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- SC401 (wersja bateryjna)
Zalecenia dotyczące obsługi i konserwacji

Jeśli podczas użytkowania maszyny świeci się tylko lewa dioda LED wskaźnika poziomu naładowania baterii, należy ponownie naładować baterię (10-12 godzin). W przeciwnym razie może 
dojść do uszkodzenia baterii. Zaleca się ładowanie baterii po każdym użyciu urządzenia.
PROSTOWNIK POWINIEN BYĆ ZAWSZE PODŁĄCZONY DO BATERII, NAWET W OKRESIE DŁUŻSZEJ BEZCZYNNOŚCI, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO USZKODZENIA BATERII 
WSKUTEK SPADKU NAPIĘCIA.

1a.  (zewnętrzny prostownik baterii) Odłącz 
kabel prostownika baterii. Podłącz kabel 
ponownie do maszyny.

1b.  (wbudowany prostownik baterii) Wyjmij 
kabel prostownika ładowania baterii z 
gniazdka elektrycznego.

19.  Ładowanie baterii: Podłącz kabel 
prostownika ładowania baterii do 
gniazdka elektrycznego.

6.  Umieść szczotkę lub pad pod dekiem 
szorującym. Szczotka powinna być 
dobrana odpowiednio do czyszczonego 
podłoża. Naciskając na pedał opuść dek 
do odpowiedniego położenia.

12.  Wciśnij przycisk roztworu, aby ustawić 
przepływ roztworu odpowiednio do 
potrzeb bieżącego zadania. Gdy diody 
LED są nieaktywne, przepływ roztworu 
jest wyłączony. Jeśli zachodzi konieczność 
obniżenia poziomu hałasu, wciśnij przycisk 
trybu pracy cichej (dioda LED będzie migać).

17.  Zdejmij ssawę i usuń zanieczyszczenia. 
Sprawdź i wyczyść gumy ssawy.

2.  Napełnij zbiornik czystą wodą i 
dodaj zalecaną ilość odpowiedniego 
detergentu. Temperatura wody nie może 
przekraczać 40°C.

     Upewnij się, że zawór roztworu 
znajdujący się na podwoziu maszyny jest 
otwarty.

7.  W modelach ze stacyjką zapłonu, w 
pierwszej kolejności przekręć kluczyk 
w stacyjce do położenia "I", a następnie 
wciśnij przycisk główny, aby włączyć 
maszynę. Wskaźnik baterii zaświeci się.

13.  Zakończ wykonywaną czynność. Podnieś 
ssawę i wciśnij przycisk główny, aby wyłączyć 
maszynę, pozostawiając jednocześnie 
zaświecony wskaźnik LED baterii. Naciskając 
na pedał podnieś dek szorujący. Aby wypiąć 
szczotkę, wciśnij jednocześnie przycisk 
detergentu i przycisk główny na 1 sekundę.

9.  W przypadku delikatnych podłóg, 
przed czyszczeniem można wstępnie 
zwilżyć szczotkę/pada roztworem, aby 
maszyna nie pozostawiała smug. Przed 
rozpoczęciem pracy wciśnij jednocześnie 
przycisk główny i przycisk roztworu na 
10-20 sekund.

18.  Przetrzyj maszynę wilgotną szmatką. 
W razie potrzeby użyj środka 
czyszczącego o obojętnym odczynie.

3.  (Jeśli maszyna jest wyposażona w 
system mieszania detergentu) Napełnij 
butlę detergentem przeznaczonym 
dla maszyn czyszczących (o wysokim 
stężeniu i niskopieniący).

8.  Wciśnij ponownie przycisk główny (z 
aktywną diodą LED), aby uruchomić 
maszynę, a następnie wciśnij 
jednocześnie na 1 sekundę przycisk 
systemu ssania i przycisk główny, 
aby zablokować szczotkę na deku 
szorującym.

