
Nederland:
Nilfisk BV
Industrieterrein Gooise Kant 
Versterkerstraat 5 
1322 AN ALMERE 
Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81 
info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

België:
Nilfisk nv / sa
Tobie Swalusstraat 48
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
Info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

ATTENTIE! Gebruik de machine niet totdat u de gebruikershandleiding heeft gelezen en begrijpt.

- SC2000
Gebruik en onderhoud

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

VERZEKER DAT DE OPLADER ALTIJD IS AANGESLOTEN OP DE BATTERIJEN, ZELFS ALS DE MACHINE LANGER NIET WORDT GEBRUIKT OM SCHADE AAN DE BATTERIJEN DOOR TE LAGE SPANNING TE VOORKOMEN.

2.  Vul de tank met schoon water. Het schone 
water mag niet warmer zijn dan 40 °C.  
Zorg dat de klep voor de oplossing 
onder machine open is.

3.  Vul de EcoFlex-tank met een geschikt 
reinigingsmiddel voor schoonmaakma-
chines (sterk geconcentreerd reinigings-
middel met lage schuimvorming)

4.  Installeer de zuigmond en zet hem vast 
met de knop.

Externe batterijlader
1a.  Trek de stekker van de batterijlader  

uit het contact. Sluit hem weer aan  
op de machine.

Ingebouwde lader
1b.  Trek de stekker van de batterijlader  

uit het stopcontact.

18.  Reinig de machine met een vochtige 
doek en gebruik indien nodig een neu-
traal schoonmaakmiddel.

16.  Druk de click-off-knop in en wacht tot 
de borstel/padhouder op de vloer valt. 
Verwijder deze voor reiniging of ver-
vanging van de borstel.

17.  Neem de zuigmond af en verwijder 
vuil. Controleer en reinig zuig- 
strippen.

19.  De batterijen opladen: steek de  
stekker van de batterijlader in het stop-
contact.

20.  Parkeer de machine met het  
deksel geopend en de zuigmond 
opgehangen.

13.  Leeg de vuilwatertank met de slang. 
Leeg de schoonwatertank met de 
transparante slang.

12.  Machine met Ecoflex, beëindig de  
toevoer van het reiningingsmiddel 
2 minuten vóór het werk wordt  
beëindigd via de knop voor reinigingsmiddel. 
Om het reinigingsmiddel uit het systeem 
en de borstel te spoelen voordat u begint 
met de afhandeling en het schoonmaken.

10.  Indien nodig selecteert u de functie 
voor extra druk (knop een seconde 
ingedrukt houden). 
Indien nodig drukt u de knop voor 
stille modus in voor fluisterzacht wer-
ken.

11.  Druk op de Ecoflex-schakelaar, als u 
tijdelijk extra reinigingsvermogen nodig 
heeft.

14.  Maak de vuilwatertank leeg en  
reinig/was binnenin.

15.  Het filter reinigen: 
A) sluit de klep van de oplossing  
onder de machine. 
B) verwijder de transparante afdekking  
en de pakking, neem dan het filter  
binnenin eruit en maak het schoon. 
 C) plaats het filter weer terug.

7.   Om de borstel in te schakelen, drukt u 
op de knop voor de borstel.

5.  Breng de borstel of de padhouder aan 
onder het dek. 
Gebruik de correcte borstel voor reini-
ging van de vloer.

6.  Steek de gebruikerssleutel in de kaartle-
zer. Daarna kunt u de machine starten 
door de One-Touch knop in te drukken.

8.  Druk het pedaal in om te beginnen met 
schoonmaken. U kunt de snelheid aanpas-
sen met meer of minder druk op het pedaal.  
Om achteruit te rijden, drukt u de gele 
hendel in.

9.  Om de dosering van het reinigingsmid-
del aan te passen, drukt u op de betref-
fende knop naargelang de gewenste 
reiniging en toepassing.

Na afsluiting van het werk
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ATTENTIE! Gebruik de machine niet totdat u de gebruikershandleiding heeft gelezen en begrijpt.

- SC2000
Problemen oplossen

Werkt de machine 
niet  
naar behoren?

Werkt de 
afzuiging niet naar 
behoren?

Reinigt de 
machine niet  
naar behoren?

Werkt de  
borstel niet  
naar behoren?

1  Controleer of het stroomsnoer  
correct is aangesloten en of de bat-
terij is opgeladen

1  Controleer of de afzuigslang  
correct is aangebracht en schoon-
gemaakt.

1  Controleer of u de juiste reinigings-
middelen en waterinstellingen ge-
bruikt.

3  Controleer of de groene led van de 
One-Touch knop knippert. Wacht 
totdat het lampje constant brandt.

2  Start de machine opnieuw.

2  Open de vuilwatertank en  
controleer dat de vuilbak en vlotter 
schoon zijn en functioneren.

2  Controleer of de klep van de  
oplossing open is.

2  Controleer of de borstel correct ge-
installeerd en niet versleten is en dat 
er geen extern materiaal  
de borstel blokkeert.

3  Controleer of het vloeroppervlak 
niet sterker helt dan toegestaan.

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

3  Controleer of het filter van de  
oplossing gereinigd is.

1  Controleer of de borstelmotor niet 
overbelast is "WAARSCHUWING 
ALARM F2" op het display.

4  Controleer of de elektromagne-
tische rem werkt.

4  Controleer of de pakking van het 
deksel naar behoren functioneert en 
goed afgedicht is bij gesloten deksel. 

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


