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1.1 ÚVOD

UPOZORNĚNÍ:

Před použitím zařízení se pečlivě přečtěte  
tento návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. 

Tento návod k obsluze tvoří nedílnou součást 
samotného stroje. Proto je nutno jej udržovat 
na bezpečném místě, kde je přístupný všem 
uživatelům (obsluha a personál údržby) po 
celou dobu životnosti stroje, dokud není 
vyřazen z provozu. 

1.2 POUŽITÍ STROJE 

Tento stroj byl navržen a vyroben pro čištění 
podlah a koberců, leštění podlah (např. parket 
a jiných nerovných povrchů)

NEBEZPEČÍ:

Výrobce nenese žádné zodpovědnost za 
jakékoli škody způsobeném osobám nebo na 
majetku, při použití stroje k jiným účelům než 
ke kterým byl se strojen. V případě použití k 
jiným účelům se na stroj nevztahuje žádná 
záruka.

1.3 KDE STROJ NEPOUŽÍVEJTE

UPOZORNĚNÍ:

Stroj není určen k venkovnímu použití. 

NEBEZPEČÍ:
Neumývejte podlahy vodou nad 50 °C;    
Na mytí podlah nepoužívejte naftu, 
benzín nebo korozivní čisticí 
prostředky; Neumývejte podlahu a 
neodsávejte z podlahy zíraviny, 
hořlavé nebo výbušné látky a to ani v 
případě, že jsou zředěné 
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2.1 MONTÁŽ 

2.1.a - Upevnění madla stroje (Obr. 1)
1) Upevněte madlo 4 šrouby:

Umístěte rukojeť (1) na základnu (2),
a zarovnejte čtyři otvory na rukojeti s 
otvory na těle stroje.  
Utáhněte šrouby (3). 

2.1.b - Elektrické připojení 
rukojeti / těla stroje (Obr. 2) 

Zasuňte rukojeť do tělesa stroje tak, že 
do zásuvky stroje (5) zasuňte konektor  
(5) s těsněním a dotáhněte šrouby (6).

2.1.c - Montáž držáku přívodního 
kabelu (Obrázky. 3/5) 

Držáky přívodního kabelu musí být 
namontovány přímo na hřídel rukojeti: 

Namontujte krátkou spojku (7) ido 
dlouhé spojky (8) (Obr. 3). 
Utáhněte šroub (9) matkou (10) a držte 
ho vpravo (Obr. 4 ).
Háček ( 11) držáku lze otáček v 
závislosti na použití (Obr. 5). Umístěte 
jednu podpěru na horní části rukojeti a 
druhou opěrku dolů

2.1.d - Montáž kartáče (Obr. 6) 
Rukojeť stroje uvedte do kolmé pozice, a 
stroj naklopte, tak aby madlo leželo na 
zemi. Umístěte kartáč (12) na základnu 
stroje, tak aby seděl na držáku (13). 

Pootočte kartáčem ve směru šipky (A) 
tak aby kartáč zapadnul do zámku ( 12). 
Vratťte stroj do původní pozice. 
Při spuštění stroje kartáč pevně zapadne. 

V případě demontáže kartáče, stroj naklopte a 
pootočte trhnutím kartáčem (12) v opačném 
směru než je znázorněn šipkou (A). 
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6.1 PRÁCE SE STROJEM

6.1.a - Kontrola před použitím

(CZ)------------------------

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze originální kartáče dodané 
výrobcem pro konkrétní model stroje. 
Použití jiných typů kartáčů může vést k 
poškození stroje a ztrátě záruky. 

2.1.e - Montáž držáku padů (Obrázky. 6-7)
Rukojeť stroje umístěte do svislé polohy, 
opřete nohu o kola a umístěte madlo na 
zrem. 
Nasaďte držák padu (14) na zámek (15) 
s opatrností tak aby dobře seděl a 
nedošlo k nesprávnému nasazení. 
Pro nasazení držáku padu (14) 
postupujte stejně jeko v kapitole 
"Nasazení kartáče" .

