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Consultare attentamente questo manuale prima di procedere a qualsiasi intervento sulla macchina
Read this manual carefully before carrying out any work on the machine
Lire attentivement ce manuel avant toute intervention sur la machine
Vorliegendes Handbuch vor jedem Eingriff an der Maschine aufmerksam durchlesen
Consulte detenidamente este manual antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la máquina
Konsulter denne håndboken nøye før du går i gang med noen som helst type inngrep på maskinen
Raadpleeg deze handleiding aandachtig alvorens met enige werkzaamheid aan de machine te beginnen
Consulte atentamente este manual antes de efectuar qualquer intervenção na máquina
Läs noggrant igenom denna handbok innan du utför något som helst ingrepp på maskinen
Прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете работа с машината
Před jakoukoli manipulací se strojem si nejdříve pozorně přečtěte tento návod.
Tento návod si pozorne prečítajte pred každým zásahom na stroji.
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DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ

• Před prvním použitím stroje si pečlivě přečtěte tyto provozní 
pokyny.

• Ponechejte tento návod po ruce na bezpečném místě. Tvoří 
důležitou součást stroje a musí být předán spolu se strojem v 
případě jeho prodeje nebo přesunu.

VAROVÁNÍ
I když je tento stroj vyroben podle nejpřísnějších 
bezpečnostních norem, může být bezpečnost při provozu 
zaručena pouze tehdy, pokud dodržíte pokyny v tomto návodu.

Správné použití
Tento stroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo 
nedostatkem zkušeností a znalostí.
Tento stroj nemůže být používán jako hračka: ujistěte se, že se tak 
neděje.
Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se strojem 
nehrají.
Čištění a údržba stroje musí být v každém případě prováděna 
výhradně dospělými osobami s plnými požadovanými duševními 
a fyzickými schopnostmi.
Rozsah teplot, za nichž lze stroj používat, je +4°C až +40°C; není-
li stroj používán, rozsah teplot činí +0°C až +50°C.
Stroj je určen k pro vozu při relativní vlhkosti od 30% do 95%.
Stroj může být provozován v nadmořské výšce až do 2000 m.
Stroj je určen k obchodnímu použití, například v hotelech, školách, 
nemocnicích, továrnách, obchodech, kancelářích a obchodních 
prostorách obecně.
Stroj je určen k použití pouze uvnitř.
Pozor, stroj je třeba uschovat výhradně v uzavřených prostorech.
Nepoužívejte stroj na površích se sklonem strmějším než 2%.
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Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
• Vypněte stroj a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky (veze 

poháněná ze sítě) nebo odpojte baterii (verze poháněná 
baterií) před zahájením jakýchkoliv prací čištění nebo údržby.

• Pokud používáte verzi poháněnou ze sítě, vypněte hlavní 
spínač a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky předtím, než 
ponecháte stroj bez dohledu.

• Pokud používáte verzi poháněnou ze sítě, nevytahujte zástrčku 
ze zásuvky taháním za síťový kabel. Před vytáhnutím táhněte 
za zástrčku přímo, ne za kabel.

• Pokud používáte verzi poháněnou ze sítě, nikdy netáhněte ani 
neposunujte stroj kolem taháním za síťový kabel.

• Pokud používáte verzi poháněnou ze sítě, nikdy nepoužívejte 
silový kabel jako držadlo a ujistěte se, že není sevřený 
zavřenými dveřmi nebo tažený přes ostré okraje nebo kolem 
rohů.

• Pokud používáte verzi poháněnou ze sítě, nikdy nepřejíždějte 
strojem kolem síťového kabelu.

• Pokud používáte verzi poháněnou ze sítě, udržujte kabel mimo 
ohřívané povrchy.

• Pokud používáte verzi poháněnou ze sítě, nepoužívejte 
adaptéry na síťové zásuvce.

• Pokud používáte verzi poháněnou ze sítě, dávejte pozor, aby 
se kartáč nedostal do kontaktu se silovým kabelem.

• Pokud používáte verzi poháněnou ze sítě, kontrolujte pravidelně 
silový kabel a pokud je poškozený, v žádném případě stroj 
nepoužívejte, dokud nebyl kabel vyměněn; kontaktujte 
odborného technika schváleného společností AP Cleaning 
nebo zavezte stroj do servisního střediska společnosti IP 
Cleaning.

• Pokud používáte verzi poháněnou ze sítě, nikdy se nedotýkejte 
stroje mokrýma rukama.

• Pokud stroj nefunguje tak, jak měl nebo pokud utrpěl silný 
náraz, byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo spadl do 
vody, nepoužívejte ho, dokud nebyl zkontrolován; kontaktujte 
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odborného technika schváleného společností AP Cleaning 
nebo zavezte stroj do servisního střediska společnosti IP 
Cleaning.

• Nabíječka baterií: pravidelně kontrolujte kabel nabíječky baterií, 
zda není poškozený. Pokud došlo k poškození, nepoužívejte 
nabíječku, dokud nebyl kabel vyměněn. Kontaktujte odborného 
technika schváleného společností AP Cleaning nebo zavezte 
stroj do servisního střediska společnosti IP Cleaning.

• Ujistěte se, že jsou síťové zásuvky používané u modelů 
poháněných ze sítě a nabíječky baterií správně uzemněné 
a chráněné 2-pólovým tepelným magnetickým spínačem s 
diferenciálním jističem.
• Jmenovitý proud 10 - 16 A
• IΔn rozdílový proud: 0,03A 
• Icn vypínací schopnost: 6000 A
• Vypnutí AC diferenciálního vypínače

• Tento stroj (model poháněný ze sítě) musí být uzemněný. 
V případě závady nebo poruchy poskytuje uzemnění cestu 
nejmenšího odporu pro elektrický proud a snižuje riziko úrazu 
elektrickým proudem. Verze poháněná ze sítě je dodávaná s 
třívodičovým kabelem a tříkolíkovou zástrčkou pro připojení 
k vhodně uzemněné síťové zásuvce. Žlutozelený drát kabelu 
je uzemňovací vodič. Nikdy tento vodič nepřipojujte k ničemu 
jinému než ke koncovce uzemnění zásuvky. Zástrčka musí být 
vložena do vhodné zásuvky, správně nainstalovaná a spojená v 
souladu s místními stavebními předpisy. Nesprávná elektrická 
instalace nebo nepřipojení uzemňovacího vodiče stroje 
může vést k riziku úrazu elektrickým proudem. Pokud máte 
pochybnosti o správném uzemnění síťové zásuvky, nechte ji 
zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem. Nemanipulujte se 
zástrčkou připevněnou k stroji a používejte pouze zásuvky 
kompatibilní se stejnou zástrčkou. Pokud musí být síťová 
zásuvky vyměněna, nechejte tuto práci provést kvalifikovaným 
elektrikářem.

• Nečistěte stroj vodou nebo vysokotlakou hadicí.
• Nikdy se nepokoušejte provádět opravy na stroji. Pokud by 
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to bylo potřeba, kontaktujte odborného technika schváleného 
společností AP Cleaning nebo zavezte stroj do servisního 
střediska společnosti IP Cleaning.

Nebezpečí požáru
• Nepoužívejte stroj k čištění zápalných nebo hořlavých kapalin, 

jako je benzín, a nepracujte se strojem v oblastech, kde mohou 
být tyto kapaliny přítomné.

• Nepoužívejte stroj ke sbírání hořícího nebo kouřícího materiálu, 
jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.

• Neumísťujte stroj na nebo v těsné blízkosti vařiče nebo jiného 
horkého povrchu, protože baterie by se mohla zapálit a 
explodovat.

Nebezpečí úrazu
• Používejte pouze baterie dodané výrobcem ( kód BAAC00192 

nebo BAAC00193), protože jiné typy baterií by mohly 
explodovat, způsobit zranění osobám a škodu na majetku.

• Udržujte vlasy, volné kusy oděvu, prsty a další části těla mimo 
štěrbiny a pohybující se díly.

• Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi stroje (kartáče a 
pohony podušek)

• Zvlášť pozorní musíte být při čištění schodů a schodišť.
• Nepoužívejte stroj, pokud jsou plastové části poškozeny 

následkem pádu nebo nárazu;  vyhněte se kontaktu s rozbitými 
kusy a ostrými hranami.

• Nikdy nepoužívejte jiné čisticí prostředky než specifikované. 
Dodržujte pokyny na příslušném bezpečnostním listě. Čisticí 
prostředky udržujte vždy mimo dosah dětí. V případě, že se 
čisticí prostředek dostane do kontaktu s očima nebo kůží, je 
ihned a hojně opláchněte vodou a pokud je polknutý, ihned 
navštivte lékaře.

Nebezpečí škody způsobení nesprávným použitím
• Pokud baterii nabíjíte, používejte pouze nabíječku baterií (kód 

BACA00263) dodanou výrobcem.
• Používejte pouze originální náhradní díly dodané výrobcem.
• Stroj poháněný ze sítě vyžaduje dodávku elektřiny se střídavým 

proudem a musí být zastrčen do síťové zásuvky nainstalované 
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odborným elektrikářem.
• Ujistěte se, že elektrické vlastnosti stroje (napětí, frekvence, 

příkon) uvedené na výrobním štítku odpovídají hodnotám 
elektrické rozvodné sítě.

• Nevkládejte žádné předměty do větracích štěrbin. Neprovozujte 
stroj se zavřenými větracími štěrbinami. Odstraňte veškerý 
prach, špínu, vlasy a odpad, který by mohl ucpat průtok 
vzduchu.
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VÝZNAM SYMBOLŮ

SJÍZDNÝ SKLON

NÁVOD PRO OBSLUHU, NÁVOD K POUŽITÍ

PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD PŘED POUŽITÍM STROJE

STEJNOSMĚRNÝ PROUD

SPOTŘEBIČ TŘÍDY III SPOTŘEBIČ JE OZNAČOVÁN JAKO TŘÍDY III, KDYŽ JE JEHO 
OCHRANA PROTI EXPLOZI ZALOŽENA NA SKUTEČNOSTI, ŽE ZDE NEJSOU ŽÁDNÁ VYŠŠÍ 
NAPĚTÍ, NEŽ ULTRA NÍZKÉ BEZPEČNOSTNÍ A EXTRA NÍZKÉ NAPĚTÍ (SELV). V PRAXI TO 
ZNAMENÁ, ŽE JE SPOTŘEBIČ POHÁNĚN BATERIÍ NEBO SELV MĚNIČEM.

SYMBOL UZEMNĚNÍ OZNAČUJE JAKOUKOLIV SVORKU URČENOU K PŘIPOJENÍ K NĚJAKÉMU 
VNĚJŠÍMU UZEMŇOVACÍMU VODIČI A CHRÁNÍ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V 
PŘÍPADĚ ZÁVADY.

KARTÁČE ZAP/VYP

ROZTOK PŘITÉKAJÍCÍHO ČISTICÍHO PROSTŘEDKU ZAP/VYP A REGULACE.

SÁNÍ ZAP/VYP

PROVOZNÍ REŽIM „EKO“

STROJ ZAP/VYP

ZVLÁŠTNÍ ODPAD NELIKVIDOVAT SPOLU S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

POZOR, NEBEZPEČÍ ODŘENÍ

MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ TEPLOTA TEKUTINY V NÁDRŽI

4°C

35°C
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE
B 230 V AC 115 V AC

Průměr kartáče
mm 280 280 280

palců 11,02

Rychlost otáčení kartáče Otáčky za minutu
Otáčky za minutu 160

Výkon motoru kartáče
W 100

HP (koňská síla) 0 134

Maximální tlak kartáče
g/cm2 35 35 35

kPa 3,4 3,4 3,4

Výkon sacího motoru
W 140

HP (koňská síla) 0 187

Nádrž s roztokem
l 4,8 4,8 4,8

galonů 1,26 1,26 1,26

Nádrž na špinavou vodu
l 5 5 5

galonů 1,32 1,32 1,32

Šířka stěrače
mm 360-390 360-390 360-390

palců 14,17-15,35 14,17-15,35 14,17-15,35

Průměr zadního kola
mm 200 200 200

palců 7,87 7,87 7,87

Šířka čištění
mm 280 280 280

palců 11,02 11,02 11,02

Čisticí kapacita za hodinu
m2/h 650

ft2/h 6996,5

Maximální sklon % 2 2 2

Maximální teplota vody a čisticího prostředku °C 40 40 40

Stupeň ochrany IP IPX3

Napájecí napětí na vstupu nabíječky baterií V AC 100-240

Napájecí frekvence na vstupu nabíječky baterií Hz 50-60

Odběr proudu na vstupu nabíječky baterií A 1,8

Napájecí napětí na výstupu nabíječky baterií V CC 42

Maximální dobíjecí proud sušičky skrubru A 2

Počet baterií č. 1 / /

Napětí baterie V 36 / /

Brutto hmotnost  (GVW)
kg 27 27 27

liber 59,52
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Přepravovaná hmotnost
kg 7 7 7

liber 15,43

Rozměry stroje  (X, Y, Z)

mm

X = 604
X1 = 770
Y = 399

Y1 = 1049
Z = 412,5

palců

X = 23,77
X1 = 30,31

Y = 15,7
Y1 = 41,29
Z = 16,24

Velikost balení (délka, šířka, výška)
mm

palců

Akustický tlak LpA
(dB) 63,5

Nejistota měření K
(dB) 3

Hladina vibrací (ruka) HAV
m/sec2 1

Nejistota měření, k m/sec2 0,5

Brutto hmotnost  (GVW): maximální přípustná hmotnost s plně zatíženým strojem připraveným k 
použití. Brutto hmotnost stroje zahrnuje nádrž na mycí prostředek naplněnou čistou vodou, nádrž 
na špinavou vodu, prázdnou, největší doporučenou sadu baterií a veškeré příslušenství, zejména 
kabely, hadice, mycí prostředky a kartáče.
Přepravní hmotnost stroje při přepravě, která zahrnuje baterie a čistou vodu.
Změny dat vyhrazeny bez předchozího upozornění.

