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Návod k obsluze

Model: BOHMAN SB 5

bohman
Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní
eština
návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro
pozdější použití nebo pro dalšího majitele.
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Bezpečnostní pokyny
Před prvním uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte bezpečnostní pokyny
č. 5.956-251!

Symboly použité v návodu k obsluze
Nebezpečí!
Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které
vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k
smrti.
Upozornění
Pro potencionálně nebezpečnou situaci,
která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo k smrti.
Pozor
Pro potencionálně nebezpečnou situaci,
která může vést k lehkým fyzickým zraněním nebo k věcným škodám.

Date: 01092017

Ochrana životního prostředí
Obalové materiály jsou
recyklovatelné. Obal nezahazujte do domovního odpadu,
ale odevzdejte jej k opětovnému zužitkování.
Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znovu
využít. Baterie, olej a podobné
látky se nesmějí dostat do
okolního prostředí. Použitá
zařízení proto odevzdejte na
příslušných sběrných místech
Informace o obsažených látkách
(REACH)
Aktuální informace o obsažených látkách
naleznete na adrese:
www.bohman.cleaning

Funkce
Pomocí kotoučového kartáče na spodní
straně mycího stroje je možné drhnout,
důkladně čistit, provádět clean, krystalizování nebo sapónování tvrdých povrchů.

Používání v souladu s určením
Přístroj používejte pouze v souladu s údaji
v tomto návodu k obsluze.
– Přístroj je vhodný na čištění tvrdých
povrchů a koberců.
– Jakékoli použití překračující tento
rámec platí za použití, jež není v souladu s určením. Za škody vzniklé takovým
používáním výrobce neručí; rizika za ně
nese uživatel sám.
– Pro přístroj se smí používat pouze originální příslušenství a originální náhradní
díly.
– Přístroj není vhodný pro prostředí s
nebezpečím exploze.
– Nebezpečí poškození. Přístroj nesmí
být použit k leštění vozidel.
– Přístroj smí být otevřen pouze servisní
službou.
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Čisticí prostředky
V žádném případě nepoužívejte rozpouštědla (benzín, aceton, ředidlo atd.).
– Vyvarujte se kontaktu s očima a kůží.
– Dbejte na bezpečnostní a probozní
pokyny od výrobce čistidla.
Kärcher nabízí individuální čistící a
udržovací program.
Váš obchodník Vám rád poradí.
–

Obsluha

 Vyšroubujte šroub.
 Sejměte kartáč.
 Nasaďte nový kartáč a nastavte jej na
unašeč.
 Zašroubujte a utáhněte šrouby.
 Zkontrolujte přítomnost cizích těles na
kotoučovém kartáči.
 Naplňte roztok čisticího prostředku do
nádrže na čisticí prostředek (příslušenství).
 Zkontrolujte existenci překážek na
očišťované ploše.

Montáž příslušenství

Pozor
Dbejte na bezpečnostní a probozní pokyny
od výrobce čistidla.

Před každým provozováním
Kotoučový kartáč / plstěný kotouč přizpůsobit čištěnému objektu
Pozor
Nebezpečí poškození. V případě silně opotřebované kartáče hrozí nebezpečí poškození upevňovacím šroubem. Pravidelně
kontrolujte opotřebení kotoučového kartáče a v případě potřeby jej vyměňte.
 Pravidelně kontrolujte, zda není síťový
kabel poškozen, např. zda nejsou patrné praskliny či jiné příznaky stárnutí.
Bude-li zjištěno poškození, je třeba
kabel vyměnit dříve, než dojde k jeho
dalšímu použití.
 Prohlédněte zařízení, zda není poškozeno, odstranění poškození zadejte
zákaznickému servisu.
Nebezpečí!
Nebezpečí úrazu. Před veškerými pracemi na
zařízení vždy vytáhněte síťovou zástrčku.

 Nádrž na čisticí prostředky nasaďte na
přístroj.

 Hadici na čisticí prostředek upevněte k
přístroji.

