
Használat és karbantartás

ROS1300 használati útmutató

Válassza le az akkumulátortöltőt, 
és a kábelt tárolja biztonságosan.

Ellenőrizze a vízszintet a gép 
oldalán. Szükség esetén töltsön 
a berendezésbe tiszta vizet a 
betöltő nyíláson lévő piros kupak 
eltávolításával.

Győződjön meg róla, hogy 
a főkefe és az oldalkefék 
megfelelően vannak felhelyezve.

Állítsa az ülést kényelmes 
munkavégzési helyzetbe.

Helyezze be a kezelőkulcsot, 
majd fordítsa el a seprőgép 
elindításához.

Az összes seprési funkció 
bekapcsolásához nyomja meg a 
OneTouch™ gombot. A kefék 
automatikusan leereszkednek.

Fordítsa el a sebességgombot 
a beállításához, és a maximális 
sebességet állítsa be teljesen 
lenyomott gázpedállal.

A kefék és a felszívás a gázpedál 
lenyomásakor indulnak el, ekkor 
megkezdődik a seprés.

Az elülső flapet a pedál 
megnyomásával nyissa  
ki a nagyobb méretű 
szennyeződések sepréséhez.

A szűrő tisztításához nyomja 
meg a szűrőrázó gombot. Tartsa 
lenyomva a gombot, amíg a 
lámpa villogni nem kezd, így 10 
percenként működésbe lép az 
automatikus szűrőrázás.

A poros és kültéri 
alkalmazásokhoz használt 
vízpermetező funkció 
elindításához nyomja meg  
a vízpermetező gombot.

Állítsa be az oldalkefe 
sebességét a gyorsbeállító 
gomb elfordításával.

Távolítsa el a hátsó szűrőpanelt, 
és ellenőrizze a szűrőt, majd 
szerelje vissza a panelt és a 
tartályt.

Szerelje le, tisztítsa meg és 
vizsgálja meg a főkefét, és 
ellenőrizze az oldalkeféket. A 
gépet nedves kendővel tisztítsa.

Töltse fel a gépet a hátsó 
csatlakozó segítségével. Két 
csatlakozással rendelkezik,  
egy a külső töltő számára, egy 
pedig a beépített töltőhöz. 

Nyomja meg a hátramenet 
gombot a seprőgép tolató 
üzemmódjához. A készülék  
nem söpör hátramenetben.

Kanyarodáskor használja az 
irányjelzőket, a jobb/bal oldali 
lámpák csak hátul találhatóak.

Nyomja meg a OneTouch™ 
gombot az összes funkció 
leállításához. Lassan oldja ki a 
tartályrögzítő szerkezetet, mert 
a tartály nehéz lehet. A fogantyú 
segítségével távolítsa el és ürítse 
ki a hulladéktartályt.

Nyomja meg az oldalkefe gombot 
az oldalkefék felemeléséhez, és a 
gépet csak a főkefével használja.
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3.  Ellenőrizze, hogy 
az akkumulátor 
főcsatlakozója 
megfelelően van-e 
csatlakoztatva.

4.  Ellenőrizze, hogy a 
rögzítőfék pedálja le 
van-e nyomva.

2.  Állítsa be az oldalkefét, 
amennyiben szükséges, 
cserélje ki az oldalkefét, 
ha a sörtéi elkoptak.

5.  Nyissa fel a gép 
fedelét, és ellenőrizze, 
hogy nem ment-e ki 
biztosíték.

3.  Nyissa fel a gép fedelét, 
és ellenőrizze a kefe 
áramköri megszakítóit.

1.  Ellenőrizze, hogy 
az akkumulátor fel 
van-e töltve.

1.  Vizsgálja meg a 
főkefét, ellenőrizze, 
hogy forog-e, és nem 
használódott-e el. 
Szükség esetén állítsa 
be a kefenyomást.

A gép nem úgy 
működik, ahogy 
működnie 
kellene.

2.  Ellenőrizze, hogy a 
felszívás be van-e 
kapcsolva.

3.  A szűrőrázó gomb 
megnyomásával tisztítsa 
meg a szűrőpanelt.

4.  Ellenőrizze, hogy 
a hulladéktartály 
nincs-e tele.

1.  Ellenőrizze, hogy 
minden felszívógumi 
megfelelően van-e 
beállítva és nem 
sérült-e.

5.  Ellenőrizze a felszívó-
rendszer és a szűrőrázó 
áramköri megszakítóit.

A gép nem 
gyűjti össze  
a port.

A gép nem 
söpör.

2.  Ellenőrizze, hogy  
a vészleállító gomb  
be van-e nyomva.
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