
G

H

C

A

B

A

B

C

D

E

F

G

H

D

F

www.sala-group.ro

E

PH

PH
45o

Scurgeți soluția și clătiți rezervoarele pentru soluție și recuperare cu apă curată. 

Îndepărtați și deschideți filtrul de aspirare, asigurați-vă că este curat în interior 
suflând sau ținându-l sub jet de apă.
Îndepărtați deflectorul cu grijă de pe utilaj și curățați-l. 
Curățați cauciucul lamei racletei și admisia de aspirare cu apă și cârpă curată.  

Detașați și curățați periile și, de asemenea, partea inferioară a 
punții periei, aceasta fiind expusă complet. 
Reîncărcați bateriile. Dacă i-mop nu este utilizat în modregulat, depozitați 
bateriile încărcate într-un spațiu uscat și curat. 
Verificați gradul de uzură al cauciucului lamei racletei. Întoarceți-le și 
înlocuiți-le dacă este nevoie. 
Curățați roțile lamei racletei, asigurați-vă că lagărele nu sunt înfundate. 
Deșurubați filtrul din rezervorul pentru soluție și curățați-l sub jet de apă. 
Curățați exteriorul produsului i-mop cu o cârpă curată și apă curată. 
Îndepărtați periile utilajului și curățați duzele de apă din 
partea inferioară a punții periei. 
Dacă produsul i-mop nu este utilizat în mod regulat, depozitați bateriile 
într-un spațiu uscat și curat. Asigurați-vă că bateriile sunt încărcate lunar. 

Curățați filtrul 
cu regularitate. 

Goliți rezervorul înainte de 
a-l depozita și goliți 
rezervorul înainte de a-l 
reumple.

Lăsați capacul rezervorului 
deschis cât timp îl depozitați 
peste noapte, astfel încât 
rezrvorul să fie aerisit. 

Nu loviți puntea 
periei cu 
picioarele. 
Aveți grijă de 
aceasta! 

Opriți utilajul când nu 
îl folosiți și când îl 
depozitați. 

Nu utilizați 
fără filtru! 

Închideți capacul 
rezervorului pentru 
recuperare, în caz 
contrar nu va fi 
preluată apa. 

PH între 4-9. 
Temperatură max.  
45oC / 113 oF.

Nu basculați la 
unghi mai mare de 
450. Aceasta poate 
cauza defecțiuni. 

Rezervor soluție 

Rezervor recuperare 

Set baterii 

Perii 

Racletă 

Panou de comandă 

Filtru aspirare 

Deflector

Soluție + curatare perie

Curatare perie

Curatare perie+ Uscare 

Perie aspră + Soluție + Uscare 

Indice baterie 

Mod economisire apa

Utilizare 

Depanare 

Umpleți rezervorul 
pentru soluție. PH între 

4 și 9. Temperatura 
maximă  45oC / 113 oF.

Selectați modul de operare Se coboara manual 
trenul de curatare 

cu perii 

Instalati set baterii st/dr , cf culoare 
conector(albastru/gri)

Instalați rezervorul 
pentru soluție 

Instalați 
rezervorul de 

recuperare 

Întreținere 
Zilnică  Săptămânală Lunară 

Produsul i-mop nu pornește 
Îndepărtați bateriile din utilaj. Verificați gradul de uzură al 
conectorilor bateriei și utilajului, precum și obstrucționarea acestora. 
Reintroduceți bateriile și porniți utilajul. Asigurați-vă că bateriile 
sunt încărcate, verificați-le cu încărcătorul, reîncărcați la nevoie sau 
luați un nou set. Dacă problema persistă, recomandăm resetarea i-
mop conform procedurii noastre de resetare. 

Recuperare slabă a apei 
Asigurați-vă că ați ales modul corect de curățare și motorul 
aspiratorului funcționează. Verificați rezervorul pentru recuperare, 
când îl goliți complet. Goliți întotdeauna rezervorul pentru 
recuperare după curățare sau când ați utilizat toată soluția din 
rezrvorul pentru soluție. Verificați atât deflectorul, cât și filtrul de 
aer, curățați dacă este cazul. Asigurați-vă că rezrvorul pentru 
recuperare este așezat corect pe utilaj și capacul este înșurubat în 
partea superioară a rezervorului. Verificați gradul de uzură al 
cauciucului racletei și asigurați-vă să nu existe blocaje în interiorul 
lamei racletei care să blocheze fluxul de aer. 

Asigurați-vă că roțile sunt curate și că se pot întoarce liber. Detașați 
furtun de aspirare de pe utilaj și verificați furtunul și admisia 
utilajului. 

Flux insufiecient de apă sau niciun flux de apă 
Verificați dacă rezervorul pentru soluție este plin și poziționat corect 
pe utilaj. Asigurați-vă că ați selectat modul corect de operare. 
Îndepărtați periile și verificați ca duzele de apă de pe puntea periei 
aspre să nu fie blocate. Goliți rezervorul pentru soluție și verificați 
filtrul, asigurați-vă că acesta este curat. Dacă filtrul este murdar, vă 
rugăm să verificați că acesta este curățat lunar sau mai des, dacă este 
cazul. Reset
Make sure that the i-mop is switched off by returning the knob 
on the control panel to the off position in the middle. Disconnect 
both battery packs from the machine and hold down the ‘water 
save’ button for 30 seconds. Let go of the button and install both 
battery packs again. 

  CITITI CU ATENTIE INSTRUCTIUNILE.
          DACA SUNT NECLARITATI 

         APELATI:  +4 0729 006 971




