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IKKE BRUK MASKINEN FØR DU HAR LEST OG FORSTÅTT BRUKERMANUALEN

2. Fyll tanken med rent vann.  
Temperaturen på vannet må ikke 
overstige 40 grader C. Sørg for at 
rentvannsventilen (blå bryter) er 
åpen.

3. Fyll EcoFlex-beholderen med 
rengjøringsmiddel egnet for opp-
gaven (konsentrert og lavtskum-
mende rengjøringsmiddel).

4. Monter sugenal og stram  
vingemuttere.

1. Ta ladekabel ut av strømuttaket 
og heng den på maskinen.

18. Rengjør maskinen med fuktig 
klut og evt. litt rengjøringsmiddel.

16. Trykk på børsteknappen og vent 
til børste/pad løsner automatisk. 
Rens eller skift ved behov.

17. Skru løs sugenal og rens med 
vann. Kontroller nal og skift eller 
snu ved behov.

19. Lad batteriene:
Sett ladeledning i strømuttaket.

20. Parker maskinen med lokket på 
skittenvannstanken åpent og suge-
nalen hengende bak.

13. Tøm skittenvannstanken med 
tømmeslangen. Ved behov tømmes 
rentvannstanken med den gjen-
nomsiktige slangen.

12. Avslutt kjemidosering 2 minut-
ter før arbeidet er ferdig. Da renses 
børsten og systemet for kjemi.

10. Til ekstra skitne gulv holdes 
startknappen nede i et sekund for 
ekstra børstetrykk. Ved behov kan 
“lydsvak rengjøring” velges. Sug og 
lydnivå senkes.

11. Bruk EcoFlex-hendelen når det 
er behov for kraftigere rengjøring. 
Aktiverer mere vann, kjemi og 
børstetrykk i ett minutt.

14. Vask skittenvannstanken med 
rent vann. Ta av og rengjør grovfil-
teret for skitt.

15. Rengjør vannfilteret:
A) Vri blå bryter (rentvannsventilen) 
for å lukke
B) Sku av det gjennomsiktige lokket 
med pakning og filter og rengjør 
med vann
C) Skru på filter og lokk

7. For å montere børsten - trykk en 
gang på børsteknappen.

5. Plasser børsten eller pad’en 
under børstedekket. Velg riktig 
børste/pad til oppgaven.

6. Sett i nøkkelen og start maskinen 
med et trykk på den grønne knap-
pen. For å feste børsten/pad’en 
trykkes  lett på kjørebryter.

8. Tråkk på pedalen får å starte 
rengjøringen. Hastigheten justeses 
med trykket på pedalen. For revers - 
bruk den gule hendel.

9. Juster vannmengden og det 
ønskede blandingsforholdet med 
rengjøringsmiddel så det passer til 
oppgaven.

Hvis maskinen har vært i bruk helt til batteriindikatoren lyser rødt må batteriene lades helt opp (10-12 timer). Hvis denne prosedyren ikke følges kan det medføre problemer  
med batteriene og gi kortere levetid. Lading av batteriene anbefales etter hver gang maskinen har vært i bruk.

OBS! LA MASKINEN STÅ PÅ LADING DERSOM MASKINEN IKKE ER I BRUK OVER LENGRE PERIODERFOR Å BESKYTTE BATTERIENE MOT LAV SPENNING.

Når rengjøringen er utført

DAGLIG VEDLIKEHOLD AV  
NILFISK SC2000
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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 
børstene
som de
skal?

FEILSØKING  
NILFISK SC2000

1. Kontroller at batteristøpselet er 
tilkoblet og at batteriet er ladet. 
Om nødvendig, sett maskinen på 
lading. 

1. Kontroller at sugeslanger er  
korrekt montert eller om den er 
tett.

1. Kontroller om instillingene  
for vann og rengjøringsmiddel  
er korrekt.

3. Kontroller om den grønne diode 
blinker. Vent til den lyser konstant.

2. Start maskinen på nytt uten å 
trykke på kjørebryter.

2. Kontroller at flottør og filter i 
skittenvannstanken er rene og i god 
stand.

2. Kontroller om rentvannsventilen 
er åpen (blå hendel).

2. Kontroller børstens stand og om 
det sitter snor/tau eller annet som 
kan forhindre børstens rotasjon.

3. Kontroller at gulvets helling  
ikke overskrider maskinens spesifi-
kasjoner

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

3. Kontroller om rentvannsfilteret 
er rent eller tett.

1. Kontroller om børstedekket viser 
en feilkode, evt. “Warning alarm 
F2”, som betyr overbelastning av 
børstemotor.

4. Kontroller om den elektro- 
magnetiske bremsen er låst.

4. Lukk lokket på skittenvanns- 
tanken og kontroller at pakningen 
er tett.

4. Kontroller om det er kjemi i  
EcoFlex beholderen, rens evt.  
slangen hvis den er tett.


