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1. Şebeke kablosunun takılı 
olmadığından emin olun. 
Kablonun hasarlı olup 
olmadığını kontrol edin.Eğ
hasarlı ise makineyi 
kullanmayın!!! 
 

6. Şebeke kablosunu takın

 

11. Emici lastik başlığı kolu 
ile emici lastik başlığını 
indirin 

 

16. Akan suyun altında 
şamandıra ünitesinin 
temizledikten sonra yerine 
takın 

 

21. Ölçek kabını ters çevirin
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ebeke kablosunun takılı 
ından emin olun. 

ını kontrol edin.Eğer 

 2. Solüsyon tankını temiz su 
ile doldurun 

  

 

ebeke kablosunu takın  7. Makineyi çalıştırın 

  

 

ğı kolu  12. Yerleri temizleyin 

  

 

temizledikten sonra yerine 

 17. Çözelti filtresini 
temizleyin sonra yerine takın

  

 

Ölçek kabını ters çevirin  22. Makineyi havalanması 
için kapağı açık şekilde 
bırakın (kapak ölçek kabının 
üstünde duracak) 

  

Kullanım Rehberi

 

Solüsyon tankını temiz su  3. Ölçek kabı ile temizlik 
ürünü dozunu ayarlayıp çözelti 
tankının içine boşaltın 

  

 

 8. Fırça ünitesini ayak pedalı 
yardımı ile aşağı doğru 
indirin.Böylece fırça otomatik 
olarak yerine oturacaktır.

  

 

 13. Makineyi kapatın ve 
şebeke kablosunu çıkartın.

  

 

temizleyin sonra yerine takın 
 18. Fırçaları çıkarın ve 

temizledikten sonra hava ile 
temas halinde kurumaya 
bırakın 

  

  

akineyi havalanması 

bırakın (kapak ölçek kabının 

  

  

Rehberi 

 

ile temizlik 
ürünü dozunu ayarlayıp çözelti 

 4. Emici lastik başlığını
bağlayın (Emici lastik ba
ceplerini tam olarak emici 
lastik başlığı bölümüne 
yerleştirdikten sonra baş
bölümünü aşağı doğru itin

  

 

Fırça ünitesini ayak pedalı 
ğru 

indirin.Böylece fırça otomatik 
oturacaktır.  

 9. Emme ünitesi ve solüsyon 
dozu düğmelerine basın
(turuncu düğmeler) 

  

 

Makineyi kapatın ve 
ebeke kablosunu çıkartın. 

 14. Kirli su tankını boş
ve temiz sui le çalkalayın. 
Solüsyon tankını boşaltın.

  

 

Fırçaları çıkarın ve 
temizledikten sonra hava ile 
temas halinde kurumaya 

 19. Emizi lastik başlığ
çıkartın ve temizleyin 

  

  

  

 

  

 

 

ğını 
Emici lastik başlığı 

ceplerini tam olarak emici 
ı bölümüne 

tirdikten sonra başlık 
ğru itin) 

 5. Fırçayı dikkatlice 
kaldırdığınız fırça ünitesinin 
altına takın 

  

 

Emme ünitesi ve solüsyon  
melerine basın 

 10. Solüsyon akış hızını 
ayarlayın (mavi kol) 

  

 

Kirli su tankını boşaltın 
ve temiz sui le çalkalayın. 

şaltın. 

 15. Şamandıra ünitesini 
ve şamandıra) sarı filtreyi saat 
yönünün tersinde çevirerek 
çıkarın  

  

 

şlığını 
 

 20. Nemli bez ile makineyi 
silin 

  

  

  

  

ınız fırça ünitesinin 

ş hızını 

amandıra ünitesini (filtre 
sarı filtreyi saat 

yönünün tersinde çevirerek 

Nemli bez ile makineyi 


