
Clean Rolly

1. Irrota latausjohto seinästä ja akusta. Kiinnitä akku koneeseen 1.

2. Vapauta ajokahvan lukitus vetämällä vivusta 2 kohti kahvaa ja irrota vivusta 

kahvan ollessa oikeassa työskentelyasennossa, jolloin kahva lukkiutuu.

3. Avaa säiliön kansi 3 ( muista avata kannen lukko 4! ). Täytä puhdasvesisäiliö 5

( vesitilavuus 7,5 l ). Tarvittaessa voit myös irrottaa puhdasvesisäiliön täytön 

helpottamiseksi.

4. Laske harja- / imuyksikkö 6 alas vapauttamalla poljin 7 yläasentoon

painamalla poljinta oikealle.

5. Kytke koneeseen virta napista 8 . Kun pidät painiketta kolme sekuntia 

pohjassa harjamoottorin 9, imumoottorin 10 ja vesipumpun 11 merkkivalot 

syttyvät ja ne ovat käyttövalmiudessa.

6. Vedä vipu 12 kiinni kahvaan. Harjamoottori, imumoottori ja vesipumppu 

käynnistyvät, lähde liikkeelle.

7. Säädä veden määrää tarvittaessa painikkeesta 13 ja                                 

imutehoa painikkeesta 14. 

8. Kahvan korkeutta voi säädellä myös ajon aikana kohdan kaksi mukaisesti.

HUOM! Varmista, että koneeseen on asennettu harja!!!

KONEEN KÄYTTÖÖNOTTO:

Konetta saa käyttää ainoastaan koulutettu henkilö!

Irtolika heikentää pesutulosta, lakaise lattia ennen pesua!

Käytä vain matalavaahtoista konemenetelmiin soveltuvaa pesuainetta!
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Jokaisen käyttökerran jälkeen:
� Irrota ja tyhjennä puhdasvesisäiliö 1. 

Tarkista ja tarvittaessa puhdista säiliön 

pohjalla oleva puhdasvesisuodatin.

� Irrota ja tyhjennä likavesisäiliö 2 ja 

huuhtele likavesisäiliö sisältä.

Puhdista kansi ja kannen tiiviste 3. 

Tarvittaessa kannen voi myös irrottaa.

� Irrota harja- / imuyksikkö 4 seuraavasti:

� Avaa salpa 5

� Avaa lukitus 6 ja nosta 

samanaikaisesti varsi 7 taakse ylös

� Irrota imuletkut 8 pidikkeistään

� Vedä harja- / imuyksikkö 4 irti sivulle

� Avaa imusuuttimien lukitukset 9 ja 

irrota imusuuttimet 10.

� Irrota pesuharja 11 painamalla 

harjan päästä 12 harja irti.

� Pese imusuuttimet, harja ja 

harjakotelo ja imukanavat.

KÄYTÖN JÄLKEINEN HUOLTO:

Sammuta koneesta virta ennen huoltotoimenpiteitä!

Asenna harja- / imuyksikkö takaisin 

vastakkaisessa järjestyksessä. 

� Kytke akku lataukseen ja

tarkasta latauslaitteen toimintavalot.

Viikoittain / tarvittaessa:
� Puhdista kone ulkoisesti

�Tarkista imusuuttimen kumit ja tarvittaessa

Käännä tai vaihda ne.

Mikäli kone ei ime:
o imuletkussa 8 tai imusuulakkeessa 10 on 

tukos.

o Likavesisäiliön kansi on auki
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