(17) rukojeti
Ujistěte se, že spodní držák (23) spočívá
na desce umístěné na rukojeti (Obr. 11 ).

Řetízek (18) našroubujte na horní část 
nádrže (19) (Obr. 9).
Nasaďte hadičku (20) na nátrubek (21) na 
spodní části nádrže (19) (Obr. 1 O). 
Nasaďte nádrž (19) na spodní držák (23), 
tak aby nádrž správně zapadla do prolisu 
držáku (22) (Obr. 11 ).
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Horní držák (24) nasaďte na prolis (25) na 
horní části nádrže  (19) (Obr. 12). 

Utáhněte matku (26) na horním držáku 
(24) rukojeti v závisloti na modelu stroje
(Obr. 12). Připojte hadičku (28) do otvoru
(27) tna těle stroje (Obr. 13).
Připevněte řetízek (29) do háčku

2.1.g - Zásuvka příslušenství (volitelně)
(Obr. 15)
Připojte zástrčku (31) do pomocné zásuvky (32) 
umístěné na rukojti nebo v jednotce stroje, v 
závisloti na modelu (Obr. 15)

2.1.h - Elektrické připojení

Připojte napájecí kabel přístroje k síťové 
zásuvce, která odpovídá 

uvedeným na charakteristikám 
technickém štítku stroje.

---------------------------(CZ)

3.1 SOUČÁSTI 
STROJE (OBR. 16) 

33) Rukojeť ovládání
33a) Krabice el. součástí
34) Páčky zapnutí/vypnutí stroje
35) Páčka dávkování vody
36) Páčka nastavení rukojeti
37) Bezpečnostní  spínač
38) Tělo stroje
39) Kola
40) Držáky
41 ) Přívodní kabel
41a) Propojení rukojeť / tělo 41
b) Zásuvka příslušentví (v
případě, že je instalována)

4.1 NASTAVENÍ 
RUKOJETI (OBR. 17) 

UPOZORNĚNÍ:
POZICE RUKOJETI MUSÍ BÝT NASTAVENA 
POUZE KDYŽ JE STROJ V KLIDU

Rada 

Tažením páky (43), je možné změnit 
polohu rukojeti (42). Po uvolnění 
páky je rukojeť:
umístěna a zablokována v nejblilžší 
pevné poloze

Správná pozice rukojeti (421 při práci se 
strojem je u oblasti kyčle. 
Nikdy nezapínejte stroj, pokud nemáte rukojeť 
nastavenou do správné polohy.

5.1 OVLÁDÁNÍ RUKOJETI (OBR. 
16 and 18) 

1) Tlačítko uvolnění páky otočného kolečka (37)
(Obr. 21)
Stiskněte tlačítko (37) pro 
uvolnění startovacích páček 
(34 ).
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2) Startovací páčky (34) (Obr. 16)
Přitáhnutí startovacích páček (34)
umožňuje otáčení kartáče. 
Když startovací páčky (34) pustíte, rotace 
kartáče se zastaví a přístroj je 
automaticky vypnut. 
Pro plynulý chod stroje je nutné po celou 
dobu práce držet startovací páčky (34). 

3) Páčka nastavení dávkování vody (35)
(v případě instalace nádrže 
na vodu)(Obr. 18)

Tažením páčky (44) aktivujete přívod vody   
 na kartáč stroje
Uvolněním páčky (44) je přívod vody na 
kartáč zastaven. 

Zkontrolujte, zda nejsou kování na 
podstavci stroje zablokována.
Pokud je nádrž (volitelná) sestavena, 
zkontrolujte, zda je pro pracovní fázi 
dostatek čisticí kapaliny a zda je 
hadička správně připojena.
Zkontrolujte stav kartáče nebo padu. 
Pokud je opotřebený, vyměňte je. 
Zkontrolujte, zda není spotřebič, 
zejména síťový kabel, poškozen 
jakýmkoli způsobem, který by mohl 
ohrozit správný provoz stroje nebo 
bezpečnost obsluhy.

