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ls de machine gebruikt is tot het rode lampje oplicht op de accu-indicator, is volledig opladen van de accu’s (10-12 uur) nodig. Het niet uitvoeren van deze procedure kan schade aan de accu’s oplev-
eren. Aangeraden wordt om de accu’s alleen op te laden wanneer de accu-indicator oranje of rood oplicht.
ZORG ERVOOR DAT DE RODE ACCU STEKKER NIET AANGESLOTEN BLIJFT NA HET OPLADEN ALS DE MACHINE NIET DAGELIJKS GEBRUIKT WORDT.

Instructieposter 
- SC351

LET OP! Gebruik de machine niet voordat u de gebruikershandleiding heeft gelezen

3.  Volg altijd de aanbevolen mengver-
houdig op het label van het te  
gebruiken reinigingsmiddel

2.   Vul de schoonwatertank met water 
en het juiste reinigingsmiddel. De 
watertemperatuur mag de 40°C  
niet overschreiden

4.  Plaats de borstel of de padhouder 
onder het schrobdek. Gebruik de 
juiste borstel voor het reinigen van 
de vloer

5.  Draai de knop naar een van de 
aangegeven programma’s

1.  Haal de stekker van de acculader uit 
het stopcontact

18.  Zet de machine weg met de klep 
van de vuilwatertank open

16.  Reinig de machine met een vochtige 
doek, indien nodig gebruik een  
neutraal reinigingsmiddel

17.  Laad de batterijen op: doe de  
stekker van de acculader in het 
stopcontact

13.  Verwijder de borstel/padhouder en 
maak deze schoon

11.  Verwijder de borstel/padhouder en 
maak deze schoon

12.  Spoel het deksel en de flotter met 
schoon water 

14.   Verwijder de zuigmond en maak 
deze schoon

8.  Druk de veiligheidsschakelaar tegelijk 
met de start hendel in om de  
reiniging te starten. Indien water 
buiten het schrobdek komt tijdens 
het reinigen, verlaag dan de water-
toevoer

6.   Druk op de veiligheidsschakelaar, 
tegelijk met de starthendel zodat de 
borstel/padhouder vastklikt, en laat 
de veiligheidsschakelaar weer los

7 .  Selecteer de gewenste  
waterdosering

9.  Draai de knop naar positie “0” om 
de machine uit te schakelen

10.  Na het reinigen. Leeg zowel de vuil-
watertank als de schoonwatertank
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Probleemoplossing
- SC351

ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat u de gebruikershandleiding heeft gelezen

De machine 
werkt niet zoals 
hij moet?

Zuigen werkt niet  
zoals het moet?

De machine 
maakt niet  
schoon zoals het 
moet?

De borstel 
werkt niet 
zoals het moet?

1  Controleer de zekering 2   Controleer of er externe materialen 
zijn die verhinderen dat de borstel  
kan draaien

1  Controleer of de voedingskabel 
goed is aangesloten

2  Controleer of de accu’s opgeladen 
zijn

3  Controleer de zekering 4  Controleer of de programma keuze-
knop beschadigd is of dat deze op 
de juiste instelling staat

1  Controleer of de zuigslang goed is 
gemonteerd en dat deze niet  
verstopt is

2  Open de vuilwatertank en  
controleer of filter en de rubber  
afdichtingen schoon zijn

3  Controleer of de zuigrubbers  
beschadigd of vuil zijn

4 Controleer de zekering

1  Controleer of de programma keuze-
knop op het juiste programma staat

2  Controleer of de schoonwater- 
toevoer kraan schoon/verstopt is

3  Controleer of de schoonwateraan-
sluiting vuil/verstopt is

4   Controleer de staat van de borstel/
pad


