
BrukerguideTaski Swingo 2100 MICRO

Trekk ut ladekabelen og legg 
den i maskinen.

Start rengjøringsoperasjon 
med START-knappen. Alle 
rengjørings funksjoner vil 
deretter starte automatisk.

Trykk sakte inn gasspedalen 
og deretter “slow speed”-
knappen for 50 % redusert 
hastighet. Velg kjøreretning 
med pilknappene.

Trykk program start/stopp- 
knappen for å deaktivere alle 
funksjoner. Maskinen lagrer 
innstillingene til neste oppstart.

Løs ut børster/padholdere fra 
maskinen, vask de grundig og  
la de deretter lufttørke.

Fyll rentvannstanken med rent 
vann ved hjelp av fylleslangen 
eller Taski AquaStop.

Start maskinen ved å vri tennings-
nøkkel med klokka. Trykk inn 
børsteknappen for å koble til 
børster eller padholder, trykk  
igjen for å løfte børsteenheten.

Skru av maskinen ved å vri 
nøkkelen mot klokken.

Løs ut nal og vask den under 
rennende vann, la den 
deretter lufttørke.

Trykk nødstoppknappen 
i nødstilfeller. Vri nød-
stoppknappen med klokka 
for å oppheve nødstopp.

Bruk Intellidose (integrert 
doseringssystem om bestilt med 
maskin) eller doser vaskeløsning 
direkte i tanken.

Trykk program start/stop- 
knappen for å aktivere sist 
brukte innstillinger. Skru på 
lysene.

Tøm skittenvannstank og 
rentvannstank slik at de blir 
helt tomme. Skyll deretter 
begge tankene med rent vann. 

Snu smussfilteret opp-ned og 
oppbevar maskinen med delvis 
åpent deksel (la dekselet ligge 
på smussfilteret) for ventilering.

Trykk inn hornknappen for å 
signalisere din ankomst.  

Monter nal ved å klikke den 
på nalholderen. Monter 
sugeslange.

Still inn dosering av 
vaskeløsning tilpasset til 
dine behov ved å justere 
vannmengde.

Løs ut flottøren fra maskinen 
ved å skru den mot klokken. 
Skyll flottøren under 
rennende vann, la den 
deretter lufttørke.

Vask maskinen med en 
fuktig klut og plugg deretter 
inn ladekabelen.    

Trykk inn “offset cleaning”-
knappen for renhold på 
siden. Et Led-lys tennes. 
Trykk samme knapp for å 
avslutte renhold på siden.

Plasser børster eller pads  
forsiktig under børsteenhet.

Løs ut grovfilteret fra 
maskinen og skyll under 
rennende vann,  
la det deretter lufttørke.

Om batteristatusindikator 
går fra grønt til rødt har 
du 10 minutter til å sette 
maskinen til lading.

Aktiver sugemotoren og ECO- 
funksjonen for å redusere 
oppsugsstyrken til 50 %,  
og dermed også lydnivå.
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Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukerinstruksjonene. Garantien kan bortfalle ved manglende vedlikehold.

5

19

14

14

4

9

18

18

13

3

8

17

17

12

2

7

16

16

11

1

6

10

15

20


