
 II YTEB 612הוראות הפעלה למכונת שטיפת רצפות מדגם  
 

בחלקה האחורי של בל הטעינה ממוקם כבודה עם המכונה יש להטעינה. תחילת הע רםט
ורק אז ניתן שעות ברציפות  8למשך  220v, יש לחבר את התקע לשקע חשמל רגיל המכונה

ב לוח תצוגת מצ ,המצברים את המכונה עד לסיום מושלם של לנתקרצוי לא  .להתחיל בעבודה
אור  –אור ירוק מלא ) הממוקם בחלקה האחורי התחתון של המכונה במטעןהמצברים ממוקם 

 .(אדום ריק
 

 הסוףרצוי לא למלא עד –( ליטר מים 48במיכל מילוי המים )מלא מים  .1
 )סבון שאינו מקציף!( .סבון לתוך מיכל מילוי המים cc 300 –שפוך כ  .2
 בגב המכונה.הממוקמת  הרמת / הורדת המגבהורד את המגב באמצעות ידית  .3
הפעל את המכונה באמצעות פתח את ברז המים, כוון את כמות המים הרצויה לך ו .4

 המפתח.
ור כפתו (בציור של מברשתמסומן )מברשת  הפעלתללחוץ על כפתור  יש בלוח הבקרה .5

על לחיצה עזרת בלווסת את מהירות העבודה  יש(.מסומן בציור של מאוורר)השאיבה 
 קדימה על הלחצנים הצהובים ניתן להתחיל לעבוד.ובלחיצה הצב / ארנב  לחצני

בסיום העבודה יש לרוקן את מיכל המים המלוכלכים  עד הסוף באמצעות צינור  .6
אסור להשאיר מים מלוכלכים  –האחורי של המכונה  הההורקה הממוקם בחלק

במכונה בעת אחסנת המכונה כמו כן רצוי להשאיר את המכסה של מיכל המים 
 המלוכלכים פתוח בכדי לאוורר.

 ולכבות את לחצני המברשת ומנוע השאיבה.כמו כן יש להרים את המגב 
 ירו פתוח.יש לשטוף את מיכל המים המלוכלכים תחת ברז מים / צינור ולהשא .7

 
יש לפרק את המגב ולשטוף אותו היטב תחת ברז מכל הלכלוך  אחת לשבוע :תשבועי אחזקה

 ובתוכו פקק שחורישנו  השמאלי שהצטבר, כנ"ל לגבי המברשת. בתחתית המכונה בצידה
. יש לפרקו ולשטוף תחת ברז, כנ"ל לא יצאו מים מהמברשת( םייסתמים נקיים )אם  פילטר

 לגבי הפילטר הצהוב הממוקם במיכל המים המלוכלכים.
 

  08-9414477במקרה של תקלה או כל שאלה התקשר :       
 
 
 

 
 

כפתור הפעלת מברשת   

 קרצוף

כפתור הפעלת מנוע 

 שאיבה

פתח מילוי מים נקיים 
 וסבון

 מפתח להפעלת מכונה

 לחצני הפעלה

 לחצני וויסות מהירות

לוח תצוגת מצב 
 המצברים

 פילטר מים נקיים

ידית הרמת/ 

 הורדת מגב


