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(*) FØLG ALLTID ANBEFALT DOSERING ANGITT PÅ KJEMIBEHOLDER

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

3.  Lokket fra tanken kan brukes til 
dosering. 1 lokk tilsvarer 30ml 
hvilket gir 0,5% rengjøringsmiddel  
i 6 liters tanken (*)

4.   Juster håndtaket til ønsket høyde.
Start maskinen med One-Touch-
knappen. 

1.  Ta ut laderen fra batteriet og vegg-
kontakten.

5.  Løft fotpedalen for å senke  
maskinen til arbeidsposisjon.

9.  Ved bløtlegging stoppes oppsugin-
gen med et trykk på knappen.

10.  Stopp maskinen med One-Touch-
knappen.

6.  Berør håndtaket for å aktivere 
børste og vanntilførsel. Start 
deretter rengjøringen av gulvet.

7.  Juster vannmengden så den passer 
til oppgaven. 
1 dråpe - normal rengjøring 
2 dråper - kraftigere rengjøring

8.  For å feie løftes/låses det høyre 
grepet for å løfte den forreste 
sugenalen, når skitt skal samles 
opp i beholderen.

15.   Avmonter sugenalen foran og 
bak. avmonter børsten ved å dreie 
håndgrepet med klokken.

13.  Rengjør lokket til skittenvanns- 
tanken, og pakningen, med rent 
vann.

12.  Tøm rent- og skittenvannstankene. 
rengjør deretter med rent vann.

11.  Ved transport og parkering av 
maskinen trykkes fotpedalen ned 
(løft lett fronten av maskinen ved å 
trykke ned på håndtaket).

14.  Kontroller og rengjør vann- og 
vakuumfilteret regelmessig.

17.  Tøm og rengjør oppsamlingbe-
holderen.

16.  Rengjør sugenal og børste med 
rent vann.

19.  Lad batteriet: Koble til laderen  
i veggkontakten og deretter i  
batteriet.

18.  Rengjør maskinen med en fuktig 
klut, evt. blandet med litt nøytralt 
rengjøringsmiddel dersom det 
kreves.

20.  Parker maskinen et rent og tørt 
sted.
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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?

Nilfisk gulvvasker SC250
Feilsøking

1.  Kontroller at batteriet er ladet.

1.  Kontroller om skittenvannstanken  
er full.

2.  Kontroller at batteriet er montert 
korrekt. (*)

2.  Kontroller om sugenalen er  ren  
og i god stand, eller om den er 
blokkert av skitt.

1.  Kontroller om rentvannsfilteret er 
rent eller tilstoppet.

1.  Juster børstetrykket ved å dreie  
på fingergrepet.

2.  Kontroller om bøsten er korrekt 
montert og i god stand.

3.  Kontroller om noe blokkerer 
cylinderbøsten så den ikke kan 
rotere.

3.  Feil på maskinen indikeres med 
blinkende lysdioder. (*)

(*) I disse tilfeller skal utskifting fore-
tas av en autorisert Nilfisk Service-
tekniker.

Ytterligere informasjon finnes i ser-
vicemanualen som er tilgjengelig fra 
Nilfisk service

3.  Rengjør skittenvannsslangen med 
rent vann.

3.  Kontroller om hullene i 
vanndispenseren er blokkert. 
Avmonter og rens eller skift.

3.  Kontroller at vanntillkoblingen ikke 
er tett.

4.  Kontroller om flottøren er rengjort.


