
Utilização e manutenção

Ligue a chave e verifique
seexiste bateria suficiente para
realizar o trabalho. Carregue as
baterias, se necessário.

Instale o bocal utilizando
os manípulos de aperto manual.
Instale a mangueira do bocal.

Retire a tampa vermelha e encha
o depósito. Adicione o deter-
gente de espuma reduzida. A
capacidade máxima do depósito
é 16 galões / 61 litros.

Verifique o nível de água através
da bola vermelha do lado
esquerdo da máquina.

Versãode pad: Coloque o suporte de escova/padpor baixo da plataforma de lavagem e use o pedal para
descer a plataforma sobre a escova.Prima o botão de lavagem OneTouchTM para acionar a lavagem.
A aspiração irá começar. Prima um dos dois interruptores ½ segundo para instalar a escova.

Versãode elevação: Aplique o pad ao suporte de PADfixo, prima o botão de lavagem OneTouchTM

e a plataforma desceráautomaticamente.

Utilize a alavanca para descer ou
subir o bocal para o pavimento.
Ajuste o ângulo do bocal com a
alavanca para ajustar a ação de
aspiração, se for necessário.

Coloque a máquina no modo de trabalho
e prima qualquer dos dois interruptores de
segurança vermelhos para ativar a máquina.

Paraa versãode tração com bocal: Utilize
o manípulo de lebre/tartaruga para controlar
a velocidade da máquina.

Paraa versãode tração com roda: Ao pre-
mir qualquer dos interruptores de segurança
vermelhose o manípulo inverso preto juntos
colocará a máquina em movimento inverso.

Prima os botões de solução + ou – para
aumentar / reduzir o fluxo de água ou para
desligar a solução.

Versão de ELEVAÇÃO:Ajuste a pressão
de lavagem quando necessário.

Na versão em pad, o suporte da escova/pad
pode ser removido automaticamente ao ele-
var a plataforma com o pedal e, em seguida,
pressionar o botão de desengate.
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Diariamente: Seo indicador da bateria estiver vermelho, colocar a máquina a carregar. A bateria
deverá estar a carregar se estiver vazia, se não estiver a ser usada ou se não for ser utilizada
nas 8 a 10 horas seguintes.

Diariamente: Paracarregar a bateria, utilizar
o cabo CA para o carregador a bordo e ligá-lo
à máquina e à tomada de alimentação.

Diariamente: Retirar o bocal e limpar.
Inspecionar os lábios, limpar os mesmos
ou substitui-los se for necessário.

Semanalmente: Inspecionar o filtro de solução
e limpá-lo, se for necessário.

Diariamente: Deixar a tampa do depósito de
recolha aberta depois de ter sido limpa para
evitar odores.

Quando a lavagem estiver con-
cluída, desligue a chave para
realizar a seguinte manutenção.

Diariamente: Esvaziara água
limpa utilizando o depósito de
solução manípulo de drenagem
localizado sob a máquina.

Diariamente: Esvaziaro depósi-
to de recuperaçãoutilizando a
mangueira de esvaziamento. Do-
brar a parte mole antes de retirar
a capa para controlar o fluxo.

Diariamente: Inspecionar e en-
xaguar a o depósito de esferas
flutuantes e inspecionar. Limpar
a junta vedante da tampa,
se for necessário.
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