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Odłącz wtyczkę prostownika, 
zwiń i zamocuj przewód na 
maszynie.

Zastosuj TASKI JFit (opcjonalny 
system dozujący maszyn 
TASKI) lub odmierz produkt 
chemiczny dozownikiem, 
a następnie opłucz go w 
zbiorniku czystej wody.

Kluczykiem na panelu 
sterowania, włącz maszynę.

Podłącz baterie, wciśnij do 
gniazda czerwoną wtyczkę.

Skontroluj stan gum 
zbierających oraz zamocuj 
dyszę zbierającą (upewnij się 
czy dysza jest odpowiednio 
zblokowana z mocowaniem).

Opuść mechanizm szczotek, 
za pomocą dźwigni nożnej lub 
przycisku na panelu (opcja).

Napełnij zbiornik czystą wodą 
lub gotowym roztworem 
myjącym.

Zamocuj akcesoria myjące w 
podniesionym mechanizmie 
szczotek.

Przyciskając przełączniki na 
panelu sterowania, włącz silnik 
ssący oraz dozowanie.
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Ustaw ilość dozowania 
roztworu (dźwignią lub 
przyciskami na panelu - 
w zależności od modelu 
maszyny).

Kluczykiem na panelu 
sterowania, wyłącz maszynę.

Opłucz zestaw filtra I pływaka 
pod bieżącą wodą.

Opuść dyszę zbierającą za 
pomocą dźwigni nożnej.

Opróżnij zbiornik wody i 
wypłucz go. Opróżnij zbiornik 
z roztworem i także go 
wypłucz.

Oczyść filtr roztworu 
roboczego. 

Umyj powierzchnię.

Zdejmij filtr w komplecie z 
pływakiem, przekręcając żółtą 
obudowę filtra, przeciwnie do 
wskazówek zegara.

Zdejmij akcesoria, oczyść i 
pozostaw do wyschnięcia.
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1. Upewnij się, że 
urządzenie jest odłączone od 
zasilania! Sprawdź czy kabel 
nie jest uszkodzony, jeżeli 
jest uszkodzony nie wolno 
używać maszyny!!! 

 2. Napełnij zbiornik czystą 
wodą. 

 3. Korzystając z dozownika 
odmierz i wlej do zbiornika 
czystej wody, właściwą ilość 
środka chemicznego. 

 4. Zamontuj ssawę.  5. Zamocuj akcesoria: 
szczotkę lub tarczę z padem. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Podłącz maszynę do 
zasilania. 

 7. Włącz maszynę.  8. Opuść mechanizm 
szczotki za pomocą dźwigni 
nożnej. 

 9. Włącz silnik ssący oraz 
dozowanie roztworu 
myjącego (naciśnij 
pomarańczowe przyciski). 

 10. Ustaw dozowanie 
roztworu myjącego (za 
pomocą niebieskiej dźwigni). 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Opuść ssawę przy 
pomocy dźwigni ssawy. 

 12. Umyj powierzchnię.  13. Wyłącz maszynę i 
odłącz od zasilania. 

 14. Opróżnij zbiornik 
brudnej wody, następnie go 
opłucz. Opróżnij zbiornik 
wody czystej i także go 
opłucz. 

 15. Zdejmij pływak. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. Oczyść pływak pod 
bieżącą wodą i zamontuj z 
powrotem do maszyny. 

 17. Oczyść filtr roztworu 
roboczego i włóż go z 
powrotem do maszyny. 

 18. Zdejmij akcesoria, umyj 
je i wysusz. 

 19. Zdejmij i wyczyść 
ssawę. 

 20. Miękką ścierką przetrzyj 
maszynę. 

         

 

 

 

      

21. Odwróć dozownik.  22. Przechowuj maszynę z 
lekko otwartą pokrywą 
(pokrywa oparta na 
odwróconym dozowniku) dla 
lepszej wentylacji. 

    
 

  

         
 

 Uwaga! Urządzenie można eksploatować tylko po dokładnym przeczytaniu i zrozumieniu instrukcji obsługi. 
 
 

Diversey Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, tel. (22) 328 10 00, fax. (22) 328 10 01 
Serwis Techniczny Diversey Polska SP. z o.o.: tel. (22) 328 10 12, fax: (22) 731 40 92 

 

Zdejmij i oczyść dyszę 
zbierającą.

Podłącz wtyczkę prostownika 
do zasilania.

Miękką ścierką oczyść 
maszynę.

Odwróć dozownik.

Rozłącz baterie.

Pozostaw uchyloną pokrywę 
maszyny (pokrywa spoczywa 
na dozowniku).
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