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� VESZÉLY
Közvetlenül fenyeget  veszélyre való fi-
gyelmeztetés, amely súlyos testi sérülés-
hez vagy halálhoz vezet.
� FIGYELMEZTETÉS
Lehetséges veszélyes helyzetre való fi-
gyelmeztetés, amely súlyos testi sérülés-
hez vagy halálhoz vezethet.
� VIGYÁZAT
Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes 
helyzetre, amely könny  sérüléshez vezet-
het.
FIGYELEM
Lehetséges veszélyes helyzetre való fi-
gyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezet-
het.
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� VIGYÁZAT
Rongálódásveszély. Csak az ajánlott tisztí-
tószereket alkalmazza. Más tisztítószerek 
használata esetén az üzemeltet  viseli a 
magasabb kockázatot az üzembiztonság, a 
balesetveszély és a készülék csökkent 
élettartama tekintetében. Csak olyan tisztí-
tószert használjon, amely oldószert l, só- 
és fluorsavtól mentes.
Vegye figyelembe a tisztítószerekre vonat-
kozó biztonsági el írásokat.



� VESZÉLY
Sérülésveszély áramütés által, megrongá-
lódott hálózati csatlakozóvezeték miatt. A
hálózati csatlakozóvezetéknek nem sza-
bad a forgó kefékkel érintkeznie.
FIGYELEM
A padlóburkolat sérülésének veszélye áll
fenn. Az er s szennyez déshez való tisztí-
tási módot csak az erre alkalmas padlókon
szabad alkalmazni.
A friss víz szivattyú rongálódásveszélye áll
fenn szárazmenet esetén, ha a friss víz tar-

tály üres. Figyelje a szintjelz t és üres friss 
víz tartály esetén kapcsolja ki a vízszivat-
tyút.

FIGYELEM
A padlóburkolat sérülésének veszélye áll 
fenn. Az er s szennyez déshez való tisztí-
tási módot csak az erre alkalmas padlókon 
szabad alkalmazni.



� FIGYELMEZTETÉS
Vegye figyelembe a szennyvíz kezelésével 
kapcsolatos helyi el írásokat.

� VIGYÁZAT
Sérülés- és rongálódásveszély! Szállítás 
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

� VIGYÁZAT
Sérülés- és rongálódásveszély! Tárolás 
esetén vegye figyelembe a készülék súlyát.

� VESZÉLY
Sérülésveszély véletlenül beinduló készü-
lék és áramütés által.
A készüléken történ  bármiféle munka el tt 
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a há-
lózati csatlakozót.
FIGYELEM
Rongálódásveszély a készülék számára ki-
folyó víz által. A készüléken történ  kar-
bantartási munka megkezdése el tt ürítse 
ki a szennyvíz tartályt és a friss víz tartályt.

FIGYELEM
Rongálódásveszély. A készüléket ne lo-
csolja le vízzel és ne használjon agresszív 
tisztítószert.



� VESZÉLY
Sérülésveszély véletlenül beinduló készü-
lék és áramütés által.
A készüléken történ  bármiféle munka el tt 
kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a há-
lózati csatlakozót.
FIGYELEM

Rongálódásveszély a készülék számára ki-
folyó víz által. A készüléken történ  kar-
bantartási munka megkezdése el tt ürítse 
ki a szennyvíz tartályt és a friss víz tartályt.
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