
TASKI UTLIMAXX 1900 - wersja z głowicą oscylacyjną
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UWAGA! 
Urządzenie można eksploatować tylko po dokładnym przeczytaniu i zrozumieniu instrukcji obsługi!
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Po naładowaniu 
baterii, wyciągnij
wtyczkę prosto-
wnika z gniazdka
zasilającego.

Otwórz pokrywę
maszyny.

Napełnij zbiornik
czystego roztworu
wodą.

Dodaj produkt chemi-
czny: wlej odpowie-
dnią ilość produktu
do miarki, a nastę-
pnie do zbiornika
(lub patrz punkt 5).

Umieść pad 
czyszczący pod 
głowicą.

Zamocuj ssawę: 
wsuń ją pod 
widoczne zaczepy, 
nogą wciśnij je 
w otwory ssawy, 
a następnie włóż 
wąż odsysu w jego 
gniazdo.

Uruchom maszynę
wciskając kluczyk.

Przyciskiem włącz:
silnik ssący, dozo-
wanie roztworu, u-
staw odpowiedni 
poziom dozowa-
nego roztworu.

Opuść moduł czy-
szczący za pomo-
cą pedału.

W wersji EBU 
opuść głowicę 
oscylacyjną przy 
pomocy przycisku 
widocznego na 
panelu sterowania.

Dźwignią nożną
opuść ssawę.

Opróżnij zbiornik bru-
dnego roztworu 
używając węża 
spustowego i wypłucz 
go czystą wodą. 
Następnie opróżnij 
zbiornik czystej wody.

Podnieś moduł
czyszczący.

Wciśnij manetki,
by rozpocząć pracę.
Wyczyść podłogę.

Unieś ssawę.

Zdejmij i wyczyść 
zespół ssawy.

Wyczyść filtr roz-
tworu myjącego.

Zdejmij pad czy-
szczący i wyczyść 
go.

Zdemontuj moduł
pływaka z żółtym
filtrem, przekręca-
jąc filtr przeciwnie 
do ruchu wskazó-
wek zegara. Moduł 
opłucz pod bieżącą 
wodą.

Opróżnij z nieczy-
stości filtr cząstek 
stałych i wyczyść
go.

Maszynę należy 
pozostawić z czę-
ściowo otwartą 
pokrywą, by za-
pewnić dobrą
wentylację.

Jeśli to konieczne,
podłącz wtyczkę 
prostownika do 
gniazdka zasilają-
cego.

Wyczyść filtr wody
czystej.

W celu zadozowania 
produktu użyj 
systemu dozującego
TASKI IntelliDose+. 


