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IKKE BRUK MASKINEN FØR DU HAR LEST OG FORSTÅTT BRUKERMANUALEN

2.      Fyll rentvannstanken med vann.  
Temperaturen på vannet må ikke 
overstige 40°C.

3.   Lokket fra tanken kan brukes til 
dosering av kjemi. 1 lokk = 30ml som 
gir 1% rengjøringsmiddel i 3 liters 
tanken. (*)

4.   Sett i støpselet1.     Vipp opp håndtaket for å løfte av  
tankene.

19.   Rengjør sugenal og børste med  
rent vann.

17. Ta av sugenalen foran og bak. 18.    Ta av børsten ved å skru med 
klokken.

20.   Rengjør maskinen med en  
fuktig klut, evt. blandet med nøytralt 
rengjøringsmiddel hvis nødvendig. 
Parker maskinen et rent og tørt sted.

14.   Ta kabelen ut av kontakten, rull  
den sammen og plasser den i  
kabelholderen.

13.   Parker maskinen i stående posisjon. 
Skru hovedbryteren på “0”.

9.  Ta tak i håndtaket og start  
rengjøringen av gulvet.

11.   Den røde dioden blinker når 
rentvannstanken er nesten tom, og 
lyser konstant når den er helt tom.  
Tøm skittenvannstanken og fyll  
på rent vann. Maskinen er igjen  
klar til bruk. 

12.  For å bruke den eksterne sugeslan-
gen: Trykk på startknappen i stående 
posisjon. Vri slangekoblingen på ON 
og sug væsken opp.  
Ferdig: Skru av startknappen og vri 
slangekoblingen tilbake til OFF. (**)

15.  Tøm rent- og skittenvannstanken. 
Rengjør begge med rent vann.

16.  Kontroller og rengjør vann- og 
vakuumfilteret jevnlig.

10.  Ved bløtlegging, bruk pedalen til å 
heve/senke sugenalene.

5.  Start gulvvaskeren ved å i sette 
hovedbryteren på “I”.

6.  Trykk på den orange fotpedalen  
for å senke maskinen til 
arbeidsposisjon.

7.  Når maskinen er i arbeidsposisjon  - 
trykk på startknappen og rengjøringen 
begynner. Maskinen stopper automa-
tisk når den parkeres stående.

8.   Justér vannmengden så den passer til 
oppgaven:  
1 dråpe - normal rengjøring 
2 dråper - kraftig rengjøring

 Når rengjøringen er utført

(*)  FØLG ALLTID DOSERINGSANVISNINGEN PÅ RENGJØRINGSMIDDELET
(**)  DEN EKSTERNE SUGESLANGEN FØLGER MED PÅ PREMIUM VERSJONEN; TIL BASIC ER DEN ET TILBEHØR
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Virker ikke 
maskinen som 
den skal?

Suger ikke 
maskinen opp 
vannet som den 
skal?

Vasker ikke 
maskinen som 
den skal?

Roterer ikke 
børsten som den 
skal?

FEILSØKING 
NILFISK GULVVASKER SC100

1.   Kontroller at kabelen står i kontakten 
eller om den er defekt.

1.  Kontroller om skittenvannstanken  
er full.

1.  Kontroller om instillingen for vann 
er korrekt, og om det er vann i 
rentvannstanken.

2.  Hovedbryteren skal stå på (I)  
Den kan evt. være defekt. (*)

2.  Kontroller at sugenalen er ren  
og i god stand.

2.  Kontroller at rentvanssfilteret ikke  
er tett.

1.  Kontroller om børsten er korrekt 
montert og i god stand.

3.  Startknappen kan evt. være defek. (*)

(*) I dette tilfelle skal utskifting foretas av 
en autorisert Nilfisk servicetekniker.

Ytterligere informasjon finnes  
i servicemanualen.

3.  Kontroller om inspeksjonsluken er 
skitten eller blokkert.

3.  Kontroller at hullene i 
vanndispenseren er blokkert/tett.  
Ta av og rens eller skift om  
nødvendig.

4.  Kontroller om sugeslangen er koblet  
til eller blokkert.
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