Handleiding B 40 / B 60 / B 80

Waarschuwing
Dit is slechts een korte handleiding! Lees voordat u het apparaat gebruikt of onderhoudt de gebruiksaanwijzing die bij het
apparaat is geleverd. Het niet opvolgen van de instructies en veiligheidsinstructies kan leiden tot schade aan de apparatuur en
tot gevaren voor de gebruiker en anderen.

Inbedrijfstelling
1A

1B

1 A Ontkoppel de oplader van het stroomnet.
B Wikkel de oplaadkabel van de batterij op de kabelhaak.

2A

2B

2 A Open de schoonwatertank. Vul de tank met leidingwater
(maximaal 60°C) tot de vulopening. Sluit dan de tank.
B Of sluit de slang aan op het automatische vulsysteem
(maximum 60°C). Monitor het apparaat, de automatische
vulling onderbreekt de watertoevoer wanneer de tank
vol is. Sluit de watertoevoer en ontkoppel de slang van
het apparaat.
C Voeg reinigingsmiddel toe aan de schoonwatertank.
Waarschuwing
Gevaar voor beschadiging. Alleen aanbevolen reinigingsmiddelen
gebruiken. Veiligheidsinstructies op de reinigingsmiddelen
controleren. Gebruik geen sterk schuimende reinigingsmiddelen.

Bedrijf
1A

Hoeveelheid water instellen
1 A Stel de hoeveelheid water in met de regelknop. De
hoeveelheid water die overeenkomt met de vervuiling
van de vloer.

2A

Omlaag brengen borstelkop
2 A Druk het pedaal naar beneden en vervolgens naar links
bewegen. Hiermee ontgrendel je het pedaal.
Breng het pedaal langzaam omhoog. De borstelkop
wordt omlaag gebracht.

3A

Omlaag brengen zuigbalk
3 A Trek de hendel naar voren en druk hem naar beneden;
de zuigbalk is verlaagd.

Reinigingsprogramma’s
4 A Eco-modus
Voor schrobben en zuigen.
B Normale modus
Voor schrobben en zuigen.
C Intensieve modus
Schrobben
D Zuigmodus
Zuigen
E Polijstmodus
Voor gepolijste vloeren zonder vloeibare applicatie.
F Programmakeuzeschakelaar
Draai de knop naar het gewenste programma.

4F

Maak voorzichtig schoon
Risico van schade aan vloeren.

5A

5 A Druk op de veiligheidsschakelaar. Borstels draaien,
water is afhankelijk van aanpassing geleverd aan de
borstel. De zuigturbine start na het geselecteerde
programma. Te reinigen oppervlakte met gelijkmatige
snelheid reinigen.

Machine stoppen / uitzetten
1A

1B

1C

1D

1E

1F

2A

2B

Stop en uitzetten
1 A De regelknop voor het aanpassen van de
hoeveelheid water uitzetten.
B Zet de programmakeuzeschakelaar op
vacuüm. Rijd het apparaat nog eens 1-2 mtr
verder om restwater op te zuigen.
C Reinigingskop heffen.
D Laat de veiligheidsschakelaar los.
E Til de zuigbalk op.
F Zet de programmakeuzeschakelaar op “OFF”.

Het legen van de afvalwatertank
Waarschuwing
Lokale voorschriften voor afvalwaterzuivering doornemen.

2C

2 A Verwijder de afvoerslang van de houder en laat
de vuilwatertank leeg lopen.
B Spoel de vuilwatertank af met schoonwater of
reinig de tank met het spoelsysteem (optie).
C Laat de deksel open staan om te drogen. Druk
de gele sluiting naar binnen zodat de deksel
open blijft staan.

3A

3B

Het legen van de schoonwatertank
Waarschuwing
Lokale voorschriften voor afvalwaterzuivering doornemen.
3 A Maak de deksel los om het schoonwater af te tappen.
Laat het water weglopen.
B Verwijder het filter van de schoonwatertank om deze
te reinigen.

3C

C Controleer de filter op vervuiling, maak het indien
nodig schoon met water.

4A

Grof vuilcontainer legen (alleen met de R-reinigingskop)
4 A Verwijder de grofvuilcontainer en leeg deze in
de prullenbak.

5A

Laad de batterij op
5 A Laad de batterij op als dat nodig is.

Zorg en onderhoud
1A

1B

Waarschuwing
Gevaar voor beschadiging. Apparaat niet met water afspuiten en geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.
1 A Haal de grof vuilfilter uit de afvalwatertank en maak
deze schoon.
B Controleer de pluizenfilter, reinig deze indien nodig.

2A

2 A Trek de waterverdelingsstrip op de reinigingskop eraf
en maak het waterkanaal schoon met een reinigingsdoek.

3A

3 A Reinig de zuigrubbers, controleer op slijtage en
vervang deze indien nodig.
B Maak het zuigkanaal schoon.

3B

4A

4 A Reinig de borstel. Controleer de borstels op slijtage en
vervang deze indien nodig.
B Reinig de buitenkant van het apparaat met een
vochtige doek, gebruik eventueel een mild schoonmaakmiddel.

4B

5A

5 A Reinig de afdichtingen tussen de vuilwatertank en de
deksel en controleer op lekken, vervang indien nodig.
B Reinig de borsteltunnel (alleen BR-variant).

6

Laat jaarlijks een servicebeurt uitvoeren.

Heeft u vragen?
Bel: 085 - 48 60 500
Mail: service@rhowax.nl
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