ROZMĚRY STROJE

X-Y-Z:  Viz tabulka “TECHNICKÉ SPECIFIKACE”

Y1

X1
X

Z

Y
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VŠEOBECNÉ INFORMACE
Účel této příručky
Tento návod byl vypracován výrobcem a je nedílnou součástí balíku příslušenství stroje tvořícího 
stroj1..
Je v něm uveden účel, pro který byl stroj zkonstruován, a obsahuje veškeré informace potřebné pro  
pracovníky obsluhy2.
Navíc k tomuto návodu obsahujícímu informace považované za nezbytné pro uživatele jsou 
dostupné další publikace poskytující specifické informace pro techniky pověřené údržbou3.
Pojmy „pravý“ a „levý“, „po směru hodinových ručiček“ a  „proti směru hodinových ručiček“ se týkají 
pohybu stroje vpřed.
Díky neustálému dodržování upozornění bude zajištěna bezpečnost pracovníků i stroje, 
hospodárnost provozu, kvalitní výsledky a delší životnost stroje. Nedodržení těchto pokynů může 
vést ke zranění pracovníka obsluhy nebo poškození stroje, podlahy a okolního prostředí.
Podívejte se do obsahu na začátku tohoto návodu, pokud chcete rychle najít část, kterou potřebujete.
Textové pasáže, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost, jsou tučně vytištěny a předchází jim 
níže znázorněné a popsané symboly.

! NEBEZPEČÍ
Označuje, že je třeba věnovat pozornost tomu, aby nedošlo k situacím, které by mohly 

způsobit úmrtí nebo vážné zranění personálu.
! POZOR

Označuje, že je třeba věnovat pozornost tomu, aby nedošlo k situacím, v jejichž důsledku 
by mohlo dojít ke zranění personálu nebo k poškození stroje nebo prostor, v nichž je stroj 

používán, a ekonomickým ztrátám.
! INFORMACE

Důležitá informace
Výrobce v rámci politiky neustálého rozvoje a zdokonalování výrobku může bez předchozího 
upozornění provádět změny.
Zatímco stroj ve vašem vlastnictví se může znatelně lišit od nákresů v tomto dokumentu, je zaručena 
spolehlivost informací týkajících se výrobku.

Označení stroje
Štítek poskytuje následující informace:
• Model
• Napětí baterie
• Jmenovitý odběr proudu
• Výrobní číslo
• Rok výroby
• Stupeň ochrany IP
• Hmotnost včetně obalu.
• Maximální sjízdný sklon
• Název výrobce
Dokumentace/zařízení doprovázející stroj
• Návod pro obsluhu
• Návod k nabíječce baterií;
• Záruční list;
• CE prohlášení o shodě.

1 Definice „stroj“ nahrazuje obchodní název „CT5“ produktu, kterého se týká tento návod.
2 Osoby, které mají na starosti používání stroje; nesmí však provádět zásahy, jež vyžadují přesně vymezenou technickou 
odbornost.
3 Osoby, které disponují zkušenostmi a odbornými znalostmi, byly seznámeny s normami a právními předpisy, jsou 
schopny vykonávat potřebné činnosti a rozpoznat případná nebezpečí při manipulaci, instalaci, používání a údržbě stroje 
a zamezit jim.
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TECHNICKÉ INFORMACE
Všeobecný popis
Tento stroj je sušička kartáčovacího stroje pro zametání, umývání a sušení rovných, horizontálních 
podlah, hladkých nebo mírně hrubých, se stejnoměrnou strukturou a bez překážek, v občanských 
a průmyslových prostorách.
Sušička kartáčovacího stroje rozšiřuje vodu a mycí prostředek ve správné koncentraci na podlahu 
a pak ji kartáčuje, aby odstranila špínu. Vzhledem k tomu, že si lze ze široké škály dostupného 
příslušenství k čištění zvolit různé čisticí prostředky a kartáče (nebo brusné kotouče), stroj je možné 
přizpůsobit jakýmkoliv druhům podlah a intenzitě špíny.
Stroj zahrnuje systém mokrého vysávání, který vysuší podlahu hned po umytí. Práci sušení vykonává 
sací motor, který vyvolává částečný podtlak v nádrži se špinavou vodou. Stěrky namontované pod 
nádrží jsou určeny ke sbírání povlaku špinavé vody strojem posunujícím se ve směru vpřed i vzad. 
Části stroje
Níže je uveden popis hlavních součástí stroje:
• Nádrže na vodu/čisticí roztok (obr. 1, č. 1): do této nádrže se dává směs čisté vody a čisticího 

prostředku
• Nádrž na špinavou vodu (obr. 2, č. 2): slouží k zachycování špinavé vody nasáté z podlahy 

během mytí;
• Řídicího panel (obr. 1, č. 3);
• Sestava hlavy (obr. 1, č. 4), hlavní prvek tvoří kartáč, který rozšiřuje roztok čisticího prostředku 

po podlaze a umývá povrch a tím odstraňuje špínu.
• Sestava přední stěrky (obr.1, č. 5), která stírá a suší podlahu, když je stroj tažený směrem k 

obsluze stroje.
• Sestava zadní stěrky (obr.1, č. 6), která stírá a suší podlahu, když je stroj tlačený dopředu 

obsluhou stroje.
• Baterie (obr. 1, č. 7);

3

7

Fig.1

2

1

5 4
6
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Příslušenství
• Měkké a tvrdé kartáče, abrazivní podušky
• Držák podušky.
• Standardní baterie (kód BAAC00192).
• Kvalitnější baterie (kód BAAC00193).
• Nabíječka baterií (kód BACA00263). 

MANIPULACE A INSTALACE
Zvedání a přeprava paletizovaného stroje
Stroj dorazí zabalený výrobcem v kartonové krabici.
Zacházejte opatrně, abyste zabránili nárazu a zajistili, aby se stroj nepřevrátil.
Kontroly po dodání
Při převzetí dodávky stroje pozorně zkontrolujte, že obal a stroj, který obsahuje, jsou neporušené.
Vybalení
Při vybalování stroje proveďte následující úkony:
• Přestřihněte a odstraňte plastové balicí pásky nůžkami nebo štípačkami;
• Otevřete krabici:
• Z obalu vyjměte následující položky:

• návod k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě , záruční list;
• návod k nabíječce baterií;
• kolo nárazníku;
• přední stírač:
• kartáč;
• nabíječku baterií;

• Zvedněte stroj z krabice za držadlo (obr. 2, č 1) a postavte ho dolů na podlahu.
• Táhněte držadlo nahoru ve správném úhlu ke stroji, podívejte se do části „Nastavení úhlu 

náklonu držadla“
• Vyjměte nádrž se špinavou vodou a nádrž s čisticím prostředkem a postavte je na podlahu, 

podívejte se do části „Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu“.
• Nakloňte stroj směrem dozadu a opřete držadlo o podlahu.
• Nařežte šňůry použité na zadní stírač.
• Namontujte přední stírač (obr. 2A, č. 1).
• Namontujte kolo tlumiče (obr. 2B č. 1).

! POZOR
Obalové materiály udržujte a skladujte na bezpečném místě: v případě přemístění nebo 
odeslání do oprávněných dílen zajistí originální obal, že stroj a sada baterie zůstanou 

nepoškozené. 

Fig.2 Fig.2A Fig.2B

1

1

1
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Zvolení parkovací polohy
! NEBEZPEČÍ

Stroj musí být vytažený ze síťové zásuvky (model poháněný ze 
sítě).

! POZOR
Před umístěním stroje do parkovací polohy vyprázdněte nádrž 
na čisticí prostředek a nádrž na špinavou vodu, podívejte se do 
příslušných částí „Vyprázdnění nádrže na vodu/čisticí prostředek“ 

a „Vyprázdnění nádrže se špinavou vodou“.
! POZOR

Stroj musí být vždy zaparkován stojící na jeho konci (vertikálně); 
pokud je ponechán v normální pracovní poloze (horizontální), 
hmotnost stroje může způsobit  poškození štětin kartáče a listů 

stěrek tím, že se ohnou a změní tvar.
• Vypněte stroj hlavním vypínačem (obr. 3, č. 1).
• Namotejte silový kabel kolem háků pro uložení (model poháněný 

ze sítě), podívejte se do části Navíjení a odvíjení silového kabelu 
(model poháněný ze sítě).

• Zvedněte stěrku páčkou (obr. 3, č. 2).
• Táhněte držadlo zcela dopředu směrem k sestavě hlavy, podívejte 

se do části „Nastavení úhlu náklonu držadla“
• Táhněte nahoru do vertikální polohy (obr. 4).
• Otřete dosucha hadříkem přední stěrač, zadní stěrač a kartáč.
Zvedání a přeprava stroje

! NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu, pokud držadlo není správně zablokováno na 

místě.
! POZOR

Vyprázdněte nádrž na čisticí prostředek a nádrž na špinavou vodu, 
podívejte se do příslušných částí „Vyprázdnění nádrže na vodu/

čisticí prostředek“ a „Vyprázdnění nádrže se špinavou vodou“.

• Vypněte stroj hlavním vypínačem (obr. 6, č. 1).
• Odpojte stroj ze síťové zásuvky (model poháněný ze sítě)
• Namotejte silový kabel kolem háků pro uložení (model poháněný 

ze sítě), podívejte se do části Navíjení a odvíjení silového kabelu 
(model poháněný ze sítě).

• Zvedněte stěrku páčkou (obr. 5, č. 1).
• Ohněte držadlo zcela dopředu směrem k sestavě hlavy.
• Zvedněte stroj uchopením za hřídel držadla (obr. 6, č. 2).
Přeprava na kolečkách
Stroj se může posunovat z jednoho místa na druhé pomocí jeho koleček 
a dá se uložit ve všech směrech:
• Nastavte úhel držadla tak, aby stálo kolmo ke stroji.
Sklopte stroj směrem dozadu (obr. 7) a můžete ho posunovat na 
kolečkách směrem dopředu

Fig.3

Fig.4

21

1

Fig.5

Fig.6

2

1

Fig.7
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Navíjení a odvíjení silového kabelu  (verze pohánění 
ze sítě)

! POZOR
Před navinutím kabelu odpojte stroj ze síťové zásuvky

! POZOR
Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození buď stroje, nebo silového 

kabelu během postupu navíjení.

Když stroj není používán, musí být silový kabel navinut kolem háků pro 
uskladnění (obr. 8)
Když je stroj používán, musí být silový kabel zcela odvinutý.
Nastavení úhlu držadla shrnovače
Zatáhněte za nastavovací páku (obr. 9, č. 1) a podržte ji, pak nastavte 
držadlo v požadovaném úhlu. Uvolněte páku a držadlo zůstane 
uzamčeno v požadované poloze.
Montáž ovladače kartáče/podušky
• Zapojte stroj ze síťové zásuvky (model poháněný ze sítě)
• Stiskněte hlavní vypínač (obr. 10, č. 1), abyste stroj zapnuli.
• Stiskněte tlačítko ovládání kartáče (obr. 11, č. 1).
• Položte kartáč na podlahu před stroj.
• Zatáhněte zpět za držadlo, abyste zvedli přední část stroje, 

umístěte kryt kartáče přímo nad kartáč a pokračujte snížením stroje 
(obr. 12). 

• Posuňte opakovaně ovládací páku kartáče (obr. 11, č. 2); kartáč 
se uvolní automaticky se středem příruby. Pokud není operace 
úspěšná, znovu umístěte stroj jako předtím a pak zopakujte kroky 
seřízení kartáče a posunutí páky.

Uvolnění ovladače kartáče/podušky
• Odpojte stroj ze síťové zásuvky (model poháněný ze sítě)
• Stiskněte hlavní vypínač (obr. 10, č. 1), abyste stroj zapnuli.
• Zatáhněte zpět za držadlo, abyste zvedli přední část stroje (obr. 

12).
• Stiskněte tlačítko ovládání kartáče (obr. 11, č. 1) a podržte po 

dobu 3 sekund;  stroj aktivuje mechanismus uvolněné kartáče 
automaticky.

Baterie: příprava / instalace / nabíjení
! NEBEZPEČÍ

Při montáži nebo provádění jakéhokoliv druhu údržby na baterii 
dodržujte bezpečnou vzdálenost od přímých plamenů a tepelných 
zdrojů, nezkratujte póly baterie, zabraňte vytváření jisker a nekuřte.

! NEBEZPEČÍ
Používejte pouze baterie dodané výrobcem stroje: kód  BAAC00192 

nebo BAAC00193.

Fig.9

1

Fig.10

Fig.11

Fig.12

1

1
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! POZOR
Pokud baterii nabíjíte, používejte pouze nabíječku baterií (kód BACA00263) dodanou 

výrobcem stroje.

Pokud by bylo potřeba vyměnit baterii, kontaktujte odborného technika schváleného společností AP 
Cleaning nebo zavezte stroj do servisního střediska společnosti IP Cleaning.
Baterie je utěsněná a má zaručenou bezpečnost za běžných okolností; v nepravděpodobném 
případě unikání kapaliny z baterie, nedotýkejte se kapaliny a ujistěte se, že podniknete následující 
bezpečnostní opatření:
• Kontakt s kůží může způsobit podráždění;  omyjte mýdlem a vodou.
• Vdechnutí výparů může způsobit podráždění dýchacích cest; odejděte ba čerstvý vzduch a 

zavolejte lékaře.
• Kontakt s očima může způsobit podráždění; vypláchněte oči ihned vodou a důkladně pod 

dobu alespoň 15 minut a zavolejte lékaře.
Baterie používaná v tomto stroji by mohla představovat riziko požáru nebo popálení chemikáliemi, 
pokud se s ní zachází neopatrně nebo nesprávně; nesmí být demontovaná a měla by být vždy 
držena mimo dosah dětí.
Zatímco baterie je běžně dodávaná plně nabitá a připravená k použití, je nicméně dobrou praxí 
spustit nabíjecí cyklus před uvedením stroje do provozu, pokračujte podle návodu níže:

   
• Vložte kolík zástrčky nabíječky baterií do zásuvky na baterii (obr. 13).
• Zapojte nabíječku baterií do síťové zásuvky.
• Počkejte, až skončí cyklus nabíjení; LED dioda na nabíječce baterií musí svítit zeleně.
• Vytáhněte nabíječku baterií ze síťové zásuvky a z baterie.
Baterie: vyjmutí

! NEBEZPEČÍ
Při vyjímání baterie ze stroje dodržujte bezpečnou vzdálenost od přímých plamenů a 

tepelných zdrojů, nezkratujte póly baterie, zabraňte vytváření jisker a nekuřte.
! NEBEZPEČÍ

Baterie může být vyjmuta pouze při vypnutém stroji.
Stiskněte dvě posuvné zarážky a vyjměte baterii z jejího krytu (obr. 13A, č. 1).
Baterie: likvidace
Zajistěte správnou likvidaci baterie, v souladu s aktuálními místními předpisy pro ochranu životního 
prostředí. Nevyhazujte baterii jako domácí odpad. 

Fig.13 Fig.13A

1
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PRAKTICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍKA OBSLUHY
! INFORMACE

Pokud se stroj používán obsluhou poprvé, měl by být nejdříve vyzkoušen na prostorném 
místě bez překážek, abyste získali potřebné obeznámení se s funkcemi a ovládacími prvky.

! POZOR
Pro zamezení poškození povrchu podlahy, na níž hodláte pracovat, nenechávejte kartáče 

rotovat na zastaveném stroji.
! POZOR

Čisticí prostředky vždy nařeďte podle pokynů výrobce. Nepoužívejte chlornan sodný 
(SAVO) ani jiné oxidanty, zejména ve vysokých koncentracích. Nepoužívejte rozpouštědla 
ani uhlovodíky. Teplota vody a čisticího prostředku nesmí přesáhnout maximální teplotu 
označenou v “Technických specifikacích”. V roztoku nesmí být žádný písek a/nebo jiné 

nečistoty.
! INFORMACE

Stroj byl navržen k použití s nepěnivými a biologicky rozložitelnými čisticími prostředky 
určenými pro stroje k mytí a sušení podlah.

Pro úplný a aktuální seznam dostupných čisticích prostředků a chemikálií kontaktujte 
výrobce 

! INFORMACE
Používejte pouze produkty vhodné podlahy a k odstraňování špíny.

Dodržujte bezpečnostní předpisy k používání čisticích prostředků uvedené v části Nebezpečí 
úrazu.

! NEBEZPEČÍ
Před zahájením práce si oblečte kombinézy, neklouzavou obuv, rukavice a další osobní 
ochranné prostředky doporučené dodavatelem čisticího prostředku nebo vhodné pro tento 

typ pracovního prostředí.

Příprava stroje k práci
Před zahájením práce proveďte následující úkony.
• Zkontrolujte indikační světla nabití baterie, abyste zajistili, že je baterie plně nabitá (model 

poháněný baterií) a pokud ne, spusťte cyklus nabíjení, podívejte se do části / „Baterie: příprava 
/ instalace / nabíjení“.

• Odmotejte silový kabel z háků pro uložení (model poháněný ze sítě), podívejte se do části 
Navíjení a odvíjení silového kabelu.

• Odpojte stroj ze síťové zásuvky (model poháněný ze sítě)
• Ujistěte se, že je nádrž na špinavou vodu prázdná a pokud ne, vyprázdněte ji, podívejte se do 

části “Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu.”.
• Ujistěte se, že je nádrž na čisticí roztok plný a pokud ne, doplňte ji, podívejte se do části 

“Naplnění nádrže na špinavou vodu”.
• •Nastavte polohu  držadla,  podívejte se do části „Nastavení úhlu náklonu držadla“
• Připevněte kartáč podle části “Připevnění kartáče/podušky“.
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Ovladače
Stroj má následující ovladače a kontrolní světla:
• Hlavní vypínač (obr. 14, č. 1): připojuje a odpojuje elektřinu k a od všech funkcí stroje. 
• Světlo označující, že el. proud je zapnutý (model poháněný ze sítě) (obr. x, č. x): žlutá barva 

označuje, že je silový kabel na stroji připojený k síti a byl stisknut hlavní spínač (obr. 14, č. 1).
• Indikátor nabití baterie (pouze u modelů poháněných ze sítě) (obr.15, č.1): se sestává ze 3 Led 

diod - červené, žluté  a zelené, ukazující úroveň nabití baterie. Možné indikace stavu nabití.
• Svítí zelená LED dioda: nabití baterie > 30,0 %.
• Svítí žlutá LED dioda: nabití baterie je mezi 10% a 30%.
• Svítí červená LED dioda: nabití baterie je mezi 5% a 10%.
• Červená LED dioda bliká : nabití baterie je < 5%, baterie je zcela vybitá; za několik 

sekund se motor kartáče a sací motor vypnou;
• •Tlačítko ovládání kartáče (obr. 15, č. 2): povoluje (LED dioda svítí) a blokuje (LED dioda 

nesvítí) provoz funkce Kartáč; kartáč se nezačne otáčet, dokud nebude v provozu Páka 
ovládání kartáče (obr. 15, č. 2).

! INFORMACE
Stisknutí tlačítka ovládání kartáče má také vliv na automatické povolení funkcí sání a průtoku 
čisticího roztoku, které mohou pak být řízeny a nastaveny jedním příslušným tlačítkem na 

konzole.
• Tlačítko ovládání sání (obr. 15, č. 3): se zapíná (“LED dioda svítí”) a vypíná  (“LED dioda je 

zhasnutá”) sací motor, který vytváří podtlak potřebný k sušení podlahy po čištění. Motor se 
uvede do provozu při aktivaci pomocí Páky pro ovládání kartáče.

• Tlačítko průtoku čisticího prostředku  (obr.15, č. 5): povoluje (“LED dioda svítí”) a blokuje  
(“LED dioda je zhasnutá”) průtok roztoku čisticího prostředku Průtok je povolen pouze pokud 
je kartáč v provozu.

• Tlačítko ECO (obr.15, č. 4): povoluje (“LED dioda svítí”) a blokuje  (“LED dioda je zhasnutá”) 
provozní režim ECO.

! INFORMACE
V provozním režimu ECO se výkon kartáče  sacího motoru sníží automaticky a průtok 

roztoku čisticího prostředku se přednastaví na úroveň 1.

1

2 1

2

Fig.14 Fig.15
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Práce
• Stiskněte hlavní vypínač (obr. 16, č. 1).
• Stiskněte tlačítko kartáče nebo tlačítko ECO (obr. 17, č. 1),navíc k 

aktivaci kartáče, umožní to také funkci podtlaku a průtok roztoku 
čisticího prostředku.

• Zvedněte stěrky páčkou (obr. 16, č. 2).
• Stiskněte tlačítko ovládání kartáče (obr. 16, č. 3).
• Začněte pracovat.

! INFORMACE
Tento stroj může sušit podlahu posunováním se směrem vpřed a 

vzad.
Pro provoz funkce sušení obráceně zatáhněte za páčku směrem 

nahoru (obr. 18, č. 1).
• Během průběhu práce kontrolujte důkladnost mytí a regulujte podle 

toho příslušným tlačítkem  průtok roztoku čisticího prostředku (obr. 
17, č. 3).

! INFORMACE
Pravidelně kontrolujte, že roztok čisticího prostředku dosahuje ke 

kartáči a nezapomeňte doplnit nádrž, když je prázdná.
! POZOR

Pokud by se LED dioda indikátoru nabití baterie rozsvítila, když 
práce probíhají, znamená to, že je baterie téměř vybitá a za 
několik sekund se funkce kartáče a vysávání vypnou automaticky. 
Pokračujte v nabíjení baterie, podívejte se do části Baterie: příprava 

/ instalace / nabíjení.

V případech, kdy jsou podlahy znečištěny obzvláště odolnou 
špínou, mohou být operace kartáčování a sušení prováděny ve dvou 
samostatných krocích.
Předmytí s použitím kartáčů nebo padu:
• Zapojte stroj ze síťové zásuvky (model poháněný ze sítě)
• Zvedněte stěrku páčkou (obr. 16, č. 2).
• Stiskněte hlavní vypínač (obr. 16, č. 1).
• Stiskněte tlačítko ovládání kartáče (obr. 17, č. 1).
• Vypněte funkci vysávání stisknutím tlačítka ovládání sání (obr. 17, 

č. 2).
• Stiskněte tlačítko ovládání kartáče (obr. 16, č. 3).
• Při mytí velmi zašpiněných oblastí ponechejte čisticímu prostředku 

dostatečnou dobu k provedení jeho chemického působení oddělení 
a odkladu povlaku špíny ve vodě a ponechejte kartáčům čas k 
provedení účinného mechanického čištění.

Sušení
• Zvedněte stěrky páčkou (obr. 16, č. 2).
• Stiskněte tlačítko ovládání sání pro aktivování funkce vysavače 

a přejeďte přes oblast, kterou jste předtím umyli: vytvoří to efekt 
podobný důkladnému drhnutí s výsledkem, že následná běžná 
údržba podlahy bude méně časově náročná.

2
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Odstranění víka nádrže na špinavou vodu
• Uvolněte víko nádrže na špinavou vodu stisknutím dvou posuvných 

západek (obr. 19, č. 1).
• Zvedněte víko nahoru.
Instalace víka nádrže na špinavou vodu

! INFORMACE
NESPRÁVNÉ umístění víka nádrži na špinavou vodu způsobí 

závadu stroje při sušení podlahy.
• Umístěte víko na nádrž.
• Použijte na víko tlak směrem dolů dostatečný k ujištění se, že dvě 

posuvné uvolňovací západky vyskočí směrem ven a zapadnou do 
horní části nádrže na špinavou vodu. (obr. 20).  

! INFORMACE
Víko je správně nainstalovaném když NEVIDÍTE  ČERVENÉ pozadí 

představované přerušením dvou západek (obr. 20).
Naplnění nádrže na vodu/čisticí prostředek

! NEBEZPEČÍ
Odpojte stroj ze síťové zásuvky (model poháněný ze sítě)

! INFORMACE
Nezapomeňte vyprázdnit nádrž na špinavou vodu vždy, když plníte 

nádrž na čistou vodu a nádrž na čisticí roztok.
Nádrž se dá naplnit dvěma různými způsoby:
Nádrž nainstalovaná na stroji:
• Vypněte stroj hlavním vypínačem.
• Odstraňte víko z nádrže na čisticí prostředek (obr. 21, č. 1).
• Naplňte nádrž.
Nádrž vyjmutá ze stroje:
• Vypněte stroj hlavním vypínačem.
• Stiskněte dvě přídržné zarážky na boku nádrže (obr. 22, č. 1), 

oddělte nádrž na špinavou vodu od konstrukce a položte ji dolů 
na podlahu.

• Odstraňte víko z nádrže na čisticí prostředek.
• Oddělte nádrž na čisticí prostředek od konstrukce.
• Naplňte nádrž (obr. 23).
Vyprázdnění nádrže na vodu/čisticí prostředek

! NEBEZPEČÍ
Odpojte stroj ze síťové zásuvky (model poháněný ze sítě)

Nádrž může být vyprázdněna následovně:
• Vypněte stroj hlavním vypínačem.
• Vezměte stroj do určené oblasti pro likvidaci.
• Stiskněte dvě přídržné zarážky na boku nádrže (obr. 22, č. 1), 

oddělte nádrž na špinavou vodu od konstrukce a položte ji dolů 
na podlahu.

• Oddělte nádrž na čisticí prostředek od konstrukce.
• Odstraňte víko z nádrže na čisticí prostředek.
• Vyprázdněte obsah nádrže předním otvorem (obr. 24).

Fig.19

Fig.20
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Fig.21

Fig.22

Fig.23Fig.24
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Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu
! NEBEZPEČÍ

Odpojte stroj ze síťové zásuvky (model poháněný ze sítě)
Vypínací zařízení řízené automatickým plovákem namontované na 
víku nádrže na špinavou vodu je určené k tomu, aby zabránilo dalšímu 
provozu vysávacího systému, když je nádrž plná. Je možné rozpoznat, 
kdy byl vysávací systém vypnut, protože sací motor se náhle stane při 
práci hlučnější a podlah a nebude tak suchá, jak byste očekávali. V této 
situaci musí obsluha stroje zastavit stroj a vyprázdnit nádrž na špinavou 
vodu, pokračovat následovně:
• Vypněte stroj hlavním vypínačem.
• Vezměte stroj do určené oblasti pro likvidaci.
• Stiskněte dvě přídržné zarážky na boku nádrže (obr. 25, č. 1), 

oddělte nádrž na špinavou vodu od konstrukce.
• Odstraňte víko z nádrže na špinavou vodu (obr. 26, č. 1).
• Naplňte nádrž (obr. 27).
Nastavení pohonu

! NEBEZPEČÍ
Odpojte stroj ze síťové zásuvky (model poháněný ze sítě)

Stroj je vybaven speciálním nechanickým hnacím zařízením, které 
využívá tření vytvořené mezi kartáčem a podlahou k vytvoření pohybu 
vpřed.
Hnací síla vytvořená zařízením se může měnit otočením poměrného 
knoflíku (obr. 28, č. 1), který představuje dva sektory různých barev, 
jeden zelený a druhý žlutý:
• otočením knoflíku do polohy, která vystavuje zelený sektor, se hnací 

síla zvýší a stroj se v důsledku toho bude odchylovat od přímé čáry.
• otočením knoflíku do polohy, která vystavuje žlutý sektor, se hnací 

síla zeslabí a stroj bude pokračovat v pohybu přímo.
Při provádění nastavení postupujte následovně:
• Vypněte stroj hlavním vypínačem.
• Vyjměte nádrž se špinavou vodou a nádrž s čisticím prostředkem a 

postavte je na podlahu, podívejte se do části „Vyprázdnění nádrže 
na špinavou vodu“.

• Zvedněte kartáč/motor zvednutím hmotnosti jednou rukou a druhou 
rukou otočte knoflík (obr. 28, č. 1) do požadované polohy.

 Konec práce
• Vypněte stroj hlavním vypínačem.
• Vyprázdněte nádrž na špinavou vodu a vypláchněte čistou vodou, 

podívejte se do části „Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu“.
• Vyprázdněte nádrž na čisticí prostředek, podívejte se do části 

„Vyprázdnění nádrže na vodu/ čisticí prostředek“.
• Uložte stroj v parkovací poloze,podívejte se do části „Volba 

parkovací polohy“.

1
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DOBA NEČINNOSTI
Postupujte následovně, abyste připravili stroj na delší období nečinnosti:
• Vyjměte baterii ze stroje podívejte se do části „Baterie: vyjmutí“ a plně ji nabijte podle části 

„Baterie: příprava / instalace / nabíjení“. Baterie by měla být nyní pravidelně nabíjená, když se 
stroj nepoužívá, aby byla trvale udržovaná plně nabitá.

• Očistěte lopatky stěrky navlhčeným hadříkem, podívejte se do části „Čištění stěrek“.
• Otevřete směrem nahoru a očistěte komoru ventilu shrnovače, podívejte se do části „Čištění 

ventilu shrnovače“.
• Odpojte a očistěte sací hadice stěrek, podívejte e do části „Čištění sací hadice předního 

stírače“ a „Čištění sací hadice zadního stírače“.
• Ujistěte se, že byly nádrže zcela vyprázdněny a jsou perfektně čisté, podívejte se do části 

„Vyprázdnění nádrže na špinavou vodu“ a „Vyprázdnění nádrže na vodu/čisticí prostředek“.
• Uložte stroj v parkovací poloze,podívejte se do části „Volba parkovací polohy“.

POKYNY PRO ÚDRŽBU
! NEBEZPEČÍ

Nikdy neprovádějte práce údržby na stroji bez toho, abyste ho nejdříve odpojili od síťové 
zásuvky (modely poháněné ze sítě) nebo odstranili blok baterie (modely poháněné na baterii).

! NEBEZPEČÍ
V případě modelů poháněných ze sítě musí být obsluha schopná ověřit z jakéhokoliv 

obsazeného místa, že je stroj při provádění údržby stále odpojen od síťové zásuvky.
! POZOR

Před pokračování v jakýchkoliv pracích údržby na stroji vždy vyprázdněte nádrž na čisticí 
prostředek a nádrž na špinavou vodu, podívejte se do příslušných částí „Vyprázdnění nádrže 

na vodu/čisticí prostředek“ a „Vyprázdnění nádrže se špinavou vodou“.
! INFORMACE

Práce údržby zahrnující elektrický systém a v každém případě všechny servisní nebo 
opravárenské práce, které nejsou výhradně popsány v tomto návodu, musí být svěřeny 
technickému odborníkovi schválenému společností  IP Cleaning nebo prováděné v servisním 

středisku společnosti  IP Cleaning v souladu s aktuálními bezpečnostními předpisy.
! INFORMACE

Zajistěte, aby stroj procházel pravidelnou údržbou tak, aby vždy poskytoval optimální výkon. 
! INFORMACE

Nečistěte těsnění etylalkoholem.
Tato kapitola popisuje provádění údržby.
Údržba - Všeobecné pokyny
Při čištění stroje vždy dodržujte následující upozornění:
• Nepoužívejte vysokotlaké čističe. Voda by mohla proniknout do elektrických součástí motoru, 

což by vedlo k poškození nebo riziku úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte páru, protože vyvolané teplo by mohlo způsobit, že plastové díly ztratí svůj tvar.
• Nepoužívejte rozpouštědla ani uhlovodíky. Mohou poškodit kryt motoru nebo gumové součásti.
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Čištění sacího plováku
• Uvolněte víko nádrže na špinavou vodu.
• Otočte víko a zkontrolujte, že se plováky mohou volně pohybovat 

(obr. 29, č.1)
• Očistěte těsnění navlhčeným hadříkem (obr. 29, č. 2).
• Znovu připevněte víko.

! INFORMACE
Nečistěte těsnění etylalkoholem.

Čištění filtru nádrže na vodu/čisticí prostředek
• Vyjměte nádrž se špinavou vodou a nádrž s čisticím prostředkem a 

postavte je na podlahu, podívejte se do části „Vyprázdnění nádrže 
na špinavou vodu“.

• Vyjměte filtr a omyjte vodou (obr. 30, č. 1). 
Čištění sacího filtru
• Vyjměte nádrž se špinavou vodou ze stroje a postavte je na 

podlahu, podívejte se do části „Vyprázdnění nádrže na špinavou 
vodu“.

• Vyjměte filtr a omyjte vodou (obr. 30, č. 2).
Čištění sací hadice předního stírače
• Vyjměte nádrž se špinavou vodou a nádrž s čisticím prostředkem a 

postavte je na podlahu, podívejte se do části „Vyprázdnění nádrže 
na špinavou vodu“.

• Připojte hadici od ventilu shrnovače (obr. 31, č. 1) a předního 
stěrače (obr. 29, č. 2).

• Omyjte hadici nasměrováním vody do otvoru.
• Znovu připevněte hadici.
Čištění sací hadice zadního stírače
• Vyjměte nádrž se špinavou vodou a nádrž s čisticím prostředkem a 

postavte je na podlahu, podívejte se do části „Vyprázdnění nádrže 
na špinavou vodu“.

• Táhněte držadlo směrem nahoru kolmo ke stroji.
• Snižte stírač páčkou (obr. 16, č. 2).
• Nakloňte stroj směrem dozadu a opřete držadlo o podlahu.
• Odpojte hadici od ventilu shrnovače a od zadního stírače (obr. 33, 

č. 1)
• Omyjte hadici nasměrováním vody do otvoru.
• Znovu připevněte hadici.

Fig.29
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Čištění ventilu shrnovače
! INFORMACE

Tento postup by měl být prováděn v oblasti vhodné pro servisní 
práce, protože podlaha se zašpiní a bude mokrá.

! POZOR
Noste kombinézy, neklouzavou obuv a veškeré další položky OOP 

vhodné pro pracovní prostředí.
• Vyjměte nádrž se špinavou vodou a nádrž s čisticím prostředkem a 

postavte je na podlahu, podívejte se do části „Vyprázdnění nádrže 
na špinavou vodu“.

• Odpojte sací hadici předního stírače od ventilu shrnovače.
• Odpojte sací hadici zadního stírače od ventilu shrnovače.
• Uvolněte blokovací páku (obr. 35, č. 1) a odstraňte kryt ventilu 

shrnovače.
• Očistěte komoru ventilu (obr. 36, č. 1), odstraňte veškeré nánosy a 

opláchněte čistou vodou. Otřete těsnění krytu měkkým hadříkem.
! INFORMACE

Nečistěte těsnění etylalkoholem.
Čištění stěrky
• Vyjměte nádrž se špinavou vodou a nádrž s čisticím prostředkem a 

postavte je na podlahu, podívejte se do části „Vyprázdnění nádrže 
na špinavou vodu“.

• Táhněte držadlo směrem nahoru kolmo ke stroji.
• Nakloňte stroj směrem dozadu a opřete držadlo o podlahu.
• Očistěte lopatky obou stíračů navlhčeným hadříkem (obr. 37, č. 1).
• Odpojte vstupní port sání od obou stíračů (obr. 37, č. 2).
Regulace stírače
Stírač je nastavený na výrobním závodě, aby poskytl optimální sušící 
práci na různých površích podlah, ale v případě, že výsledky nesplní 
očekávání, jsou zde další nastavení, která můžete provést.
K zajištění bezchybné práce sušení by měl být okraj lopatky stírače 
skloněn o  45° po celé své délce v poměru k povrchu podlahy. Výška 
stírače se dá nastavit zvýšením nebo snížením kol (obr. 38, č. 1)
Výměna stěrek stírače
Stěrky stírače slouží k zachycení vrstvy vody a čisticího prostředku 
z podlahy a umožňují tak dokonalé vysušení. Časem trvalé vytírání 
způsobí, že konec stěrky, který je v kontaktu s podlahou, se ohne nebo 
praskne, a v důsledku toho je sušení méně důkladné a lopatky se musí 
vyměnit. Postupujte následovně:
• Vyjměte nádrž se špinavou vodou a nádrž s čisticím prostředkem a 

postavte je na podlahu, podívejte se do části „Vyprázdnění nádrže 
na špinavou vodu“.
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• Táhněte držadlo směrem nahoru kolmo ke stroji.
• Nakloňte stroj směrem dozadu a opřete držadlo o podlahu.
Přední stírač:
• Odpojte sací hadici od stírače (obr. 39, č. 1).
• Vyšroubujte knoflíky (obr. 39, č. 2).
• Oddělte stěrky od stroje (obr. 40, č. 1).
• Vytáhněte lopatku tak, až se uvolní z celé sestavy (obr. 41).
• Odstraňte stěrku.
• Buď připevněte stejnou stěrku s obrácenými stíracímu úhly, aby se 

daly použít, než jsou oba konce opotřebované, nebo ji vyměňte za 
novou a připněte ji do zářezů v těle stírače.

• Znovu připevněte stěrku ke stroji, dodržujte pokyny popsané dříve
Zadní stírač:
• Snižte ovládací páku stírače. 
• Odpojte sací hadici od stírače (obr. 42, č. 1).
• Vyšroubujte knoflíky (obr. 42, č. 2).
• Vytáhněte stěrku tak, až se uvolní z celé sestavy (obr.43, č. 1).
• Vyjměte stěrku (obr. 44)
• Buď připevněte stejnou stěrku s obrácenými stíracímu úhly, aby se 

daly použít, než jsou oba konce opotřebované, nebo ji vyměňte za 
novou a připněte ji do zářezů v těle stírače.

• Znovu připevněte stěrku ke stroji, dodržujte pokyny popsané dříve
Výměna kartáče
Kartáč představuje řadu střapců nabarvených červeně, se štětinami 
kratší délky, než zbytek (obr. 45), Když se střapce černých štětin 
opotřebují na stejnou délku, jako jsou červené štětiny, musí být kartáč 
vyměněn. Na pokyny k výměně kartáče se podívejte do části „Uvolnění 
páky kartáče/podušky“ a „Připevnění pohonu kartáče/podušky“.
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Pravidelné kontroly
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Čištění nádrže na špinavou vodu X

Čištění sacích plováků X

Čištění filtru nádrže na vodu/čisticí prostředek X

Čištění sacího filtru X

Čištění sací hadice předního stírače X

Čištění sací hadice zadního stírače X

Čištění ventilu shrnovače X

Čištění stěrek stírače X

Kontrola opotřebení lopatky stírače X

Kontrola opotřebení kartáče X

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
[B] Model poháněný baterií.
[C] Model poháněný ze sítě.

ZÁVADA PŘÍČINA NÁPRAVA

Stroj nefunguje

[B] Baterie je téměř vybitá nebo vybitá. [B] Nabijte baterii

[C] Zástrčka je odpojena. [C] Zapojte zástrčku do síťové zásuvky

[B-C] Hlavní spínač není aktivovaný. [B-C] Stiskněte hlavní spínač.

Kartáč se neotáčí.

[B-C] Tlačítko ovládání kartáče není 
stisknuto.

[B-C] Stiskněte tlačítko ovládání 
kartáče.

[B-C] Páka ovládání kartáče není 
aktivována. [B-C] Ovládejte páku ovládání kartáče.

Motor kartáče nejde snadno nastartovat. [B-C]  Stroj pracuje se suchým 
kartáčem na velmi drsném povrchu Zvyšte množství čisticího prostředku.

Stroj nečistí stejnoměrně. [B-C] Kartáč nebo poduška jsou 
opotřebované. [B-C] Vyměňte kartáč.

Roztok čisticího prostředku se nedostane 
ke kartáči.

[B-C] Nádrž na čisticí prostředek je 
prázdná

[B-C] Naplňte nádrž na čisticí 
prostředek.

[B-C] Filtr nádrže na vodu/čisticí 
prostředek je špinavý. [B-C] Vyčistěte filtr.

[B-C] Ucpání v hadici dodávající roztok 
s čisticím prostředkem ke kartáči. [B-C] Odstraňte ucpání.

Sací motor nefunguje [B-C] Tlačítko ovládání kartáče není 
stisknuto.

[B-C] Stiskněte tlačítko ovládání 
kartáče.
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Stírač nečistí nebo je vysavač slabý.

[B-C] Okraj gumových lopatek, který je 
v kontaktu s podlahou, se opotřeboval. [B-C] Vyměňte lopatku stěrače.

[B-C] plovákem řízené vypnutí bylo 
vypnuto (nádrž na špinavou vodu je 
plná).

[B-C] Vyprázdnění nádrže na špinavou 
vodu.

[B-C] Ucpání v sací hadici stírače. [B-C] Odstraňte ucpání.

[B-C] Sací hadice buď není připojena k 
stírači nebo je poškozena. [B-C] Připojte nebo opravte sací hadici.

[B-C] Ventil shrnovače je špinavý. [B-C] Vyčistěte ventil shrnovače.

Baterie neposkytuje očekávanou provozní 
odolnost. [B] Nabíječka baterie nefunguje. [B] Vyměňte nabíječku baterie.

ALARMY

Tepelné přetížení motoru 
kartáče.

Červená LED dioda je rozsvícena Vypněte všechny funkce stroje.
Odstraňte nádrž nádrž na špinavou vodu, aby 
se dostalo více vzduchu ke krytu motoru.
Počkejte několik minut a pak stroj znovu 
spusťte. 
Pokud problém přetrvává, kontaktujte 
zákaznický servis.

Nadproud/zkrat obvodu motoru 
kartáče.

Červená LED dioda na tlačítku ovládání 
kartáče je rozsvícena, 1 rychlé blikání.

Vypněte všechny funkce stroje.
Znovu spusťte stroj. 
Pokud se problém objeví znovu, ujistěte se, 
že kartáč nebyl používaný na obzvláště tvrdé 
podlaze.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte 
zákaznický servis.

Nadproud/zkrat obvodu 
čerpadla čisticího prostředku.

Červená LED dioda na tlačítku ovládání 
kartáče je rozsvícena, 2 rychlé blikání.

Vypněte všechny funkce stroje.
Znovu spusťte stroj. 
Pokud problém přetrvává, kontaktujte 
zákaznický servis.

Nadproud/zkrat obvodu motoru 
sání.

Červená LED dioda na tlačítku ovládání 
sání je rozsvícena, 1 rychlé blikání.

Vypněte všechny funkce stroje.
Znovu spusťte stroj. 
Pokud problém přetrvává, kontaktujte 
zákaznický servis.

Nadměrné napětí baterie. Zelená LED dioda nabíjení baterie bliká. Zkontrolujte neporušenost, provoz a použití 
nabíječky baterií dodané se strojem.
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ 
POKYNY

• Pred prvým použitím stroja si pozorne prečítajte návod na 
použitie.

• Návod na použitie si odložte. Návod je dôležitou súčasťou 
stroja, preto ho pri prípadnom predaji alebo odovzdaní stroja 
inej osobe musíte odovzdať spolu so strojom.

UPOZORNENIA
Stroj spĺňa prísne bezpečnostné predpisy, no bezpečnosť 
stroja sa dá zaručiť iba v prípade dodržiavania pokynov 
uvedených v návode.

Určené používanie
Tento stroj nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými 
fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami, ani 
osoby, ktoré nemajú dostatok skúseností a poznatkov o jeho 
používaní.
Stroj sa nesmie používať ako hračka, preto je takéto použitie 
zakázané.
Na deti by ste mali vždy dohliadať, aby sa so spotrebičom nehrali.
Stroj smú čistiť a údržbu na ňom vykonávať iba dospelé osoby, 
ktoré poznajú potrebné úkony a postupy.
Stroj sa môže používať pri teplotách +4 °C až +40 °C; pokiaľ sa 
stroj nepoužíva, teplotný interval môže byť v rozsahu +0 °C až 
+50 °C.
Rozsah vlhkosti pre stroj akomkoľvek stave je 30% až 95 %.
Stroj sa smie používať iba v nadmorskej výške do 2 000 m nad 
morom.
Tento stroj je určený na komerčné použitie, napríklad v hoteloch, 
v školách, v nemocniciach, vo výrobe, v obchodoch, úradoch 
a v komerčných priestoroch.
Stroj je určený iba na používanie vo vnútorných priestoroch.
Stroj sa musí uskladňovať iba v uzavretých priestoroch.
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Stroj nepoužívajte na čistenie povrchov so sklonom presahujúcim 
2 %.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
• Pred každým čistením alebo akýmkoľvek úkonom údržby stroj 

vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete (model 
so zástrčkou) alebo odpojte batériu (model s batériou).

• Pri používaní stroja so zástrčkou vypnite hlavný vypínač stroja, 
potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete, až 
potom nechajte stroj bez dozoru.

• Pri používaní stroja so zástrčkou neodpájajte zástrčku zo 
zásuvky elektrickej siete ťahaním za elektrický napájací kábel, 
ale uchopte zástrčku a vytiahnite ju.

• Pri používaní stroja so zástrčkou ho neťahajte ani neprenášajte 
držaním za elektrický napájací kábel.

• Pri používaní stroja so zástrčkou nepoužívajte elektrický 
napájací kábel ako držadlo ani ho nestláčajte zatvorením do 
dverí a neťahajte ho v blízkosti ostrých hrán a rohov.

• Pri používaní stroja so zástrčkou neprechádzajte po elektrickom 
napájacom káble.

• Pri používaní stroja so zástrčkou udržiavajte elektrický napájací 
kábel ďaleko od horúcich povrchov.

• Pri používaní stroja so zástrčkou nepoužívajte pri zapojení do 
zásuvky elektrickej siete žiadne adaptéry.

• Pri používania stroja so zástrčkou dávajte pozor, aby sa 
rotujúca kefa nedostala do kontaktu s napájacím elektrickým 
káblom.

• Pri používaní stroja so zástrčkou skontrolujte elektrický napájací 
kábel. Ak je kábel poškodený, stroj nesmiete používať, ale 
požiadajte o pomoc špecializovaných technických pracovníkov 
poverených spoločnosťou IP Cleaning alebo pracovníkov 
servisného strediska IP Cleaning.

• Pri používaní stroja so zástrčkou sa nedotýkajte stroja ani 
zástrčky mokrými rukami.

• Pokiaľ stroj nefunguje ako by mal, ak do niečoho narazil, ak 
spadol, poškodil sa, ostal vonku na nechránenom mieste 
alebo spadol do vody, nepoužívajte ho, ale požiadajte o pomoc 
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špecializovaných technických pracovníkov poverených 
spoločnosťou IP Cleaning alebo pracovníkov servisného 
strediska IP Cleaning.

• Nabíjačka batérie: pravidelne kontrolujte elektrický napájací 
kábel nabíjačky, či nie je poškodený. Pokiaľ by bol kábel 
poškodený, spotrebič nesmiete používať, ale musíte požiadať 
o výmenu napájacieho kábla špecializovaných technických 
pracovníkov poverených spoločnosťou IP Cleaning alebo 
pracovníkov servisného strediska IP Cleaning.

• Uistite sa, že elektrické zásuvky na napájanie modelov 
so zástrčkou alebo nabíjačiek batérií, sú pod napätím 
a uzemnené a že sú chránené elektromagnetickými 2-pólovými 
diferenciálnymi spínačmi:
• nominálny pohltený prúd 10 – 16 A
• IΔn diferenciálny prúd: 0,03 A 
• Icn sila prerušenia: 6000 A
• zásah diferenciálu typu AC

• Tento spotrebič (model so zástrčkou) musí byť uzemnený. V 
prípade poruchy alebo nesprávneho fungovania predstavuje 
uzemnenie dráhu elektrického prúdu s minimálnym odporom, 
čo znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom. Stroj so zástrčkou 
je vybavený káblom s troma vodičmi na použitie s vhodnou 
zásuvkou elektrickej siete s uzemnením. Žlto-zelený vodič 
je vodič uzemnenia. K tomuto vodiču nikdy nepripájajte nič 
iné, iba konektor uzemnenia zásuvky. Zástrčku treba vsunúť 
do vhodnej, správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvky, v 
súlade s platnými miestnymi predpismi. Nesprávne zapojenie 
alebo nezapojenie uzemňovacieho vodiča stroja môže 
spôsobiť ohrozenie zásahom elektrickým prúdom. Spolu 
s kvalifikovaným elektrikárom skontrolujte, či je zásuvka 
elektrickej siete správne uzemnená. Zástrčku dodanú so 
spotrebičom neupravujte, používajte vždy zásuvku vhodnú pre 
zástrčku stroja. Pokiaľ by bolo nevyhnutné vymeniť zástrčku, 
požiadajte o pomoc kvalifikovaného elektrikára.

• Stroj nečistite vodou ani tlakovou umývačkou.
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• Stroj nikdy neopravujte sami, vždy požiadajte o pomoc 
špecializovaných technických pracovníkov poverených 
spoločnosťou IP Cleaning alebo pracovníkov servisného 
strediska IP Cleaning .

Nebezpečenstvo požiaru
• Stroj nepoužívajte na zachytávanie horľavých látok 

a prípravkov, ako sú benzín ani ho nepoužívajte v miestach, 
kde by mohli byť takéto látky prítomné.

• Strojom nezbierajte nič, čo horí alebo dymí, ako cigarety, 
zápalky alebo horúci popol.

• Stroj nikdy neklaďte na varnú dosku ani v jej blízkosti, ani na 
žiadny iný horúci povrch, batéria by sa mohla vznietiť alebo 
vybuchnúť.

Nebezpečenstvo úrazu
• Používajte výhradne batérie dodané výrobcom (kód 

BAAC00192 alebo BAAC00193). Iné typy by mohli prasknúť 
a spôsobiť úrazy iným osobám alebo škody na majetku.

• Nedovoľte, aby sa do vetracích otvorov a do blízkosti 
pohybujúcich sa dielov stroja dostali vlasy, široký odev, prsty 
alebo iné časti tela.

• Zabráňte akémukoľvek kontaktu s pohybujúcimi sa dielmi 
stroja (kefy a prevodové disky).

• Mimoriadny pozor dávajte pri čistení schodov.
• Stroj nepoužívajte, keď sú jeho plastové diely poškodené 

pádmi alebo nárazmi, chráňte sa pred odlomenými a ostrými 
časťami.

• Nikdy nepoužívajte iné ako odporúčané detergenty a vždy 
dodržiavajte pokyny uvedené v príslušných kartách s 
bezpečnostnými údajmi prípravkov. Odporúčame vám odkladať 
detergenty na miestach nedostupných pre deti. V prípade 
kontaktu s očami alebo pokožkou postihnuté miesto okamžite 
opláchnite veľkým množstvom vody, pri požití sa čo najskôr 
vyhľadajte lekársku pomoc.

Poznámka: nebezpečenstvo poškodenia pri nesprávnom 
používaní
• Na nabíjanie batérie používajte výhradne nabíjačku batérie 
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dodanú výrobcom (kód BACA00263).
• Používajte výhradne originálne náhradné diely dodané 

výrobcom.
• Stroj so zástrčkou zapnite do zásuvky elektrickej siete so 

striedavým prúdom, ktorú nainštaloval elektrikár za dodržania 
technických noriem.

• Uistite sa, že elektrické charakteristiky stroja (napätie, 
frekvencia a príkon), uvedené na výrobnom štítku stroja, 
zodpovedajú charakteristikám napájacej elektrickej siete.

• Do vetracích otvorov nevsúvajte žiadne cudzie predmety. Stroj 
nepoužívajte, pokiaľ sú zakryté jeho vetracie otvory. Odstráňte 
prach, zvyšky vlasy a všetky cudzie predmety, ktoré by mohli 
znížiť prúdenie vzduchu.
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LEGENDA SYMBOLOV

STÚPANIE, KTORÉ SA DÁ PREKONAŤ.

PRÍRUČKA OBSLUHY, PREVÁDZKOVÉ POKYNY.

PRED POUŽÍVANÍM STROJA SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE.

SYMBOL JEDNOSMERNÉHO PRÚDU.

ZARIADENIE TRIEDY III. ZARIADENIE JE DEFINOVANÉ AKO ZARIADENIE TRIEDY III, KEĎ 
JE OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM ZAISTENÁ TÝM, ŽE PRÍTOMNÉ 
NAPÄTIE NEPRESAHUJE NAJNIŽŠIE BEZPEČNOSTNÉ NAPÄTIE SELV (SAFETY EXTRA-
LOW VOLTAGE). PRAKTICKY SA TOTO ZARIADENIE BUDE NAPÁJAŤ POMOCOU BATÉRIE 
ALEBO TRANSFORMÁTORA SELV.

SYMBOL KONCOVKY UZEMNENIA IDENTIFIKUJE KAŽDÚ KONCOVKU URČENÚ NA ZAPOJENIE 
VONKAJŠIEHO VODIČA NA OCHRANU PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V PRÍPADE 
PORUCHY.

SYMBOL ZAPNUTIA - VYPNUTIA KEFY.

SYMBOL ZAPNUTIA - VYPNUTIA - REGULÁCIE PRÍTOKU ROZTOKU.

SYMBOL ZAPNUTIA - VYPNUTIA ODSÁVANIA.

SYMBOL PREVÁDZKY „ECO“.

SYMBOL ZAPNUTIA - VYPNUTIA STROJA.

ŠPECIÁLNY ODPAD, NELIKVIDUJTE SPOLU S KOMUNÁLNYM ODPADOM.

POZOR, NEBEZPEČENSTVO ODERU.

MINIMÁLNA A MAXIMÁLNA TEPLOTA KVAPALINY V NÁDRŽI.

4°C

35°C

7



SK

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
B C 230 Vac C 115 Vac

Priemer kefy
mm 280 280 280

palce 11,02

Rýchlosť otáčania kefy g/1°
OT./MIN. 160

Výkon motora kefy
W 100

HP 0,134

Maximálny tlak kefy
g/cm2 35 35 35

kPa 3,4 3,4 3,4

Výkon motora odsávania
W 140

HP 0,187

Nádrž roztoku
L 4,8 4,8 4,8

gal 1,26 1,26 1,26

Nádrž na špinavú vodu
L 5 5 5

gal 1,32 1,32 1,32

Šírka stierania
mm 360-390 360-390 360-390

palce 14,17-15,35 14,17-15,35 14,17-15,35

Priemer zadných kolies
mm 200 200 200

palce 7,87 7,87 7,87

Šírka čistej dráhy
mm 280 280 280

palce 11,02 11,02 11,02

Hodinový výkon
m2/h 650

ft2/h 6996,5

Stúpanie, ktoré sa dá prekonať % 2 2 2

Maximálna teplota vody a detergentu °C 40 40 40

Stupeň ochrany IP IPX3

Napájacie napätie na vstupe nabíjačky batérie Vac 100 – 240

Frekvencia napájania na vstupe nabíjačky 
batérie Hz 50-60

Príkon na vstupe nabíjačky batérie V 1,8

Napájacie napätie na výstupe nabíjačky batérie Vcc 42

Maximálny prúd nabíjania umývačky so 
stieraním V 2

Počet batérií počet 1 / /

Napätie batérie V 36 / /

Hrubá hmotnosť (GVW)
kg 27 27 27

lbs 59,52
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Hmotnosť pri prevoze
kg 7 7 7

lbs 15,43

Rozmery stroja (X, Y, Z)

mm

X = 604
Z1 = 770
Y = 399

Y1 = 1049
Z = 412,5

palce

X = 23,77
Z1 = 30,31
Y = 15,7

Y1 = 41,29
Z = 16,24

Rozmery obalu (dĺžka, šírka, výška)
mm

palce

Akustický tlak LpA
(dB) 63,5

Nepresnosť pri meraní K
(dB) 3

Vibrácie na rukách HAV
m/s2 1

Nepresnosť pri meraní, k m/s2 0,5

Hrubá hmotnosť (GVW): maximálna hmotnosť pri plnom naplnení stroja pripraveného na použitie 
a s užitočným naplnením. Hrubá hmotnosť stroja zahŕňa plnú nádrž na vodu so saponátom, 
prázdnu nádrž na špinavú vodu, najväčšie odporúčané batérie, všetky diely príslušenstva, ako 
káble, trubice, saponáty a kefy.
Hmotnosť pri prevoze: hmotnosť stroja pri preprave, ktorá zahŕňa batérie a čistú vodu.
Údaje sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

ROZMERY STROJA

X-Y-Z: Pozrite tabuľku „TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Y1

X1
X

Z

Y
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Cieľ príručky
Túto príručku vypracoval výrobca a predstavuje neoddeliteľnú časť výbavy stroja1.
Definuje účel, pre ktorý bol stroj naprojektovaný, a obsahuje všetky informácie potrebné pre 
pracovníkov obsluhy2.
Okrem tejto príručky, ktorá obsahuje potrebné informácie pre používateľov, boli vypracované ďalšie 
publikácie obsahujúce špecifické informácie pre technikov poverených údržbou3.
Prípadné označenia vpravo, vľavo, v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek v tomto návode 
sa vždy vzťahujú na smer pohybu stroja dopredu.
Neustále dodržiavanie pokynov zaručuje bezpečnosť ľudí a stroja, hospodárnosť prevádzky, kvalitu 
výsledkov a dlhšiu dobu prevádzky samotného stroja. Nedodržanie predpisov môže spôsobiť 
pracovné úrazy, poškodenie stroja, umývanej podlahy alebo prostredia.
Vyhľadávanie tém vám uľahčí opisný index, ktorý nájdete na začiatku návodu a príručiek.
Časti textu, ktoré nesmiete prehliadnuť, sú zvýraznené tučným písmom a pred nimi sú nižšie 
znázornené a definované symboly.

! NEBEZPEČENSTVO
Označuje nevyhnutnosť dávať pozor, aby sa zabránilo vážnym následkom, ktoré by mohli 

spôsobiť smrteľné alebo vážne zranenie pracovníkov.
! POZOR

Označuje, že je potrebné dávať pozor, aby sa zabránilo vážnym následkom, ktoré by mohli 
spôsobiť poškodenie stroja, pracovného prostredia a ekonomické straty.

! INFORMÁCIE
Mimoriadne významné upozornenia

Výrobca pri vykonávaní politiky neustáleho vývoja a aktualizácie produktu môže vykonať zmeny 
bez predchádzajúceho upozornenia.
Aj keď sa vaše zariadenie výrazne líši od ilustrácií obsiahnutých v tomto dokumente, bezpečnosť 
a informácie v tomto dokumente sú zaručené.

Identifikácia stroja
Na výrobnom štítku sú uvedené nasledujúce informácie:
• Model.
• Napájacie napätie.
• Nominálny pohltený prúd.
• Sériové číslo (výrobné číslo).
• Rok výroby.
• Stupeň ochrany IP.
• Hrubá hmotnosť.
• Maximálny sklon.
• Označenie výrobcu.
Dokumentácia/doplnky priložené k stroju
• Návod na použitie;
• Návod nabíjačky batérie;
• Záručný list;
• ES vyhlásenie o zhode.

1 Definícia „stroj“ nahrádza obchodný názov „CT5“ odkazujúci na predmetnú príručku.
2 Zodpovednosť za vykonávanie úkonov vyžadujúcich presné technické kompetencie nesie používateľ stroja.
3 Potrebné úkony smú vykonávať iba osoby, ktoré majú dostatok skúseností, sú vhodne vyškolení a poznajú technické 
normy a predpisy, aby mohli zabrániť možným nebezpečenstvám pri premiestňovaní, inštalácii, používaní a údržbe stroja.

10



SK

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Všeobecný opis
Stroj, ktorý je predmetom dokumentácie, je určený na umývanie a osušenie podláh v obytných 
aj priemyselných budovách, pričom vykonáva zametanie, umývanie a osušenie rovných, 
horizontálnych, hladkých alebo mierne drsných, rovnomerných podláh bez prekážok.
Stroj na umývanie a osušenie nanáša na podlahu vhodnú dávku detergentu, ktorý sa vhodne 
distribuuje kefami s cieľom odstrániť špinu z podlahy. Voľbou vhodného čistiaceho prípravku a kief 
(alebo abrazívnych diskov) zo širokej ponuky dostupného príslušenstva môžete stroj prispôsobiť a 
vytvoriť nespočetné kombinácie na ošetrenie takmer všetkých typov podláh a nečistôt.
Zariadenie na odsávanie kvapalín zabudované do stroja umožňuje osušenie práve umytej 
podlahy. Osušenie sa robí vákuovo, pričom kvapalina sa odvádza do zbernej nádrže podtlakom 
generovaným odsávacím motorom. Stierky na podlahu pripojené k samotnej nádrži umožňujú 
zachytávanie špinavej vody pri postupe dopredu aj pri jazde dozadu. 
Legenda
Hlavné časti stroja:
• Nádrž na vodu/detergent (Obr. 1 Ozn. 1), slúži ako zásobník roztoku čistej vody a čistiaceho 

prípravku.
• Nádrž na špinavú vodu (Obr. 1 Ozn. 2) slúži na zachytávanie vody odsatej z podlahy počas 

umývania.
• Ovládací panel (Obr. 1 Ozn. 3).
• Jednotka hlavy (Obr. 1 Ozn. 4), ktorá je hlavným prvkom stroja, predstavuje kefa, ktorá 

distribuuje roztok čistiaceho prípravku na podlahu a odstraňuje špinu.
• Funkciou prednej stierky podlahy (nazývanej aj predné stieracie zariadenie) (Obr. 1 Ozn. 5) je 

stierať a osúšať podlahu pri ťahaní stroja smerom k pracovníkovi obsluhy.
• Funkciou zadnej stierky podlahy (nazývanej aj zadné stieracie zariadenie) (Obr. 1 Ozn. 6) je 

stierať a osúšať podlahu pri postupe stroja dopredu.
• Batéria (Obr. 1 Ozn. 7).

3

7

Fig.1
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Príslušenstvo
• Mäkké, tvrdé a abrazívne kefy.
• Držiak disku.
• Štandardná batéria (kód BAAC00192).
• Posilnená batéria (kód BAAC00193).
• Nabíjačka batérie (kód BACA00263). 

PREMIESTŇOVANIE A INŠTALÁCIA
Zdvíhanie a preprava zabaleného stroja
Stroj sa nachádza vnútri kartónového obalu dodaného výrobcom.
Pri manipulácii dávajte pozor a zabráňte nárazom a prevráteniu.
Kontroly pri dodávke
Pri doručení tovaru pozorne overte celistvosť obalu a stroja v ňom.
Vybalenie
Stroj vybaľte, pričom dodržte nasledujúci postup:
• Prerežte a odstráňte plastové pásky nožnicami alebo nožom;
• Otvorte kartón;
• Z obalu vyberte nasledujúci materiál:

• návod na použitie a údržbu, vyhlásenie o zhode, záručný list;
• návod nabíjačky batérie;
• nárazníkové koleso;
• predná stierka;
• kefa;
• nabíjačka batérie;

• Stroj z obalu vyberte nadvihnutím za držadlo (Obr. 2 Ozn. 1), položte ju na podlahu.
• Držadlo nakloňte tak, aby bolo v kolmej polohe vzhľadom na stroj, pozrite odsek „Správne 

naklonenie držadla“.
• Zo stroja vyberte nádrž na špinavú vodu aj nádrž na roztok saponátu a položte ich na zem. 

Pozrite si odsek „Vyprázdnenie nádrže vody/detergentu“ a „Vyprázdnenie nádrže na špinavú 
vodu“.

• Otočte stroj smerom dozadu tak, aby sa držadlo opieralo o podlahu.
• Prerežte pásky držiace zadné stieracie zariadenie.
• Namontujte predné stieracie zariadenie (Obr. 2A Ozn. 1).
• Namontujte nárazníkové koleso (Obr. 2B Ozn. 1).

! POZOR
Odložte prvky obalu, pretože v prípade zmeny sídla alebo odoslania do autorizovaného 
servisu použitie pôvodného obalu zaručí bezpečnosť stroja a nainštalovanej zostavy batérií. 

Fig.2 Fig.2A Fig.2B

1

1

1
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Nastavenie parkovacej polohy
! NEBEZPEČENSTVO

Musíte vytiahnuť zástrčku zo zásuvky elektrickej siete (model so 
zástrčkou).

! POZOR
Pred presunutím stroja do parkovacej polohy vyprázdnite nádrž 
na vodu so saponátom a nádrž na špinavú vodu, pozrite si odseky 
„Vyprázdnenie nádrže vody/detergentu“ a „Vyprázdnenie nádrže na 

špinavú vodu“.
! POZOR

Stroj treba vždy zaparkovať vo vertikálnej polohe. Ak by ste ju 
nechali v pracovnej polohe (vodorovnej), mohli by sa zdeformovať 

štetiny kefy aj čepele stieracích zariadení.
• Stroj vypnite hlavným elektrickým vypínačom (Obr. 3 Ozn. 1).
• Elektrický napájací kábel oviňte okolo držiaka na kábel (model so 

zástrčkou), pozrite si odsek „Navinutie a odvinutie elektrického 
napájacieho kábla (model so zástrčkou)“.

• Stieracie zariadenie zdvihnite pomocou páky (Obr. 3 Ozn. 2).
• Držadlo úplne sklopte smerom k hlave, pozrite si odsek „Nastavenie 

sklonu držadla“.
• Stroj otočte do vertikálnej polohy (Obr.4).
• Handrou osušte prednú a zadnú stierku na podlahu a kefu.
Zdvíhanie a preprava stroja

! NEBEZPEČENSTVO
Pokiaľ nebude držadlo zablokované, hrozí nebezpečenstvo úrazu.

! POZOR
Vyprázdnite nádrž na vodu s detergentom a nádrž na špinavú 
vodu, pozrite si odseky „Vyprázdnenie nádrže vody/detergentu“ 

a „Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu“.

• Stroj vypnite hlavným elektrickým vypínačom (Obr. 6 Ozn. 1).
• Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete (model so 

zástrčkou).
• Elektrický napájací kábel oviňte okolo držiaka na kábel (model so 

zástrčkou), pozrite si odsek „Navinutie a odvinutie elektrického 
napájacieho kábla (model so zástrčkou)“.

• Stieracie zariadenie zdvihnite pomocou páky (Obr. 5 Ozn. 1).
• Držadlo úplne sklopte smerom k hlave.
• Stroj zdvihnite pomocou rukoväte držadla (Obr. 6 Ozn. 2).
Preprava na kolesách
Stroj sa dá prepravovať na kolesách a viesť ho ľubovoľným smerom:
• Držadlo nakloňte tak, aby bolo kolmé na stroj.
Stroj nakloňte dozadu (Obr.7), presúvajte ho v želanom smere.

Fig.3

Fig.4

21

1

Fig.5

Fig.6

2

1

Fig.7
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Naviňte a odviňte elektrický napájací kábel (model so 
zástrčkou)

! POZOR
Pred navinutím elektrického napájacieho kábla vytiahnite zástrčku 

zo zásuvky elektrickej siete.
! POZOR

Dávajte pozor, aby sa počas navíjania kábla nepoškodil stroj ani 
elektrický napájací kábel.

Keď sa stroj nepoužíva, musí byť elektrický napájací kábel ovinutý okolo 
držiaka kábla (Obr. 8).
Počas používania stroja musí byť elektrický napájací kábel úplne 
odvinutý.
Regulácia naklonenia držadla
Potiahnite regulačnú páku (Obr. 9 Ozn. 1), potom držadlo nakloňte do 
želanej polohy. Uvoľnením páky ostane držadlo zablokované v danej 
polohe.
Inštalácia kefy/prevodového disku
• Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete (stroj so zástrčkou).
• Stroj zapnite stlačením hlavného elektrického vypínača (Obr. 10 

Ozn. 1).
• Stlačte tlačidlo kefy (Obr. 11 Ozn. 1).
• Oprite kefu o podlahu pred strojom.
• Zatlačením na držadlo zdvihnite prednú časť stroja, presuňte kryt 

kefy stroja nad kefu, potom stroj znížte (Obr. 12). 
• Aktivujte ovládaciu páku kefy (Obr. 11 Ozn. 2) niekoľkými impulzmi: 

týmto spôsobom sa kefa aktivuje automaticky na náboji príruby. 
Ak by úkon nebol úspešný, znovu stlačte rukoväť a zopakujte 
centrovanie a impulzy na ovládaciu páku kefy.

Odpojenie kefy/prevodového disku
• Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete (stroj so zástrčkou).
• Stroj zapnite stlačením hlavného elektrického vypínača (Obr. 10 

Ozn. 1).
• Zatlačením na držadlo zdvihnite prednú časť stroja (Obr. 12).
• Stlačte tlačidlo kefy (Obr. 11 Ozn. 1) na tri sekundy, stroj automaticky 

odpojí kefu.
Batéria: príprava / inštalácia / nabitie

! NEBEZPEČENSTVO
Počas inštalácie alebo akéhokoľvek iného druhu údržby batérie sa 
k nej nepribližujte voľným plameňom, zdrojmi tepla, nepribližujte 
sa vzájomne pólmi batérií, aby na nich nedošlo ku skratu, zabráňte 

tvorbe iskier a nefajčite.
! NEBEZPEČENSTVO

Používajte výhradne batérie dodané výrobcom s kódom BAAC00192 
alebo BAAC00193.

Fig.9

1

Fig.10

Fig.11

Fig.12
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! POZOR
Na nabíjanie batérie používajte výhradne nabíjačku batérie dodanú výrobcom (kód 

BACA00263).
Ak by bolo nevyhnutné vymeniť batériu, požiadajte o pomoc špecializovaných technických 
pracovníkov poverených spoločnosťou IP Cleaning alebo pracovníkov servisného strediska IP 
Cleaning.
Batéria je utesnená jednotka a za normálnych podmienok je zaručená jej bezpečnosť. 
V nepravdepodobnom prípade úniku kvapaliny batérie sa jej nedotýkajte a dodržte nasledujúce 
ochranné opatrenia:
• Kontakt s pokožkou môže spôsobiť podráždenie, preto postihnuté miesto umyte vodou 

a mydlom.
• Vdýchnutie výparov môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest, preto postihnutého vyveďte 

na čerstvý vzduch a poraďte sa s lekárom.
• Kontakt s očami môže spôsobiť podráždenie, preto oči okamžite vyplachujte aspoň 15 minút 

vodou a poraďte sa s lekárom.
Batéria použitá v tomto stroji by pri nesprávnej manipulácii mohla byť zdrojom rizika požiaru alebo 
poleptaní, preto ju nedemontujte a uchovávajte mimo dosahu detí.
Batéria sa zvyčajne dodáva nabitá a pripravená na použitie. Pred uvedením stroja do prevádzky sa 
však odporúča batériu nabiť, pričom dodržte nasledujúci postup:

  
• Vsuňte zástrčku nabíjačky batérie do zásuvky, ktorá je na batérii (Obr. 13).
• Zapojte nabíjačku batérie zo zásuvky elektrickej siete.
• Počkajte na koniec cyklu nabíjania, farba led kontrolky na nabíjačke batérie sa zmení na 

zelenú.
• Odpojte nabíjačku batérie od zásuvky elektrickej siete a od batérie.
Batéria: vybratie

! NEBEZPEČENSTVO
Počas vyberania batérie sa k nej nepribližujte voľným plameňom, zdrojmi tepla, nepribližujte 
sa vzájomne pólmi batérií, aby na nich nedošlo ku skratu, zabráňte tvorbe iskier a nefajčite.

! NEBEZPEČENSTVO
Batériu môžete vybrať iba z vypnutého stroja.

Stlačte dve posuvné zarážky  na uvoľnenie a vyberte batériu (Obr. 13A Ozn. 1).
Batéria: likvidácia
Zlikvidujte správnym spôsobom, v súlade s platnými predpismi na ochranu životného prostredia. 
Nevyhadzujte ju do komunálneho odpadu. 

Fig.13 Fig.13A

1
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PRAKTICKÁ PRÍRUČKA PRE OBSLUHU
! INFORMÁCIE

V prípade prvého použitia stroja sa odporúča vyskúšať si ovládanie stroja vo voľnom 
priestore bez prekážok, aby ste si zvykli na jeho riadenie.

! POZOR
Aby ste predišli poškodeniu čistenej podlahy, zabráňte otáčaniu kief, kým stroj stojí.

! POZOR
Čistiace prípravky vždy zrieďte podľa pokynov dodávateľa. Nepoužívate chlórnan sodný 
(bielidlo) ani iné oxidačné činidlá, predovšetkým s vysokou koncentráciou, a nepoužívajte 
rozpúšťadlá ani uhľovodíky. Voda ani detergent nesmú mať teplotu vyššiu ako je maximálna 

teplota v „Technických charakteristikách“ a nesmú obsahovať piesok ani iné nečistoty.
! INFORMÁCIE

Stoj bol naprojektovaný na používanie s nepenivými a biologicky odbúrateľnými čistiacimi 
prípravkami, určenými na umývanie podláh.

Kompletný a aktualizovaný zoznam čistiacich prípravkov a chemických prípravkov vám 
poskytne výrobca. 

! INFORMÁCIE
Používajte výhradne prípravky vhodné pre čistený druh podlahy a na danú špinu.

Dodržiavajte bezpečnostné predpisy týkajúce sa použitia detergentov uvedené v odseku 
„Nebezpečenstvo úrazov“.

! NEBEZPEČENSTVO
Skôr, než začnete pracovať so strojom, oblečte si pracovný odev, protišmykové topánky, 
rukavice a všetky ostatné ochranné prostriedky odporúčané výrobcom použitého detergentu 

alebo požadované pre dané pracovné prostredie.

Príprava stroja na prácu
Pred prácou vykonajte nasledujúce úkony:
• Prostredníctvom kontroliek skontrolujte stav nabitia batérie, teda či je batéria úplne nabitá 

(model s batériou). V opačnom prípade ju nabite, dodržte postup opísaný v odseku „Batéria: 
príprava / inštalácia / nabitie“.

• Odviňte napájací kábel z držiaka kábla (model so zástrčkou) pozrite odsek „Navinutie 
a odvinutie elektrického napájacieho kábla“.

• Vsuňte zástrčku do zásuvky elektrickej siete (model so zástrčkou).
• Uistite sa, že nádrž na špinavú vodu je prázdna. Pokiaľ by nebola prázdna, vyprázdnite ju, 

pozrite odsek „Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu“.
• Uistite sa, že nádrž na roztok saponátu je plná. Pokiaľ by nebola plná, naplňte ju, pozrite odsek 

„Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu“.
• Nastavte naklonenia držadla, pozrite odsek „Nastavenie naklonenia držadla“.
• Nainštalujte kefu, pozrite odsek „Inštalácia kefy/prevodového disku“.
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Ovládače
Na stroji sú nasledujúce ovládače a signalizačné kontrolky:
• Hlavný vypínač (obr. 14 Ozn. 1): zapína a vypína elektrické napájanie všetkých funkcií stroja. 
• Kontrolka napájania (model so zástrčkou) (Obr. x Ozn. x): žltej farby, signalizuje, že elektrický 

napájací kábel stroja je zapojený do elektrickej siete a že je stlačený hlavný elektrický vypínač 
(Obr. 14 Ozn. 1).

• Kontrolka nabitia batérie (iba modely s batériou)(Obr. 15 Ozn. 1): tvoria ju 3 farebné led, 
červená, žltá, zelená, ktoré signalizujú úroveň nabitia batérie. Možné situácie:
• Svieti zelená led: nabitie batérie > 30,0 %.
• Svieti žltá led: úroveň nabitia batérie 10 % až 30 %.
• Svieti červená led: úroveň nabitia batérie 5 % až 10 %.
• Bliká červená led: napätie batérie < 5 %, batéria úplne vybitá. Po niekoľkých sekundách 

zasiahne zariadenie na zablokovanie kefy a motora odsávania.
• Tlačidlo kefy (Obr. 15 Ozn. 2): povoľuje („led svieti“) a vypína („led vypnutá“) funkciu „Kefa“. 

Kefa sa aktivuje iba aktiváciou „páky na ovládanie kefy“ (Obr. 14 Ozn. 2).
! INFORMÁCIE

Stlačením tlačidla kefy sa automaticky aktivujú aj funkcie odsávania a výdaja roztoku 
saponátu. Tieto možnosti sa dajú neskôr modifikovať samostatne stlačením príslušných 

tlačidiel.
• Tlačidlo odsávania (Obr. 15 Ozn. 3): zapne („led svieti“) a vypne („led zhasnutá“) motor 

odsávania, ktorý umožňuje osušenie podlahy, na ktorej sa pracuje. Motor sa naštartuje iba 
aktiváciou „páky na ovládanie kefy“.

• Tlačidlo prietoku roztoku so svetelnými kontrolkami (Obr. 15, Ozn. 5): povoľuje („led svieti“) 
a vypína („led vypnutá“) prietok pri výdaji roztoku na troch rôznych úrovniach. Roztok začne 
prúdiť iba v prípade, že je zapnutá funkcia kefy.

• Tlačidlo ECO (Obr. 15 Ozn. 4): povoľuje („led svieti“) a vypína („led vypnutá“) funkciu ECO.
! INFORMÁCIE

Pri funkcii ECO sa automaticky zníži výkon motora kefy a motora odsávania, výdaj roztoku 
saponátu je nastavený na úroveň 1.

1
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Práca
• Stlačte hlavný vypínač (Obr. 16 Ozn. 1).
• Stlačte tlačidlo kefy alebo tlačidlo ECO (Obr. 17 Ozn. 1), okrem kefy 

sa aktivuje aj odsávanie a výdaj roztoku.
• Znížte stieracie zariadenie, použite páku (Obr. 16 Ozn. 2).
• Aktivujte páku na ovládanie kefy (Obr. 16 Ozn. 3).
• Začnite pracovať.

! INFORMÁCIE
Tento stroj môže stierať podlahu pri chode dopredu aj dozadu.

Ak chcete použiť stroj na stieranie pri chode dozadu, potiahnite 
páku (Obr. 18 Ozn. 1).

• Počas práce kontrolujte kvalitu umývania a nastavte prietok výdaja 
roztoku tlačidlom na nastavenie prietoku (Obr. 17 Ozn. 3).

! INFORMÁCIE
Pravidelne kontrolujte, či ku kefe priteká dosť roztoku detergentu 

a po jeho spotrebovaní zaistite jeho doplnenie.
! POZOR

Ak počas práce začne blikať červená kontrolka nabitia batérie, 
znamená to, že batéria je takmer vybitá. Po niekoľkých sekundách 
sa kefa a odsávanie zastaví. Aby ste mohli pokračovať v práci, 
musíte batériu nabiť, pozrite si odsek „Batéria: príprava / inštalácia 

/ nabitie“.

Pokiaľ by bolo treba vyčistiť mimoriadne špinavú podlahu možno podlahu 
umyť a osušiť v rôznych fázach.
Predbežné umytie kefami alebo diskami:
• Zapojte zástrčku do zásuvky elektrickej siete (model so zástrčkou).
• Zdvihnite stieracie zariadenie pákou (Obr. 16 Ozn. 2).
• Stlačte hlavný vypínač (Obr. 16 Ozn. 1).
• Stlačte tlačidlo kefy (Obr. 17 Ozn. 1).
• Vypnite vysávač stlačením tlačidla vysávania (Obr. 17 Ozn. 2).
• Aktivujte páku na ovládanie kefy (Obr. 16 Ozn. 3).
• Umývať treba predovšetkým vo veľmi zašpinených. Týmto 

spôsobom je možné nechať pôsobiť detergent dostatočne dlhú 
dobu, aby chemikália rozpustila nečistoty a kefy ich mechanicky 
odstránili.

Osušenie:
• Znížte stieracie zariadenie, použite páku (Obr. 16 Ozn. 2).
• Stlačte tlačidlo odsávania, aby sa aktivovalo odsávanie, prejdite so 

strojom po predtým umytej oblasti. Takto dosiahnete výsledok ako 
pri hĺbkovom umývaní a skrátenie nasledujúcich úkonov pri bežnej 
údržbe.
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Odstránenie veka nádrže na špinavú vodu
• Uvoľnite veko nádrže na špinavú vodu tak, že zatlačíte do vnútra 

dva posuvné uzávery (Obr. 19 Ozn. 1).
• Zdvihnite veko.
Inštalácia veka nádrže na špinavú vodu

! INFORMÁCIE
NESPRÁVNA inštalácia veka na nádrž na špinavú vodu spôsobí 

poruchu fungovania stroja počas stierania podlahy.
• Nasaďte veko na nádrž.
• Veko zatlačte, aby ste pocítili zaskočenie dvoch posuvných 

uzáverov veka nádrže na špinavú vodu. Oba uzávery sa musia 
vysunúť von z veka (Obr. 20).  

! INFORMÁCIE
Veko je nainštalované správne, keď za uzávermi NEVIDNO pozadie 

ČERVENEJ farby (Obr. 20).
Naplnenie nádrže voda/detergent

! NEBEZPEČENSTVO
Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete (model so 

zástrčkou).
! INFORMÁCIE

Pri každom naplnením nádrže vždy vyprázdnite nádrž na špinavú 
vodu.

Nádrž sa dá naplniť dvoma rôznymi spôsobmi:
Nádrž nainštalovaná na stroji:
• Stroj vypnite hlavným elektrickým vypínačom.
• Vyberte viečko nádrže s detergentom (Obr. 21 Ozn. 1).
• Naplňte nádrž.
Nádrž odmontovaná zo stroja:
• Stroj vypnite hlavným elektrickým vypínačom.
• Stlačte dve bočné páky na zablokovanie nádrží (Obr. 22 Ozn. 1), 

vyberte nádrž na špinavú vodu z rámu a položte ho na podlahu.
• Vyberte viečko z nádrže na roztok saponátu.
• Vyberte nádrž na saponát z rámu.
• Naplňte nádrž (Obr. 23).
Vyprázdnenie nádrže vody/detergentu

! NEBEZPEČENSTVO
Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete (model so 

zástrčkou).
Nádrž treba vyprázdniť podľa nasledujúcich pokynov:
• Stroj vypnite hlavným elektrickým vypínačom.
• Preneste stroj do zvolenej oblasti likvidácie odpadu.
• Stlačte dve bočné páky na zablokovanie nádrží (Obr. 22 Ozn. 1), 

vyberte nádrž na špinavú vodu z rámu a položte ho na podlahu.
• Vyberte nádrž na saponát z rámu.
• Vyberte viečko z nádrže na roztok saponátu.
• Vyprázdnite nádrž predným otvorom (Obr. 24).
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Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu
! NEBEZPEČENSTVO

Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete (model so 
zástrčkou).

Systém na automatické zatváranie s plavákom na veku nádrže na 
špinavú vodu po naplnení tejto nádrže zablokuje zariadenie odsávania. 
Na zablokovanie zariadenia na odsávanie vás upozorní náhle zosilnenie 
zvuku motora zariadenia na odsávanie a voda na podlahe. Budete 
musieť zastaviť a nádrž vyprázdniť podľa nasledujúcich pokynov:
• Stroj vypnite hlavným elektrickým vypínačom.
• Preneste stroj do zvolenej oblasti likvidácie odpadu.
• Stlačte dve bočné páky na zablokovanie nádrží (Obr. 25 Ozn. 1) 

a vyberte nádrž na špinavú vodu z rámu.
• Vyberte viečko nádrže na špinavú vodu (Obr. 26 Ozn. 1).
• Vyprázdnite nádrž (Obr. 27).
Regulácia pohonu

! NEBEZPEČENSTVO
Vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete (model so 

zástrčkou).
Stroj na umývanie a osušenie podlahy je vybavený špeciálnym 
mechanickým pohonom, vďaka ktorému sa využíva trenie medzi kefou 
a podlahou, ktorý spôsobuje posun dopredu.
Intenzitu pohonu môžete meniť otáčaním ovládača (Obr. 28 Ozn. 1). 
Ovládač je rozdelený na dve časti, jedna časť je zelená, druhá žltá:
• otočením ovládača do polohy, kedy vidno zelenú časť sa pohon 

zvyšuje, preto sa stroj bude snažiť odchýliť od rovného smeru 
chodu.

• otočením ovládača tak, aby bolo vidno žltú farbu, pohon znížite 
a stroj si zachová svoj pohyb po priamke.

Pri regulácii dodržte nasledujúce pokyny:
• Stroj vypnite hlavným elektrickým vypínačom.
• Zo stroja vyberte nádrž na špinavú vodu aj nádrž na roztok saponátu 

a položte ich na zem. Pozrite si odsek „Vyprázdnenie nádrže vody/
detergentu“ a „Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu“.

• Jednou rukou zatlačte nahor kefu/motor, druhou rukou otočte 
ovládač (Obr. 28 Ozn. 1) do želanej polohy.

 Koniec práce
• Stroj vypnite hlavným elektrickým vypínačom.
• Vyprázdnite nádrž na špinavú vodu a vypláchnite čistou vodou, 

pozrite odsek „Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu“.
• Vyprázdnite nádrž na roztok umývacieho prostriedku, pozrite si 

odsek „Vyprázdnenie nádrže vody/detergentu“.
• Stroj odložte na chránené miesto, pozrite odsek „Nastavenie 

parkovacej polohy“.

1

1

1

Fig.25

Fig.26

Fig.27

1 Fig.28

20



SK

OBDOBIA MIMO PREVÁDZKY
Keď musí ostať stroj dlho mimo prevádzky, je vhodné dodržať nasledujúce body:
• Vyberte zo stroja batériu, pozrite odsek „Batéria: vybratie“ a úplne ju nabite, pozrite odsek 

„Batéria: príprava / inštalácia / nabitie“. Pravidelne nabíjajte aj rezervnú batériu, aby sa batéria 
vždy udržiavala na hodnote maximálneho nabitia.

• Vlhkou handrou vyčistite čepele stieracieho zariadenia, pozrite odsek „Čistenie stieracieho 
zariadenia“.

• Otvorte a vyčistite vnútro separačného ventilu, pozrite odsek „Čistenie separačného ventilu“.
• Odmontujte a vyčistite odsávacie trubice stierky na podlahu, pozrite odsek „Čistenie odsávacej 

trubice predného stieracieho zariadenia“ a „Čistenie odsávacej trubice zadného stieracieho 
zariadenia“.

• Uistite sa, že nádrže sú úplne prázdne a dokonale čisté, pozrite odsek „Vyprázdnenie nádrže 
na špinavú vodu“ a „Vyprázdnenie nádrže vody/detergentu“.

• Stroj odložte na chránené miesto, pozrite odsek „Nastavenie parkovacej polohy“.

POKYNY NA ÚDRŽBU
! NEBEZPEČENSTVO

Nikdy nerobte žiadne úkony údržby, pokiaľ ste predtým nevytiahli zástrčku zo zásuvky 
elektrickej siete (model so zástrčkou) alebo nevybrali zostavu batérií (model s batériou).

! NEBEZPEČENSTVO
Pre modely so zástrčkou platí, že pracovník obsluhy musí vždy skontrolovať, v každej 
pracovnej polohe, či zástrčka ostane odpojená od zásuvky elektrickej siete počas celej doby 

vykonávania údržby.
! POZOR

Pred každým úkonom údržby vždy vyprázdnite nádrž na vodu so saponátom a nádrž na 
špinavú vodu, pozrite si odseky „Vyprázdnenie nádrže vody/detergentu“ a „Vyprázdnenie 

nádrže na špinavú vodu“.
! INFORMÁCIE

Úkony údržby súvisiace s elektrickým zariadením a, v každom prípade, úkony, ktoré nie 
sú opísané v tejto príručke, smú vykonávať výhradne špecializovaní technickí pracovníci 
poverení spoločnosťou IP Cleaning alebo pracovníci servisného strediska IP Cleaning 

podľa platných bezpečnostných noriem.
! INFORMÁCIE

Aby stroj vždy fungoval optimálnym spôsobom, na stroji vykonávajte pravidelne údržbu. 
! INFORMÁCIE

Tesnenia sa nesmú čistiť etylalkoholom.
V tejto kapitole sú opísané správne postupy pri údržbe.
Údržba – Všeobecné predpisy
Pri čistení stroja vždy dodržte nasledujúce pokyny:
• Vyhýbajte sa použitiu čistiacich strojov s vodou pod tlakom: voda by mohla vniknúť do priestoru 

s elektrickými káblami alebo s motormi, v dôsledku čoho by sa mohlo zariadenie poškodiť 
alebo by mohlo dôjsť ku skratu.

• Nepoužívajte paru, aby sa diely stroja nezdeformovali teplom.
• Nepoužívajte uhľovodíky ani rozpúšťadlá: mohli by sa poškodiť kryty a gumené diely.
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Čistenie plaváka odsávania
• Uvoľnite veko nádrže na špinavú vodu.
• Veko otočte a skontrolujte, či sa plaváky môžu pohybovať voľne 

(Obr. 29 Ozn. 1).
• Vyčistite tesnenia čistou handrou (Obr. 29 Ozn. 2).
• Nasaďte veko.

! INFORMÁCIE
Tesnenia sa nesmú čistiť etylalkoholom.

Čistenie filtra nádrže na vodu/detergent
• Zo stroja vyberte nádrž na špinavú vodu aj nádrž na roztok saponátu 

a položte ich na zem. Pozrite si odsek „Vyprázdnenie nádrže vody/
detergentu“ a „Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu“.

• Vyberte filter a umyte ho vodou (Obr. 30 Ozn. 1). 
Čistenie filtra odsávania
• Zo stroja vyberte nádrž na špinavú vodu a položte ju na zem. 

Pozrite si odsek „Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu“.
• Vyberte filter a umyte ho vodou (Obr. 30 Ozn. 2).
Čistenie odsávacej trubice predného stieracieho 
zariadenia
• Zo stroja vyberte nádrž na špinavú vodu aj nádrž na roztok saponátu 

a položte ich na zem. Pozrite si odsek „Vyprázdnenie nádrže vody/
detergentu“ a „Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu“.

• Uvoľnite trubicu od separačného ventilu (Obr. 31 Ozn. 1) a od 
predného stieracieho zariadenia (Obr. 29 Ozn. 2).

• Trubicu umyte prepláchnutím jej vnútra (Obr. 32).
• Trubicu znovu namontujte.
Čistenie odsávacej trubice zadného stieracieho 
zariadenia
• Zo stroja vyberte nádrž na špinavú vodu aj nádrž na roztok saponátu 

a položte ich na zem. Pozrite si odsek „Vyprázdnenie nádrže vody/
detergentu“ a „Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu“.

• Držadlo nastavte, aby bolo kolmo vzhľadom na stroj.
• Znížte stieracie zariadenie, použite páku.
• Otočte stroj smerom dozadu tak, aby sa držadlo opieralo o podlahu.
• Uvoľnite trubicu od separačného ventilu a od zadného stieracieho 

zariadenia (Obr. 33 Ozn. 1).
• Trubicu umyte prepláchnutím jej vnútra (Obr. 32).
• Trubicu znovu namontujte.
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Čistenie separačného ventilu
! INFORMÁCIE

Ak chcete urobiť tento postup, presuňte sa do vhodného prostredia, 
pretože pri práci sa zašpiní podlaha a zo stroja vytečie voda.

! POZOR
Oblečte si vhodný odev, topánky proti pošmyknutiu, rukavice 

a všetky ostatné vhodné ochranné prostriedky.
• Zo stroja vyberte nádrž na špinavú vodu aj nádrž na roztok saponátu 

a položte ich na zem. Pozrite si odsek „Vyprázdnenie nádrže vody/
detergentu“ a „Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu“.

• Od separačného ventilu odpojte odsávaciu trubicu predného 
stieracieho zariadenia.

• Od separačného ventilu odpojte odsávaciu trubicu zadného 
stieracieho zariadenia.

• Odoberte kryt separačného ventilu uvoľnením páky (Obr. 35 
Ozn. 1).

• Vyčistite vnútro separačného ventilu (Obr. 36 Ozn. 1), odstráňte 
všetky usadeniny a opláchnite vodou, mäkkou handrou očistite 
tesnenia krytu.

! INFORMÁCIE
Tesnenia sa nesmú čistiť etylalkoholom.

Čistenie stierky na podlahu
• Zo stroja vyberte nádrž na špinavú vodu aj nádrž na roztok saponátu 

a položte ich na zem. Pozrite si odsek „Vyprázdnenie nádrže vody/
detergentu“ a „Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu“.

• Držadlo nastavte, aby bolo kolmo vzhľadom na stroj.
• Otočte stroj smerom dozadu tak, aby sa držadlo opieralo o podlahu.
• Vlhkou handrou očistite čepele oboch stierok na podlahu (Obr. 37, 

Ozn. 1).
• Vyčistite zberač odsávania na oboch stierkach na podlahu (Obr. 37, 

Ozn. 2).
Regulácia stierky na podlahu
Stierka na podlahu je nastavené z výroby tak, aby sa dosiahlo optimálne 
osušenie rôznych typov podlahy. Pokiaľ by ste nedosiahli uspokojivé 
osušenie podlahy, môžete urobiť ďalšie nastavenia.
Optimálne osušenie podlahy sa dosiahne, ak sa čepeľ stierky 
v pracovnej fáze ohne oproti podlahe o 45° v každom svojom bode. 
Stierka sa dá nastaviť kolieskami (Obr. 38, Ozn. 1).
Výmena čepelí stierky na podlahu
Úlohou čepelí stierky na podlahu je zachytávať z podlahy vrstvu vody a 
detergentu, čím sa umožní dokonalé osušenie podlahy. Postupom času 
sa čepeľ stierky neustálym otieraním o podlahu zaoblí a naštrbí, čím sa 
zníži jej účinnosť a kvalita osušenia. Preto ju bude treba vymeniť, pričom 
dodržte nasledujúci postup:
• Zo stroja vyberte nádrž na špinavú vodu aj nádrž na roztok saponátu 

a položte ich na zem. Pozrite si odsek „Vyprázdnenie nádrže vody/
detergentu“ a „Vyprázdnenie nádrže na špinavú vodu“.
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• Držadlo nastavte, aby bolo kolmo vzhľadom na stroj.
• Otočte stroj smerom dozadu tak, aby sa držadlo opieralo o podlahu.
Predná stierka na podlahu:
• Uvoľnite odsávaciu trubicu zo stierky (Obr. 39, Ozn. 1).
• Odskrutkujte gombíky (Obr. 39, Ozn. 2).
• Vyberte stierku na podlahu zo stroja (Obr. 40 Ozn. 1).
• Potiahnite čepele, takto sa vytiahne celá jednotka (Obr. 41).
• vyberte čepeľ.
• Čepeľ znovu namontujte, obráťte okraj, ktorý je v kontakte 

s podlahou tak, aby sa opotrebovali obidve hrany alebo namontujte 
novú čepeľ, vsuňte ju na miesto na stierke.

• Znovu namontujte stierku na podlahu, dodržte pokyny uvedené 
vyššie.

Zadná stierka na podlahu:
• Znížte páku stierky na podlahu. 
• Uvoľnite odsávaciu trubicu zo stierky ma podlahu (Obr. 42, Ozn. 1).
• Odskrutkujte gombíky (Obr. 42, Ozn. 2).
• Potiahnite čepele, takto sa vytiahne celá jednotka (Obr. 43 Ozn. 1).
• Vyberte čepeľ (Obr. 44).
• Čepeľ znovu namontujte, obráťte okraj, ktorý je v kontakte 

s podlahou tak, aby sa opotrebovali obidve hrany alebo namontujte 
novú čepeľ, vsaďte ju na miesta na držiaku na stierke.

• Znovu namontujte stierku na podlahu, dodržte pokyny uvedené 
vyššie.

Výmena kefy
Na kefe sú namontované kratšie štetiny červenej farby (Obr. 45). Keď 
sa štetiny čiernej farby opotrebujú tak, že dosiahnu výšku červených 
štetín, budete musieť kefu vymeniť. Postup na uvoľnenie/montáž kefy 
nájdete v odseku „Odpojenie kefy/prevodového disku“ a „Inštalácia kefy/
prevodového disku“.
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Pravidelné kontroly

KONTROLA
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Čistenie nádrže na špinavú vodu X

Čistenie plavákov odsávania X

Čistenie filtra nádrže na vodu/detergent X

Čistenie filtra odsávania X

Čistenie odsávacej trubice predného stieracieho zariadenia X

Čistenie odsávacej trubice zadného stieracieho zariadenia X

Čistenie separačného ventilu X

Čistenie čepelí stierky na podlahu X

Kontrola opotrebovania čepelí stierky na podlahu X

Kontrola opotrebovania kefy X

PORUCHY, PRÍČINY A NÁPRAVY
[B] Model s batériou.
[C] Model so zástrčkou.

PROBLÉMY PREVÁDZKY PRÍČINY RIEŠENIA

Stroj nefunguje.

[B] Vybitá batérie. [B] Dobite batériu.

[C] Vytiahnutá zástrčka zo zásuvky. [C] Zapojte zástrčku do zásuvky 
elektrickej siete.

[B-C] Vypnutý hlavný vypínač. [B-C] Stlačte hlavný vypínač.

Kefa sa neotáča.
[B-C] Tlačidlo kefy nie je stlačené. [B-C] Stlačte tlačidlo kefy.

[B-C] Nie je aktívna páka ovládania 
kefy. [B-C] Aktivujte páku ovládania kefy.

Problémy so štartovaním motora kefy. [B-C] Pracujete so suchou kefou na 
veľmi drsnom povrchu.

Zvýšte množstvo čistiaceho 
prostriedku.

Stroj neumýva rovnomerne. [B-C] Opotrebovaná kefa alebo disk. [B-C] Vymeňte kefu.

Z nádrže sa neprivádza roztok.

[B-C] Nádrž na roztok detergentu je 
prázdna

[B-C] Naplňte nádrž na roztok 
detergentu.

[B-C] Filter je špinavý. [B-C] Vyčistite filter nádrže na vodu/
detergent.

[B-C] Na rúrke, ktorá privádza roztok ku 
kefe, je nejaká prekážka. [B-C] Odstráňte prekážku.

Odsávací motor nefunguje. [B-C] Tlačidlo odsávania nie je 
stlačené. [B-C] Stlačte tlačidlo odsávania.

25



SK

Stierka na podlahu nečistí alebo neodsáva 
vodu dostatočne.

[B-C] Hrana gumenej čepele, 
ktorá je v kontakte s podlahou, je 
opotrebovaná.

[B-C] Vymeňte gumenú čepeľ.

[B-C] Zasiahol plavák (plná nádrž na 
špinavú vodu).

[B-C] Vyprázdnite nádrž na špinavú 
vodu.

[B-C] V odsávacej trubici stierky na 
podlahu je nejaká prekážka. [B-C] Odstráňte prekážku z trubice.

[B-C] Odsávacia trubica nie je zapojená 
ku stierke alebo je poškodená. [B-C] Trubicu zapojte alebo opravte.

[B-C] Špinavý separačný ventil. [B-C] Vyčistite separačný ventil.

Batéria nezaisťuje normálnu autonómiu 
stroja. [B] Nabíjačka batérie nefunguje. [B] Vymeňte nabíjačku batérie.

ALARMY

Tepelná chyba kefy. Červená led tlačidla kefy, 1 pomalé bliknutie. Vypnite všetky funkcie stroja.
Vyberte nádrž na špinavú vodu, aby sa zaistila 
lepšia ventilácia priestoru motora.
Počkajte niekoľko minút a stroj znovu 
naštartujte.
Ak problém pretrváva, kontaktujte servis.

Chyba nadmerného prúdu/
skratu kefy.

Červená led tlačidla kefy, 1 rýchle bliknutie. Vypnite všetky funkcie stroja.
Stroj znovu naštartujte. 
Pokiaľ by sa problém znovu objavil, 
skontrolujte, či kefa nepracuje na veľmi 
drsnom povrchu.
Ak problém pretrváva, kontaktujte servis.

Chyba nadmerného prúdu/
skratu čerpadla roztoku.

Červená led tlačidla kefy, 2 rýchle bliknutia. Vypnite všetky funkcie stroja.
Stroj znovu naštartujte. 
Ak problém pretrváva, kontaktujte servis.

Chyba nadmerného prúdu/
skratu odsávača.

Červená led tlačidla odsávača, 1 rýchle 
bliknutie.

Vypnite všetky funkcie stroja.
Stroj znovu naštartujte. 
Ak problém pretrváva, kontaktujte servis.

Chyba nadmerného napätia 
batérie.

Bliká zelená led kontroly nabitia batérie. Skontrolujte stav nabitia batérie a používanie 
nabíjania batérie z výbavy stroja.
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