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Likavesisäiliö

Puhdasvesi-
säiliö

Harja

B50

BT50

YLEISKATSAUS

PIKAOPAS 

PÄIVITTÄINEN HUOLTO

Täytä puhdasvesisäiliö ja 
annostele pesuaine. Jos käytät 
pesuainetta lisää myös 
vaahdonestoainetta 
likavesisäiliöön

1

Harjan lasku Harjan nosto

Avaa vesihana ja valitse oikea 
vedensyötön määrä työn ja 
kohteen tyypin mukaan 

Paina harjan pääkytkintä 
(Katso kuva 1.1 
Ohjauspaneeli)

Laske imujalka maahan kuvan 
mukaisesti kahvasta ja veden 
imumoottori käynnistyy 
automaattisesti.

Laske harjayksikkö 
työasentoon koneen 
takaosassa vasemmalla  
olevalla polkimella (toiminta: 
jalkapoljin alas, sitten 
kääntämällä vasemmalle)

1.2

Harjan kiinnitys: Aseta harja maahan (koneen eteen, harjayksikön alle, keskelle), käytä harjan 
nostolaitteen poljinta laskemalla harja työasentoon (toiminta: paina poljin pohjaan ja työnnä 
vasemmalle, kuten kuvassa 1 on esitetty.), aktivoi harjan pääkytkin ja nosta harjan käyttövipua 
(kuten kuvassa 2), harja kytkeytyy automaattisesti harjaan. Jos toimenpide ei onnistu, tarkista, 
että harja on harjayksikön alla keskellä ja toista edellämainittu.

Harjan irrottaminen: Käytä harjan nostolaitteen poljinta harjan nostamiseen yläasentoon 
(toiminta: paina poljinta alaspäin ja työnnä oikealle, kuten kuvassa 1 on esitetty), aktivoi sitten 
harjakytkin ja nosta harjan käyttövipu (Kuva 2), vapauta käyttövipu 2-3 sekunnin kuluttua ja 
harja putoaa automaattisesti maahan.

Käytä käyttövipua
(Painamalla vipua harja 
pyörii, vapauttamalla harja ei 
pyöri)

Harjayksikön 
nosto- ja 
laskupedaali

Aloita työskentely

EDESTÄ TAKAA OHJAUSPANEELI（1.1）

HARJAYKSIKÖN TOIMINTA（1.2）

Kuva 1 Kuva 2

Jokaisen työskentelypäivän jälkeen, suorita seuraavat:

Nosta harjayksikkö ja imujalka ylös
Tyhjennä likavesisäiliö ja huuhtele se
Puhdista imujalka ja tarkista imukumien kunto ja 
vaihda tarvittaessa
Tarkista ettei imuletkussa ole tukoksia
Kytke kone lataukseen

Tyhjennä likavesisäiliö 
tyhjennysletkusta 
viemäriin

Huuhtele likavesisäiliö 
huolellisesti

Puhdista suodatin ja 
varmista, että se ei ole 
vahingoittunut

Tarkista, että 
puhdasvesisäiliön 
suodatin on puhdas ja 
ettei se ole 
vaurioitunut

Tarkista, että 
vedensyötön sihti on 
puhdas ja ettei se ole 
vaurioitunut

Puhdista pesuharja 
ja kuivaa se

Tarkista 
imukumien kunto ja 
puhdista ne

Vedä imuletku ulos, irrota 
kiinnitysruuvit ja löysää lukko

Irrota kaksi kuminpidikettä 
työntämällä niitä sivuille

Imumoottori ei toimi?
- Tarkista, että likavesisäiliö ei ole täynnä.
- Tarkista, että likavesisäiliön tasoanturi ei 
ole tukossa / toimintahäiriössä.

Kone jättää lattian märäksi?
- Tarkista, että imukumit eivät ole kuluneet.
- Tarkista että imukumien välissä ei ole 
roskia
- Tarkista, ettei imuletkussa ole tukoksia.
- Tarkista, että imusuodatin on ehjä ja 
puhdas.
- Tarkista, että likavesisäiliön kansi on 
kunnolla kiinni.
- Tarkista, että imuletku on kiinnitetty 
kunnolla imujalkaan

Kone jättää lattian likaiseksi?
- Tarkista, että käytössä oleva harja / laikka sopii 
lian ja lattian tyypille.

Kone jättää raitoja lattiaan?
- Tarkista että lattia on lakaistu ennen koneen 
käyttöä
- Tarkista että imukumien välissä ei ole roskia 
- Tarkista, että imukumit eivät ole kuluneet.
- Tarkista, että imujalka on säädetty oikein.

Kone ei ime vettä lattialta?
- Imu kytkeytyy automaattisesti päälle, kun 
imujalan vipu on laskettu alas.
- Tarkista, että likavesisäiliö on tyhjä, ja musta 
tasoanturi ("uimuri") ei ole likainen.

Huono imu?
- Tarkista, että seuraavat osat ovat tiiviisti suljettuja:
Säiliön kansi.
Jäteveden poistoputken korkki
- Tarkista, ettei imuputki ole tukkeutunut.
- Tarkista, että imujalka on suora ja koskettaa 
lattiaa. 
- Jos imukumin reuna ei ole enää terävä:
Käännä imukumit

Vettä ei tule?
- Tarkista, että veden säätövipu on asetettu 
vähintään 1/3 asetukseen.
- Tarkista, että liuossäiliössä on vettä. 
- Tarkista veden suodatin.

Harja ei pyöri?
- Tarkista, että harjapainike on päällä, ja punainen 
valo syttyy.

Koneella on lyhyt käyttöaika?
- Täyteen ladattu akku kestää 3,5–5 tuntia.
- Tarkista, että akku on täyteen ladattu, vähintään 8 
tuntia.
- Jos latauksen jälkeen akku ei kestä yli 2 tuntia, 
ota yhteyttä valtuutettuun Gadlee - huoltoon.

Käytä samaa imukumia 
uudelleen kääntämällä lattialle 
kosketuksissa oleva reuna, 
kunnes kaikki neljä reunaa ovat 
kuluneet tai vaihda imukumi 
uuteen. Kiinnitä imukumi 
imujalkaan

Aseta kaksi imukumin 
pidikettä imujalan 
kiinnitysruuvien päälle 
ja työnnä imukumin 
pidikkeitä sisäänpäin

Lukitse lukko 
uudelleen
Kiristä imujalan 
kiinnitysruuvit
Lopuksi kytke 
imuletku paikoilleen

Täydellisen suojan 
ja akun pidemmän 
elinkaaren vuoksi 
lataa akut jokaisen 
käyttökerran 
jälkeen. 

Kytke akkulaturin 
liitin latausliitäntään  
(vain BT50 ja B50 
joissa ei sisäistä 
laturia) Sisäisellä 
laturilla varustetut 
mallit: kytke 
latausjohto 
pistorasiaan
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Irroita imukumi
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ECO-tila

ECO-tila

Laturi ei toimi?
- Kytke laturi kiinni koneeseen.
- Kytke laturin pistoke pistorasiaan.
- Ampmter-merkkivalon pitäisi liikkua ja LED-
merkkivalo vilkkuu.
- Jos ei vieläkään toimi, ota yhteyttä valtuutettuun 
Gadlee - huoltoon.