14.  Opróżnij zbiornik wody brudnej przy 
pomocy węża spustowego, a następnie 
opróżnij zbiornik roztworu przy pomocy 
przezroczystego węża.

20.  Pozostaw maszynę z otwartą pokrywą 
zbiornika zanieczyszczeń.

5.  Załóż ssawę i dokręć ją za pomocą 
pokrętła.

     Naciskając pedał opuść ssawę do 
odpowiedniego położenia.

11.  (modele z napędem) Jeśli zachodzi taka 
potrzeba, ustaw prędkość maksymalną 
przy pomocy pokrętła. Aby wycofać, 
wciśnij czerwony przycisk znajdujący się 
z tyłu uchwytu jednocześnie dotykając 
dowolnego przycisku jazdy na panelu.

4.  (Jeśli maszyna jest wyposażona w system 
mieszania detergentu) Włącz maszynę, 
aby aktywować tylko wskaźnik LED. 
Wciśnij przycisk roztworu na 2 sekundy 
i ustaw stężenie procentowe roztworu 
czyszczącego, a następnie przy pomocy 
przycisku roztworu wybierz odpowiednie 
ustawienie wskaźnika LED.

10.  Połóż dłonie na uchwycie tak, aby 
móc obsługiwać znajdujące się na nim 
przyciski dotykowe.

15.  Opróżnij tacę z zanieczyszczeń i 
wyczyść/umyj wnętrze zbiornika wody 
brudnej.

Kończenie pracy

16.  Wyczyść filtr: 
      A) Zamknij zawór roztworu znajdujący 

się na podwoziu maszyny. 
      B) Zdejmij przezroczystą pokrywę i 

uszczelkę, a następnie wyjmij i dokładnie 
oczyść filtr. 

      C) Załóż z powrotem wszystkie elementy filtra.
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- SC401 (wersja bateryjna)
Rozwiązywanie problemów

Maszyna nie 
działa tak  
jak powinna?

Maszyna nie 
zbiera wody tak 
jak powinna?

Maszyna nie 
czyści tak  
jak powinna?

Szczotka 
nie działa 
tak jak powinna?

1.  Sprawdź, czy kabel zasilający jest 
podłączony prawidłowo.

1.  Sprawdź, czy wąż ssący został 
prawidłowo zainstalowany i 
wyczyszczony.

1.  Sprawdź, czy parametry detergentu 
i wody zostały dobrane prawidłowo.

1.  Przy pomocy przedniego pokrętła 
dostosuj kierunek pracy maszyny.

2.  Sprawdź, czy bateria jest 
naładowana.

3.  Sprawdź, czy bateria jest 
podłączona prawidłowo. (*)

2.  Otwórz zbiornik wody brudnej i 
sprawdź, czy taca i pływak są 
czyste i działają prawidłowo.

2.  Sprawdź, czy zawór roztworu jest 
otwarty.

2.  Sprawdź, czy szczotka jest 
założona prawidłowo i czy nie 
jest zużyta. Upewnij się, że 
zabrudzenia nie blokują obrotów 
szczotki.

2.  Sprawdź, czy dioda LED nie 
sygnalizuje przeciążenia silnika 
szczotki.

3.  Sprawdź, czy gumy ssawy nie są 
uszkodzone lub zabrudzone.

3.  Sprawdź, czy filtr roztworu jest 
czysty.

4.  Sprawdź, czy system detergentu 
jest czysty. W razie potrzeby, 
przepłucz go wodą.

4.  Sprawdź, czy uszczelka pokrywy 
jest w dobrym stanie technicznym 
i czy po zamknięciu zapewnia 
odpowiednią szczelność. 

(*) W tym przypadku czynności 
serwisowe powinny zostać wykonane 
przez autoryzowanych serwisantów 
firmy Nilfisk.

Więcej informacji znajduje się w 
instrukcji serwisowej dostępnej w 
centrum serwisowym Nilfisk.


