Handleiding Indoor Clean Pole
De Indoor Clean Pole bestaat uit de volgende onderdelen:
- Microvezelpad houder
- Spray Nozzle
- Pole
- Drukknop op de paal
- Ergonomische heupband
- Pomp
- Fles gevuld met osmosewater
- Batterij met LED-indicator en plug
- Acculader
- Microvezelpad
- Waterslang
Hoe werkt de Indoor Clean Pole werkt?
- Vul de fles met osmose water en sluit de dop.
- Plaats de fles in de houder aan de heupgordel.
- Plaats de Microvezelpad met het klittenband tegen de padhouder.
- Steek de stekker van de batterij in de pomp.
- Plaats de riem op je heup.
- Neem de steel pak deze met 2 handen zo dat je een comfortabele houding aan kunt
nemen om mee te werken.
- Houdt de steel in een positie ongeveer 60 ˚ voor de oppervlak welke u wilt reinigen en
met een afstand van 20cm
- Druk op de knop op de steel in en spuit heel licht de hele oppervlak. (Voor het beste
resultaat gebruikt u maar minimaal water. Wanneer er grote druppels op de oppervlakte
komen gebruikt u te veel water.
- Plaats de Microvezelpad tegen het oppervlak en maar de oppervlakte droog van boven
naar beneden en andersom met overlap.
- Afhankelijk van de hoeveelheid van de vervuiling moet je de Micro fiber pads vervangen.

Hoe maakt u de Microvezel pads schoon?
U kunt de Microvezel pads gemakkelijk wassen in de wasmachine op 60 ˚ Celsius. U kunt
gebruik maken van een beetje waspoeder voor de pads. Gebruik geen wasverzachter!
Hoe werkt de accu lader?
De batterij heeft een werk capaciteit van 30 uur. Wanneer u drukt op de knop van de
batterij lichten de lampjes van de LED indicator op. Ieder lampje staat voor 20%
Wanneer de batterij leeg is kunt u het opladen met de lader. De acculader werkt op 230
Volt. Om de batterij te laden moet u de batterij los te koppelen van de pomp en de stekker
van de accu in de lader steken. Als het rode lampje begint te branden wordt de batterij
opgeladen. Wanneer de batterij volledig is opgeladen gaat rode lampje gaat uit.

Wat te doen als de Indoor Clean Pole werkt niet?
Als er geen water uit de Indoor Clean Pole komt moet je de volgende punten te
controleren:
- Controleer of de batterij nog voldoende stroom heeft door de knop van de batterij in te
drukken, als deze leeg is 16 uur laden!
- Controleer of de stekker van de batterij goed is aangesloten op de pomp, zo niet
aansluiten!
- Controleer of er genoeg Osmose water in de fles zit, zo niet bijvullen!
- Controleer of het mondstuk aan de bovenkant van de padhouder is verstoppen;
verwijder het mondstuk en blaas deze door.
Als u alle punten die hierboven zijn genoemd hebt gecontroleerd en de Indoor Clean Pole
werkt nog steeds niet kunt u contact opnemen met onze technische afdeling
(telefoonnummer: 0031 - (0) 416 695 095) of stuur een e-mail naar info @ baudoin.nl.
Waarschuwing!
Zorg ervoor dat wanneer u de Indoor Clean Pole gebruik u het de nevel nooit in 230volt
apparaten sprayt.
In de intentie van permanente verbetering van de kwaliteit van onze producten, kan deze
informatie zonder aankondiging worden gewijzigd. Baudoin Wash-Systems BV is niet
verantwoordelijk voor eventuele veroorzaakte schade of letsel door verkeerd gebruik van
de Indoor Clean Pole. Al onze producten en installaties van toepassing op onze
leveringsvoorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Tilburg onder
het volgende nummer 18070924.

