
Upgrades 
i-mop XL en XXL®

Basic Plus Pro

1. Vlottersysteem √ √ √

2. Batterijbeveiliging √ √ √

3. Bedieningspaneel √ √ √

4. Spatschermen √ √ √

5. Elektronische schakelaar - √ √

6. Timerweergave - √ √

7. Coating - - √

Basic Plus Pro

U
PG

RA
D

ES
 I-

M
O

P 
XL

 E
N

 X
XL

sneller schoner groener veiliger beter



1. Vlottersysteem
We hebben een nieuw filtersysteem voor het 
vuilwaterreservoir ontworpen. Er is een vlotter in het 
filterelement geplaatst die omhoog springt wanneer het 
reservoir vol is. Dit zorgt dat het reservoir wordt gesloten 
en er geen water overloopt. Om de motoren te beschermen, 
stopt de i-mop ook met het verwijderen van eventuele 
resten van de vloer. Dit voorkomt dat water via het reservoir 
in de zuigmotor komt.

2. Batterijbeveiliging
De ervaring heeft geleerd dat veel gebruikers vergeten 
de machine uit te schakelen wanneer ze klaar zijn met 
schoonmaken. Dit leidt vaak tot lege batterijen. Met 
deze upgrade hoeft u zich hier geen zorgen meer over 
te maken. Wanneer de i-mop in de parkeermodus wordt 
gezet, blijft de machine uitgeschakeld. Zo wordt voorkomen 
dat de batterij leegloopt tijdens een normale werkdag of 
wanneer deze wordt opgeborgen. De batterij wordt pas 
ingeschakeld wanneer u de i-mop in de werkpositie zet 
(wanneer u de borstelvoeten laat zakken). Dit waarborgt 
optimaal batterijgebruik en bruikbaarheid voor de 
schoonmaker.

3. Bedieningspaneel
Het bedieningspaneel van de nieuwe Basic-versie van 
de i-mop XL en XXL heeft een lagere inleg en een bumper, 
zodat gebruikers er makkelijker mee kunnen werken en 
schade aan de zijkanten wordt voorkomen.

4. Spatschermen
Een ander voordeel van deze batterijveiligheidsfunctie is dat 
de borstels niet roteren wanneer u van punt a naar b gaat. 
Dit voorkomt dat de borstels tegen passerende personen 
spatten waardoor uw schoonmaakinspanningen teniet 
zouden worden gedaan. Er wordt zelfs niet gespat wanneer 
de i-mop in de werkmodus staat. De spatschermen aan beide 
zijden van de borstelvoeten voorkomen opspattend water.

5. Elektronische schakelaar
Sommige gebruikers hebben de neiging om de i-mop 
onder een hoek van 32 graden te houden. Hierdoor kan 
de motor door water beschadigd worden. De elektronische 
schakelaar op de nieuwe i-mop Plus en Pro schakelt de 
motor automatisch uit. Zo leren gebruikers de i-mop correct 
te hanteren en wordt tegelijkertijd de motor beschermd.

6. Timerweergave
De nieuwe Plus- en Pro-versie hebben een aantal 
extra functies waardoor ze kunnen worden ingezet bij 
leasecontracten. Het onderscheidende kenmerk van de 
Plus- en Pro-versie ten opzichte van de Basic-versie is de 
integratie van een sensor en timer in het bedieningspaneel. 
De timer geeft aan hoeveel draaiuren de i-mop tijdens 
zijn levensduur heeft gemaakt. De timer kan ook worden 
gebruikt voor lease- en onderhoudsdoeleinden. U weet 
namelijk nu wanneer de i-mop onderhoud nodig heeft of 
hoeveel uur in rekening kan worden gebracht voor het 
gebruik van de i-mop.

7. Coating
De i-mop Pro heeft een coating op de schrobvoet die de 
i-mop beschermt tegen zout en chloride. De i-mop Pro is 
ontworpen om voorzieningen in zwembaden en op het 
strand schoon te maken.
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