Voor gebruik

Controleer of de borstels
aanwezig zijn en goed
vastzitten

Controleer of de zuigbalk
vastzit en de rubbers
schoon zijn

Sluit beide, opgeladen,
accu’s aan op de
machine. Let op de
kleurcodering (blauw/grijs)

Schuif de accu op de
bijbehorende accuhouder
van de machine

Neem de
schoonwatertank van de
machine

Klap het schrobdek
omlaag. Houd hierbij de
machine met 1 hand vast

Plaats het schrobdek op
de vloer

Zet de machine aan, door
aan de blauwe knop te
draaien. Stel de gewenste
functie in

Voor gebruik

Vul de schoonwatertank
met koud leidingwater.
Indien gebruik van
product, laagschuimend
gebruiken

Plaats de gevulde
schoonwatertank op de
machine en sluit de dop
zorgvuldig

Tijdens gebruik

Juiste werkhouding met
rechte rug en armen

Bochten maken met de
I-MOP

Let op de
schoonwatertank; indien
bijna leeg, deze bijvullen

Indien de schoon- en
vuilwatertanks
bijgevuld/geleegd worden,
I-mop op “OFF” zetten

Houd de I-MOP niet lager
dan het waterniveau in
de tanks (anders loopt het
water eruit)

Indien bijna klaar, de
blauwe knop op zuig- en
schrobstand zetten. Werk
nog een paar meter door
om het laatste water op
te zuigen

Vul de schoonwatertank
met koud leidingwater,
evt. met laagschuimend
product

Tijdens gebruik

Leeg tijdig de
vuilwatertank op deze
wijze

Houd de accu-spanning
in de gaten**. Bij lage
spanning, de accu’s
wisselen of opladen

** Indien één batterij veel sneller leeg gaat (zoals op de foto), de I-mop uitschakelen en terug aanzetten

Schakel de machine uit
door de blauwe knop op
“ off” te draaien

Na gebruik

Zet de machine in
parkeer- en
transportstand.

Draai de borstels eraf en
reinig deze met stromend
water

werk altijd van onder naar boven

Reinig het schrobdek met
een doekje

Na gebruik

Schuif de accu’s op de
lader, let hierbij op de
kleurcodering. Zet
vervolgens de lader aan.

Leeg de vuilwatertank en
spoel deze grondig
schoon

Haal de zuigbalk los

Schuif de accu’s van de
I-MOP

werk altijd van onder naar boven

Leeg de
schoonwatertank en
spoel deze na

Wanneer beide
watertanks zijn teruggezet
op de I-MOP, laat de
dopjes openstaan

Klaar voor transport naar
de opbergruimte