Přívod el. proudu
–
–

Date: 04/09/2017

Selected part: LPTB02497

Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky
ani zařízení vlhkýma rukama.
Údaje o napětí uvedené na typovém
štítku přístroje musí souhlasit s napětím
uzemnění.
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Prodlužovací kabely vždy zcela odviňte.
– Používejte pouze prodlužovací kabel s
ochranou proti stříkající vodě.
– Spojení síťového a prodlužovacího
vedení nesmí ležet ve vodě.
Připojovací hodnoty najdete v oddíle
„Technické údaje“.
–

1

 Hlavní spínač nastavte na „1“.
 Nastavte otáčky kartáče pomocí otočného spínače.
Pozor
Nebezpečí poškození podlahové krytiny.
Zařízení neprovozujte na místě.
Na citlivých podlahách nespouštějte přístroj nasucho.
 Roztok čisticího prostředku aplikujte na
očišťovanou plochu, nebo otevřete
kohout u nádrže s čisticím prostředkem
(příslušenství).
 Zařízení posunujte po ploše určené k
vyčištění.
 Netlačte přístroj na očišťovanou plochu.
Vlastní hmotnost přístroj postačuje jako
přítlačná síla kartáčů.
 Při silném znečištění postup opakujte.
 Znečištěnou vodu následně odstraňte
pomocí mokrého vysavače nebo hadru.

Použití

Spínač přístroje

 Hlavní spínač nastavte na „0“.
 Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.

Provoz
Nebezpečí!
Nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
– Nikdy neovíjejte síťový kabel kolem těla
nebo krku.
– Zabraňte styku síťového kabelu s rotujícím kartáčem/ plstěným kotoučem.

Doporučení pro nastavení otáček, příslušenství a čistících prostředků pro některé
druhy použití.
Základní čištění
– Otáčky 350. .. 470
– Kartáč, červený
Základní čištění, odvrstvení
– Otáčky 350. .. 470
– Kartáč, zelený
Čištění
– Otáčky 470
– Talíř s plstěným kotoučem, plstěný
kotouč červený
Krystalizace
– Otáčky 470
– Hnací talíř plstěného kotouče, plstěný
kotouč pro krystalizaci

1
2

Spínač přístroje
Otočný knoflík

Date: 04/09/2017

Čištění koberce šamponem
– Otáčky 350
– Kartáč, modrý

Selected part: LPTB02497
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Vypnutí přístroje
Upozornění:
Při likvidaci odpadních vod dodržujte místní
předpisy.
 Vypněte zařízení a odpojte od sítě.
 Sejměte nádrž na čisticí prostředek
(příslušenství) a vylijte nepoužitý roztok
čisticího prostředku.
 Vypláchněte nádrž na čisticí prostředek
(příslušenství) čistou vodou.
 Odstraňte kotoučový kartáč.

Při poruchách, které nelze odstranit podle
této tabulky, se obraťte na oddělení služeb
zákazníkům.
Porucha

Odstranění

Nedostatečný
účinek čištění

Opotřebovaný kotoučový kartáč/plstěný
kotouč vyměňte.
Zkontrolujte vhodnost
použití kartáčů/plstěných kotoučů a čisticího
prostředku pro daný
druh použití.

Čištění zařízení
 Povrch přístroje otřete vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, např. čisticí prášek.
 Nepoužívejte žádný čisticí prostředek
obsahující rozpouštědla.

Kotoučový kartáč / plstěný
kotouč se neotáčí

Nastavte otáčky kartáče pomocí otočného
spínače.

Ochrana proti zamrznutí
 Zařízení uchovávejte v suché místnosti, chráněné před mrazem.
 Vyprázdněte nádrž na čistidlo.

Přeprava
Pozor
Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Dbejte na hmotnost přístroje při přepravě.
 Při přepravě v dopravních prostředcích
zajistěte zařízení proti skluzu a překlopení podle platných předpisů.

Ukládání
Pozor
Nebezpečí úrazu a nebezpečí poškození!
Dbejte na hmotnost přístroje při jeho
uskladnění.
 Zařízení uchovávejte v suché místnosti, chráněné před mrazem.

Zkontrolujte, zda není
kartáč/plstěný kotouč
blokován cizími tělesy,
případně je odstraňte.

Kotoučový kartáč / plstěný kotouč přizpůsobte
objektu.
Zařízení silně
vibruje

Zkontrolujte správné
usazení kotoučového
kartáče/plstěného
kotouče.

Na podlaze
není žádný
nebo příliš
málo roztoku
čisticího prostředku

Naplňte nádrž na čisticí
prostředek (příslušenství).

