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Klargøring af maskinen 
Suge- og trykslange monteres i maskinens suge- og 
trykstudse, som vist på fig. 1. På ES 9 S og 53 S sidder 
trykstudsen mellem forhjulene. Vælg et til opgaven 
passende mundstykke. Lad evt. din forhandler råde dig. 
Det valgte mundstykke med rør monteres på slangen som 
vist på fig. 2. 

 
Fig. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påfyldning af rensemiddel 
Rensemidlet hældes i rentvandstanken som vist på fig. 1. 
Husk også at påfylde evt. skumdæmper. Tilslut maskinen 
en 220 volts stikkontakt. Tænd for pumpemotoren og udluft 
væskesystemet ved at aktivere mundstykkets 
væskeudløser som vist på fig. 2. Når væsken fremkommer 
ved dysen, slippes væskeudløseren. Pumpen afbrydes 
automatisk, indtil væskeudløseren igen aktiveres. 
 

 
Fig. 2 

 
Fig. 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brug af maskinen 
Når filterlåget er korrekt monteret, kan sugemotoren 
startes, og maskinen er klar til brug. Model ES 53 S er 
forsynet med 2 sugemotorer, der kan startes enkeltvis. 
Under brugen presses væsken ved hjælp af pumpen ned i 
gulvtæppet som vist på fig. 3. Det derved løsnede snavs 
suges op af gulvtæppet ved hjælp af sugemotoren. Denne 
metode sikrer således, at der ikke findes sæberester i 
gulvtæppet efter rensningen. Den kraftige sugemotor sikrer 
samtidig, at der kun er meget lidt restfugt i gulvtæppet. 
Dette sikrer en meget kort tørretid. 
 

 

 
Fig. 4  

 
 
 

Tømning af maskinens tanke 
Når snavsevandstanken er fyldt op, lukker flydeventilen, der er 
placeret i filteret. Ved tømning slukkes maskinen, filterlåget 
lukkes op, hvorefter snavsevandstanken kan afmonteres og 
tømmes. Se fig. 4. Før snavsevandstanken igen monteres, 
afmonteres og renses filteret på sugesiden eventuelt. Se . 
Afmontering sker ved hjælp af fingerskruen, der er placeret i 
bunden af filteret. Filteret renses bedst under rindende vand. 
Rentvandstanken tømmes ganske enkelt ved at lade maskinen 
suge vandet over i snavsevandstanken. Se fig. 5. Husk i den 
forbindelse også at suge det filter rent, der er placeret i bunden af 
rentvandstanken. 
  

Fig. 5 



 

 

 
 
Efter brug 
For at undgå skader på maskinen er det vigtigt, at den og det anvendte tilbehør gøres omhyggeligt rent. 
Tankene renses og skylles. Se afsnittet om tømning. Herudover skal højtrykssystemet køres igennem med 
flere gange rent vand. Påfyld et par liter rent vand og aktiver væskepumpen som beskrevet i afsnittet 
”Påfyldning af rensemiddel”. 
 
 
 
Specielt for ES 15 S og ES 53 S 
Disse maskiner er forsynet med trinløs, variabel væskemængde. ES 53 S har endvidere elektronisk 
sugestop ved overskumning. At væsketrykket kan varieres betyder en væsentlig lettelse i forbindelse med 
arbejdet, idet væskemængden kan afstemmes efter det valgte mundstykke og arbejdets art. Reguleringen 
foretages ved hjælp af drejeknappen, der sidder oven på maskinen. 
 
Specielt for ES 53 S 
Det elektroniske sugestop ved overskumning er placeret i det lodrette sugerør, der forbinder 
snavsevandstanken og sugemotoren/sugemontorerne. Sugestoppet afbryder, hvis der suges skum fra 
snavsevandstanken gennem filteret og afbryder, før skummet når sugemotorerne. Har sugestoppet været i 
funktion, vises det ved, at den lille advarselslampe lyser. Lampen sidder ved tilkoblingen til trykslangen. Når 
sugestoppet har været aktiveret, afbrydes maskinen, og tanken tømmes, hvorefter maskinen igen kan 
startes. Husk som tidligere nævnt at påfylde skumdæmper. 
 
 
 
Vigtige forholdsregler 
1. Ved ethvert indgreb i maskinen skal elkablet fjernes fra stikkontakten. 
2. For at undgå at der sætter sig sæberester i pumpe og slanger, er det vigtigt, at maskinen gennemskylles 

efter brug. Se afsnittet ”Efter brug”. 
3. Brug skumdæmper. 
4. Når flydeventilen eller det elektroniske sugestop har standset maskinen, skal maskinen afbrydes og 

snavsevandstanken tømmes. 
5. Rens filtrene jævnligt og altid efter hvert brug. 
 
 
 
 
 
 
GODE RÅD 
 
FEJL  AFHJÆLPNING 
 
 
Maskinen suger dårligt Kontroller om der sidder en genstand eller andet i sugeslangen eller tilbehøret.
   Rens slanger og tilbehør omhyggeligt. 
   Rens det indvendige sugefilter. 
   Kontroller at låget slutter tæt. 
   Kontroller flydeventilen. 
 
Der kommer ingen væske Kontroller at der er væske i rentvandstanken. 
   Kontroller at filteret i bunden af snavsevandstanken er rent. 
   Kontroller at pumpen er tændt og kører. 
   Rens dyserne. 
   Kontroller slangerne. 
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