Zatáhněte páčku (36) a spusťte rukojeť 
do výšky boků (nejlepší vyyvážení)

Stiskněte tlačítko (37) pro uvolnění 
startovacích páček (34 ).
Stisknutím startovacích páček (34) 
zahájkíte práci se strojem.
Úvolněním startovacích páček (34) je 
stroj zastaven.

6.1.b - Zahájení práce se stroje (Obr. 16)

NEBEZPEČÍ:

PŘED ZAPOČETÍM PRÁCE SE 
STROJEM SE UJISTĚTE, ŽE JSOU 
VAŠE RUCE SUCHÉ.

Pro demontáž držáku padu postupujte stejným 
způsobem. Držákem padu otočte trhnutím v 
opačném směru než je uvedeno šipkou (A). 

  U   POZORNĚNÍ:

Používejte pouze originální držáky padů 
dodané výrobcem pro konkrétní model 
stroje. Použití jiných typů držáků padů může 
vést k poškození stroje a ztrátě záruky.

2.1.f - Montáž nádrže (volitelné) (Obrázky. 
8/14)

Povolte matku (16) na horním držáku 

  U   POZORNĚNÍ:

Ujistěte se, že hlavní elektrický systém 
má jistič a je uzemněn.
Odpojte napájecí kabel před použitím 
přístroje.
Použijte prodlužovací kabel pouze v 
perfektním stavu a ujistěte se, že průřez je 
vhodný pro napájení spotřebiče.

Nikdy nedovolte, aby se napájecí kabel 
sklouzl přes ostré hrany a neroztrhněte 
jej. Zásuvka by měla být snadno 
přístupná. Ujistěte se, že napájecí kabel 
není poškozen.

&
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&UPOZORNĚNÍ: 
Nikdy neomotávejte přívodní kabel kolem 
těla stroje nebo rukojeti. Vždy použijte držák 
přívodního kabelu.

6.1.c - Práce se strojem (Obrázky. 16 a 18)

Rada

Po spuštění stroje, držením startovacích 
páček (34), je stroj v chodu a kartáč se 
aktivně otáčí.

Se strojem vytvářejte malé oblouky.
Pohyb, který je přirozeným posunem 
stroje, je dosažen stalčením nebo 
zvednutím rukojeti stroje.
Přitažením nebo zvednutím se stroj 
pohybuje doporava. Stlačením nebo 
lehkým spouštěním se stroj posouvá 
doleva.
Mírné naklonění pravé strany rukojeti stroj 
posouvá dopředu. Mírné naklonění levé 
strany rukojeti způsobuje pohyb stroje 
dozadu. 

S rukojetí manipulujte z lehka tak, abyste

dosáhly co nejlepšíh o´vládání stroje.

Rada.

Chcete-li udržet stroj v určitém bodě v 
chodu, jednoduše držte rukojeť ve 
výchozí poloze.

Používání stroje na jednom místě s otáčením 
kartáče po delší dobu může způsobit 
poškození podlahy.

Rada.

U strojů vybavených volitelnou nádrží 
nastavte přívod vody pákou (44).

Když jsou startovací páčky (34) uvolněny. 
otáčení kartáče se zastaví a stroj se vypne.

Před spuštěním stroje vyberte požadovanou 
rychlost
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& UPOZORNĚNÍ:

Před použitím dvojité rychlosti se ujistěte, 
že použitý kartáč nebo pad je schopen 
rotace rychlosti 308 ot / min.

6.1.e - Konec používání a vypnutí (Obr. 16 a 
19/21)

Na konci čištění před vypnutím zařízení 
vypněte přívod vody. 
Uvolněte páčky (34) pro zastavení otáčení 
kartáče a vypněte stroj.
Rukojeť položte do svislé polohy. 
Vyjměte nádrž (volitelně) a vyprázdněte z
ní veškeré řešení.
Po použití vyjměte držák kartáče nebo 
podložky. 

& UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nenechávejte stroj při nepoužívání 
stát na kartáči, držáku padu nebo padu. 
Hrozí poškození kartáče, držáku padu nebo 
padu.

V případě, že je pad zašpiněn, vyperte ho 
ve vodě s max. teplotou 60 °. 
V případě, že je kartáč zašpiněn vyčistěte 
ho pod prodem vody
Odpojte přívodní kabel el. energie a 
namotejte ho na držáky přívodního kabelu.

Stroj s otočnými držáky přívodního kabelu
Namotejte kabel na držáky  (45) (obr.19) 

Pro sundání kabelu z držáků, otočte 
držáky (46) do opačné polohy a vyjměte 
kabel aniž byste ho museli odmotávat 
(Obr. 20). 

6.1.f - Přeprava

Ujistěte se, že je hlavní zástrčka odpojena a že 
rukojeť je ve vzpřímené poloze, zvedněte tělo 
stroje otočením rukojeti směrem dolů. Stroj je 
pak možné přepravovat na kolečkách.

-------------------------(CZ)

7.1 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ:

Informace a upozornění týkající se údržby 
nebo čištění dodržujte, jak je popsáno v 
příručce "Bezpečnostní upozornění pro 
jednokotoučové stroje", které jsou součástí 

tohoto dokumentu.

KAŽDODENNÍ ÚDRŽBA

7.1.a - Čištění stroje
Stroj vyčistěte vlhkým hadříkem a poté jej otřete 
čistým, suchým hadříkem, aby se zabránilo 
tvorbě vodní kamene a rzi v důsledku působení 
chemikálií 

UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte pro čištění stroje rozpouštědla, 
kyseliny ani žíraviny.

7.1.b - Vyprázdnění a čištění nádrže na vodu 
(volitelné))

UPOZORNĚNÍ:

Jakmile dokončíte mytí, musíte vyprázdnit a 
vyčistit nádržku na vodu, abyste zabránili 
usazování vodního kamene.

Chcete-li vyprázdnit nádrž na vodu, uvolněte ji z 
držáků. 

UPOZORNĚNÍ:

Zařízení skladujte na suchém, chráněném 
místě 

POŽADOVANÉ OPERACE

6 

7.1.c - Výměna kartáče

Je nutné vyměnit kartáč z důvodu opotřebení, 
když jsou štětiny kratší než 2 cm, nebo je třeba je 
vyměnit kvůli typu podlahy, která se má umýt. 
Pokyny naleznete v odstavci "Montáž kartáče".

7.1.d - Výměna padu

Je nutné vyměnit pad z důvodu opotřebení, je-li 
méně než 1 mm vysoký, nebo pokud je třeba jej 
vyměnit v závislosti na typu leštěné nebo 
broušené podlahy. Pokyny naleznete v odstavci 
"Montáž padu".

Rada.

&

&

&
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLEM PŘÍČINA ŘEŠENÍ 

Zařízení není zapojeno do 
zásuvky el. energie

Zapojte stroj do zásuvkyStroj nefunguje i v případě, že
je uvoněno zajišťovací
tlačítko startovacích páček a
startovací páčky jsou
aktivovány

Kartáč nebo držák padu se
neotáčí

Startovací páčky nejsou 
aktivovány

Přítommnost jiného tělesa

Aktivujte startovací páčky

Vyjměte jiné těleso ze 
zařízení

Na kartáč není dodávána voda Naplňte nádrž na vodu mycím 
roztokem 

Aktivujte páčku dávkování 
mycího roztoku 

Nádrž na vodu je 
prázdná

Není aktivováno 
dávkování vody

Nedostatečný účinek mytí Nevhodný kartáč nebo 
detergent. 

Nedostatek mycího 
roztoku

Opotřebovaný kartáč / 
pad

Používejte kartáče a čisticí 
prostředky, které jsou 
vhodné pro daný typ podlahy

Naplňte nádrž (volitelně) 
mycím roztokem. 

Vyměňte kartáč / pad. 

Opotřebovaný pad, smirek
nebo brusná mřížka. 

Vyměňte pad, smirek nebo 
brusnou mřížku za nové.

Nedostatečné leštění /
drhnutí / broušení sanding

Stroj pracuje nepravidelně
nebo se silnými vibracemi

Zkontrolujte zdali je kartáč 
nebo držák padu správně 
nasazen. 

Zkontrolujte zdali je pad 
perfektne vycentrovan na 
držáku padu. 

Kartáč nebo pad nejsou 
vhodné pro daný typ 
podlahy. 

Správně nasaďte kartáč 
nebo držák padu.

Vyjměte pad z držáku a 
nasaďte ho tak aby byl 
vycentrován.

Použijte kartáč nebo pad, 
které jsou určené pro 
správný vysledek na daném 
typu podlahy.
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1.1 ÚVOD
Rada:
Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte tuto 
příručku a návod "Provoz a údržba" dodávaný se 
zařízením.

Tato příručka a "Příručka pro provoz a údržbu" 
tvoří nedílnou součást samotného stroje. Proto je 
nutno je udržovat na bezpečném místě, kde jsou 
přístupné všem uživatelům (obsluha a personál 
údržby) po celou dobu životnosti stroje, dokud 
není vyřazen z provozu.

Účel příručky
Účelem těchto příruček je poskytnout potřebné 
pokyny pro provoz a údržbu stroje.

Doporučujeme pečlivě číst pokyny a zajistit 
přísné dodržování bezpečnostních pravidel 
popsaných v této příručce.

Nedodržení těchto pokynů / pravidel může vést 
k poškození stroje a zranění obsluze a za 
žádných okolností nemůže být přiřazeno 
výrobci.

Bezpečnostní pokyny popsané v této příručce 
nenahrazují bezpečnostní předpisy a regulace v 
zemi místě použití stroje. BBezpečnostní pokyny 
se řídí právními předpisy platnými v zemi použití 
stroje.  

Informace o příručce
Příručka je rozdělena do kapitol v logickém 
pořadí znalostí a používání stroje. Chcete-li 
usnadnit vyhledávání, nejprve se podívejte na 
obsah uvedený na začátku manuálu.

Klíč k symbolům používaným v této příručce 
Pro zvýraznění postupů a informací týkající 
se bezpečnosti, údržby apod., byly v příručce 
použity následující symboly:

& NEBEZPEČÍ:

Upozorňuje na vážné, dokonce smrtelné 
nebezpečí pro bezpečnost obsluhy a / nebo 
třetích stran.

& UPOZORNĚNÍ:

Mimořádně důležité informace, které mají 
zabránit vážnému poškození stroje a prostředí, 
v němž působí.

Rada:
Další informace o správném provozu stroje 
nebo o obecném charakteru.

Konvenční terminologie

Termíny přední, zadní, přední, zadní, horní, 
dolní, levý a pravý se vztahují k operátorovi v 
pracovní poloze s rukama na vodícím držadle. 
Pro jednoduchost byl obchodní název modelu 
nahrazen "Strojem".

1.2 OBECNÉ VAROVÁNÍ

Před uvedením do provozu, provozem a 
údržbou stroje je nutné, aby zaměstnanci 
(supervizoři a provozovatelé) byli vyškoleni 
ohledně provozních postupů a bezpečnostních 
pokynů uvedených v této příručce. Dodržujte 
všechny pokyny uvedené v příručce 
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a veškerou doprovodnou dokumentaci.

& NEBEZPEČÍ

Používání stroje neškoleným personálem, 
dětmi a postiženými je zakázáno.

Personální kvalifikace operátora
Termínem operátor se rozumí generický člen 
personálu, který je schopen provádět 
Jednoduché operace zahrnující obsluhu stroje 
a čištění na konci směny.

Technik údržby elektrický / mechanicky
Technik, který je vyškolen k obsluze stroje k 
provádění oprav nebo výměně dílů, které 
vyžadují odstranění ochranného krytu.

 Poloha operátora
při používání stroje obsluha stojí za strojem s 
rukama na rukojeti.

 Ochranné oblečení 
Používejte ochranný oděv podle předpisů 
platných v zemi, kde je stroj používán.

Obecné varování před použitím
Před použitím stroje zkontrolujte, zda jsou 
pevná bezpečnostní zařízení vždy správně 
zajištěna.

Obecné varování při používání zařízení

Pokud přístroj vydává podivné zvuky,
okamžitě ho vypněte a identifikujte příčinu.
Během používání stroje se vyhněte
zasažení polic nebo skříní.
Je zakázáno stroj používat venku.
Je-li to možné, použijte stroj v prostředí,
kde není přítomna žádná osoba. Pokud
jsou přítomny, upozorněte je, aby před
použitím stroje odešli nebo se stroji vyhnuli.
Nepoužívejte stroj v přítomnosti
korozívních nebo slaných látek.

Stroj nepoužívejte ve výbušném prostředí
(ATEX).
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Nepoužívejte adaptéry, napájecí proužky
a / nebo prodlužovací kabely.
Pokud je napájecí kabel na tomto zařízení 
poškozen, smí ho vyměnit pouze 
autorizované servisní středisko.

Během provozu stroje dbejte na to, aby 
byl kabel napájecího kabelu mimo kartáč, 
protože existuje nebezpečí navinutí 
kabelu na kartáč.

Obecné varování při údržbě stroje 

Odpojte napájecí kabel před prováděním 
údržby nebo oprav, při montáži a 
demontáži kartáčů a držáků polštářků.

Při čištění a praní nepoužívejte agresivní, 
kyselé nebo bělené čistící prostředky atd. 
A věnujte zvláštní pozornost elektrickým 
dílům.
Stroj neumývejte přímými nebo 
stlačenými proudy vody.
Obraťte se na autorizované servisní 
středisko pro opravy a vyžádejte si pouze 
originální náhradní díly.

Obecné varování v případě požáru 

V případě požáru použijte pouze 
schválené suché chemické hasicí 
přístroje. Nepoužívejte vodu k hašení 
požáru.

Odstavení stroje 

Stroj uchovávejte v uzavřeném prostoru, 
chráněný před povětrnostními 
podmínkami, na místě, kde je teplota 
mezi 5 ° C a 40 ° C. Vypusťte čistou vodu 
v nádrži (je-li k dispozici).

Je absolutně zakázáno používat stroj v 
prostředích s nebezpečím výbuchů, 
přítomností plynů, par, kapalin a hořlavých 
prášků.

1.3. LIKVIDACE STROJE

Pro ochranu životního prostředí postupujte 
podle místních požadavků.Pokud spotřebič již
není použitelný nebo opravitelný, zlikvidujte 
jeho součásti odděleně.

R
Elektrické zařízení nesmí být 
likvidováno jako netříděný
komunální odpad, ale musí být 

odděleně podle zvláštních 
směrnic pro likvidaci odpadního 
materiálu z elektrických zařízení.

Elektrické zařízení je označeno piktogramem
kolového koše s křížkem na něm. Tento symbol
označuje, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13.
srpnu 2005 a musí být zlikvidováno

samostatně.

Vzhledem k látkám a materiálům, které 
obsahuje, může nesprávná nebo zneužívající 
likvidace zařízení nebo jeho nesprávné použití 
způsobit poškození lidí a životního prostředí.
Likvidace elektrického odpadu, který
nerespektuje stávající předpisy, vede k 
uplatnění administrativních a trestních sankcí.

1.4. STANDARDY

Stroj byl vyroben podle platné směrnice o 
strojních zařízeních a v souladu s normami 
uvedenými v prohlášení o shodě "CE" dodaném 
se strojem.

1.5 VYBALENÍ STROJE

Po vyjmutí obalu podle pokynů na samotném
obalu zkontrolujte, zda je stroj a veškeré
součásti dodávané s ním neporušené.
Pokud zjistíte jakékoliv zjevné škody, obraťte
se na místního prodejce a dopravce do 3 dnů
od přijetí.
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