Pomoc při poruchách
Nebezpečí!
Nebezpečí úrazu. Před veškerými pracemi
na zařízení vždy vytáhněte síťovou zástrčku.

Date: 04/09/2017
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Příslušenství
Kotoučový kartáč, červený
(střední, standard), 160 mm
Zrnitý kartáč, zelený, 160 mm
Leštící kartáč, přírodní štětiny, 160 mm
Kartáč na koberec, modrý,
160 mm
Kotoučový kartáč, červený
(střední, standard), 200 mm
Zrnitý kartáč, černý, 200 mm

Čisticí prostředky
Použití

Čisticí prostředky

Udržovací čištění dlaždic v
sociálních zařízeních
Udržovací a důkladné čištění průmyslových podlahových ploch
Odstraňování vrstev všech
podlah odolných proti louhům (např. PVC)
Odstraňování vrstev z linoleových podlah
Čištění koberců

Leštící kartáč, přírodní štětiny, 200 mm
Hnací talíř plstěného
kotouče, 160 mm
Plstěný kotouč, bílý
Plstěný kotouč, černý
Plstěný kotouč, červená
Plstěný kotouč, zelený
Plstěný kotouč, béžový
Krystalizační kotouč
Plstěný kotouč, vlna na
leštění
Standardní úhlový kartáč,
červený
Zrnitý úhlový kartáč, zelený
Chránič proti rozstřiku
Nádrž na čisticí prostředky
3,5 litrů
Napájecí kabel, EU

Date: 04/09/2017
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Technické údaje

Prohlášení o shodě pro ES

výkon
Napětí sítě

V

230

Frekvence

Hz

50/60

Příkon motoru

W

150

Ochrana

--

IP X4

Sítový kabel

H05VV-F 3x1,0
mm2
m

7

Průměr

mm

160/200

Otáčky

1/
min.

0...470

Hmotnost (bez příslušenství)

kg

4,8

Rozměry (d x š x v)

mm

360 x
180(200)
x 330

Kartáč/plstěný kotouč

Rozměry a hmotnost

Okolní teplota (max.)

°C

50

Tímto prohlašujeme, že níže označené
stroje odpovídají jejich základní koncepcí a
konstrukčním provedením, stejně jako
námi do provozu uvedenými konkrétními
provedeními, příslušným zásadním
požadavkům o bezpečnosti a ochraně
zdraví směrnic ES. Při jakýchkoli na stroji
provedených změnách, které nebyly námi
odsouhlaseny, pozbývá toto prohlášení
svou platnost.
Výrobek: Podlahový čistič
Typ:
Příslušné směrnice ES:
2006/42/ES (+2009/127/ES)
2004/108/ES
Použité harmonizační normy
EN 55014–1: 2006 + A1: 2009
EN 55014–2: 1997 + A2: 2008
EN 60335–1
EN 60335–2–67
EN 61000–3–2: 2006 + A2: 2009
EN 61000–3–3: 2008
EN 62233: 2008
Použité národní normy
Podepsaní jednají v pověření a s plnou
mocí jednatelství

Zjištěné hodnoty dle EN 60335-2-67
Celková hodnota kmitání

m/s2

<2,5

Kolísavost K

m/s2

0,1

Hladina akustického
tlaku LpA

dB(A) 67

Kolísavost KpA

dB(A) 1

Hladina akustického
výkonu LWA + Kolísavost KWA

dB(A) 74

Date: 04/09/2017

CEO

Osoba zplnomocněná sestavením dokumentace:

, 201 /01/01
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Záruka
V každé zemi platí záruční podmínky vydané p íslušnou distribuční společností. P ípadné poruchy za ízení odstraníme b hem
záruční lh ty bezplatn , pokud byl jejich
p íčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V p ípad uplat ování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obra te na
prodejce nebo na nejbližší odd lení služeb
zákazník m.

Náhradní díly
–

–

–

Smí se používat pouze p íslušenství a
náhradní díly schválené výrobcem.
Ori-ginální p íslušenství a originální
náhradní díly skýtají záruku bezpečného a bezporuchového provozu
p ístroje.
Výb r nejčast ji vyžadovaných
náhrad-ních dík najdete na konci
návodu k obsluze.
Další informace o náhradních dílech
najdete na www.
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