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Hvis maskinen har vært i bruk intill batteriindikatoren lyser rødt, er det nødvendig å lade batteriene helt opp (10-12 timer). Hvis denne prosedyren ikke følges, kan det medføre 
problemer med batteriene samt kortere levetid. Lading av batteriene anbefales etter hver gang maskinen har vært i bruk.

OBS! LA KONTAKTEN TIL BATTERIENE VÆRE AVMONTERT NÅR MASKINEN IKKE ER I BRUK - FOR ØKT SIKKERHET

Daglig vedlikehold 
- Nilfisk gulvvasker SC6000

Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukermanualen

18.  Trykk på “i”, rull ned til Faults og 
trykk på “>”-knappen for å se feil.

16.  Juster vannmengden så den passer 
til oppgaven.

17.  Juster det ønskede blandingsforhold 
av rengjøringsmiddel  
(vises i displayet).

3.    Kontroller at batterikontakten  
er satt helt sammen.

4.  Pakningen i skittenvannstanken  
skal være montert korrekt og  
i god stand.

5.  Ta av sugenalen, rengjør  
nalgummien og kontroller  
tilstanden på nalgummien.

7.  Om nødvendig justeres vinkelen på sugenalen så gummien har jevn kontakt 
fra kant til kant. Kontroller at sugenalens hjul ruller og roterer fritt, og er i 
kontakt med gulvet når sugenalen er senket. 

6.  Monter sugenalen på plass igjen  
og skru til vingemutterne.

8.   Avmonter børstene og kontroller om det er snorer eller annet som skal  
blokkere dem. Sjekk også børstenes tilstand.

9.  Kontroller at det er vann i  
rentvannstanken.

10.   Steng kranen til rentvannstanken,  
ta av filteret og rengjør det.

11.  Om nødvendig åpnes luken til suge-
motorfilteret og nettet rengjøres.

1.    Kontroller nivået på batteriene. 
Lad batteriene om nødvendig.

13.  Juster høyden på sideskjørtene og 
kontroller tilstanden på disse.

12. Monter børstene.

15.  Kontroller at børster og sugenal 
senkes når du trykker på start- 
knappen.

14.  Løft sideskjørtene ved behov for 
bløtlegging uten sug.

2.  Ikonet for nødstopp kan ses i  
displayet når nødstopp-knappen  
er trykket ned. Drei knappen for å 
aktivere maskinens funksjoner.
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Virker ikke 
maskinen som  
den skal?

Suger ikke 
maskinen opp 
vannet som den 
skal?

Virker ikke 
maskinen som  
den skal?

Roterer ikke 
børstene som  
de skal?

Feilsøking
- Nilfisk gulvvasker SC6000

1  Kontroller om børstene er korrekt 
montert eller nedslitte.

2  Trykk på “i”, rull ned til Faults og 
trykk på “>”-knappen for å se feil.

3  Kontroller om børstene roterer fritt eller om de er blokkert av snorer eller  
lignende.

1 Er sugeslangen tett? 2  Åpne skittenvannstanken og  
kontroller om flottør og grovfilter  
er rent.

3  Avmonter og kontroller sugenalen 
for slittasje.

4   Lukk lokket på skittenvannstanken 
og kontroller at pakningen tetter 
skikkelig.

1  Kontroller om vannmengden er  
justert korrekt.

2 Kontroller at vannventilen er åpen. 3  Kontroller om filtrene til  
sugemotoren er renset.

4  Rengjør filter og dyser til DustGuard 
dersom det ikke kommer vann på 
sidebørstene.

1    Kontroller nivået på batteriene. 
Lad batteriene om nødvendig.

2      Ikonet for nødstopp kan ses i  
displayet når nødstopp-knappen  
er trykket ned. Drei knappen for å 
aktivere maskinens funksjoner.

3  Kontroller at batterikontakten er 
satt helt sammen.

4  Kontroller at pakningen til skitten-
vannstanken er montert korrekt og 
er i god stand.

Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukermanualen


