
 
SC351
PIKAOPAS

HUOMIO! Älä käytä konetta ennenkuin olet lukenut käyttöohjeen (tai saanut käyttökoulutuksen).

2. Annostele säiliöön puhdis-
tettavaan kohteeseen sovel-
tuvaa pesuainetta.

3. Noudata aina pesuaineen 
laimennusohjeita. Liuksen 
lämpötila ei saa ylittää 40 
°C:tta, eikä se saa vaahdota.

4. Aseta harja tai vetoalusta  
harjayksikköön. Käytä oikean-
laista vaihtoehtoa lattian 
puhdistamiseen.

1. Irrota verkkojohto. 5. Valitse pesuohjelma 
kääntämällä nupista.

6. Paina yhtä aikaa ohjauskah-
van turva- ja käynnistys/pysäy-
tys-kytkimistä harjan kiinnit-
tämiseksi ja vapauta vivut.

8.  Paina yhtä aikaa ohjauskahvan 
turva- ja käynnistys/pysäytys-kytki-
mistä aloittaaksesi puhdistuksen. 

9. Käännä nuppi 0-asentoon 
pysäyttääksesi koneen.

10. Työskentelyn loputtua. 
Tyhjennä molemmat säiliöt.

7. Säädä virtauskytkimestä 
painamalla haluttu pesuliuok-
sen virtauksen määrä.

12. Puhdista sihti puhtaalla 
vedellä.

13. Poista ja puhdista harja/
laikka.

14. Poista imusuulake ja puh-
dista se.

11. Puhdista likavesisäiliö  
puhtaalla vedellä.

15. Tarkasta ja puhdista imu-
kumit.

16. Puhdista kone pyyhkeellä 
ja käytä tarvittaessa neutraalia 
puhdistusainetta.

17. Lataa akut: Kytke verk-
kojohto.

18. Pysäköi kone ja jätä säiliön 
kansi raolleen.

Mikäli konetta on käytetty niin kauan että akkuvalo on punainen, akut tulee ladata täyteen (10-12 tuntia). Mikäli näin ei tehdä, akut voivat vaurioitua. Akkujen lataaminen 
jokaisen käyttökerran jälkeen on suositeltavaa. VARMISTA, ETTÄ PUNAINEN PISTOKE ON IRROITETTU LATAUKSEN JÄLKEEN, MIKÄLI KONETTA EI KÄYTETÄ PÄIVITTÄIN.
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SC351

ONGELMIEN RATKAISU

Kone ei toimi niin 
kuin pitäisi?

Imu ei toimi 
kunnolla?

Kone ei puhdista 
hyvin?

Harja ei toimi niin 
kuin pitäisi?

HUOMIO! Älä käytä konetta ennenkuin olet lukenut käyttöohjeen (tai saanut käyttökoulutuksen).

1. Tarkasta, että verkkojohto 
on oikein yhdistetty. 

3. Tarkasta, että sulakkeet eivät 
ole palaneet.

4. Tarkasta, että pesuohjelman 
valintanuppi ei ole rikki tai että 
siinä on oikea pesuohjelma.

2. Tarkasta, että akut ovat 
latautuneet.

1. Tarkasta, että imuletku on 
oikein asennettu ja puhdas. 

3. Tarkasta, että imukumit eivät 
ole rikki tai likaiset.

4. Tarkasta, että sulake ei ole 
palanut.

2. Avaa, likavesisäiliön kansi ja 
tarkasta, että imusihti ja tiiviste 
ovat puhtaat.

2.  Tarkasta, että mikään 
ulkoinen tekijä ei estä harjaa 
pyörimästä

1.Tarkista, ettei ylikuormi-
tuskytkin ole lauennut.

1. Tarkasta, että pesuohjel-
man valintanuppi on oikeassa 
asennossa.

3. Tarkasta, että letkuliitos ei 
ole likainen/tukossa.

4. Tarkasta harjan/laikan kunto.2. Tarkasta, että pesuaineen-
syöttöventtili ei ole likainen/
tukossa.
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