordt gelaten, kan dat schade aan de accu's veroorzaken. Aangeraden wordt om de accu’s alleen op te laden wanneer de accu-indicator oranje of rood oplicht.

Gebruik & Onderhoud 
- SC3500 GO-Line

17.   Ruim de machine op met het deksel 
van de vuilwatertank geopend.

16.  Laad de accu’s: steek de juiste stekker 
in het stopcontact en steek de andere 
stekker in de batterijlader. 

15.   Reinig de machine met een vochtige 
doek en gebruik indien nodig een 
neutraal schoonmaakmiddel.

14.   Verwijder de zuigmond en maak 
deze schoon. Controleer en reinig de 
zuigrubbers.

10.  Zodra u klaar bent met de reini-
ging, leegt u de vuilwatertank met 
de slang. Leeg de schoonwatertank 
vervolgens met de transparante 
slang.

11.  Maak het grofvuilfilter en de 
vuilwater tank schoon met schoon 
water. 

12.  Druk de click on/off-knop in en 
wacht tot de borstel/padhouder op 
de vloer valt.

13.  Verwijder de borstel/pad voor  
reiniging of vervanging. 

5.  Plaats de borstel of de padhouder 
onder het dek. Gebruik de correcte 
borstel voor reiniging van de vloer.  

6.  Steek de sleutel in het contact en 
start de machine. Laat de borstel 
neer door op de borstelknop te  
drukken.

8.  Pas (indien nodig) de dosering van 
het reinigingsmiddel aan de gewens-
te reiniging en vervui lingsgraad aan. 

7.  Druk het pedaal in om te beginnen 
met schoonmaken. Stel de maximale 
voorwaartse snelheid in met de draai-
knop op het bedieningspaneel. Om 
achteruit te rijden, drukt u op de R op 
het bedie ningspaneel. 

2.  Vul de schoonwatertank met water. 
De temperatuur van het water mag 
niet hoger zijn dan 40 °C.

1b.  Koppel de acculaderkabel los van 
de netstroomvoeding en ruim deze 
op. 

3.  De indicatie voor het schoonwater 
aan de zijkant van de tank toont het 
actuele niveau. 

1a.  Trek de stekker van de netspanning 
uit de lader. 

.

4.   Stel de zuigmondhoek en de druk 
van de zuigmond in met de regel-
knop op de steun om het water  
optimaal op te zuigen

ATTENTIE! Gebruik de machine niet tot u de gebruiksaanwijzing gelezen heeft en begrijpt.

3.  Als de zuigmond niet op de machine 
is aangesloten: installeer en bevestig 
hem met behulp van de twee knop-
pen en sluit vervolgens de zuigslang 
aan.
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Werkt de borstel 
niet naar behoren?

Probleemoplossing
- SC3500 GO-Line

ATTENTIE! Gebruik de machine niet tot u de gebruiksaanwijzing gelezen heeft en begrijpt.

1    Controleer of het snoer correct is 
aangesloten.

2    Controleer of de batterij is opgela-
den.

1  Controleer of de borstel correct 
geïnstalleerd en niet versleten is.

2  Controleer of er sprake is van over-
belasting van de borstelmotor, 
d.w.z. 3 LED-lampen die tegelijker-
tijd knipperen.

1  Controleer of de zuigslang correct 
bevestigd is en schoon is. 

2  Open de vuilwatertank en con-
troleer of het filter en de pakking 
schoon zijn.

3    Controleer of de zuigstrippen van 
de zuigmond beschadigd of vuil 
zijn.

4    Sluit het deksel van de vuilwa-
tertank goed en/of controleer de 
afdichting op slijtage.

1    Controleer of u de juiste waterinstel-
lingen gebruikt.

2     Controleer of de kraan voor schoon 
water open is. 

3   Controleer of het schoonwaterfilter 
schoon is.

4   Controleer of het EcoFlex™- 
systeem gereinigd is, spoel het 
systeem eventueel door.

Reinigt de 
machine niet 
naar behoren?

Werkt de 
zuigfunctie niet 
naar behoren?

Werkt de 
machine niet 
naar behoren?


