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JEDNOKOTOUČOVÝ STROJ 
 

CT 13 / BOHMAN SB 13 

CT 17 / BOHMAN SB 17 

CT 18 / BOHMAN SB 18 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provozní manuál 

 
▲ Před prvním použitím stroje si pečlivě přečtěte tento manuál! 

 

Prohlášení společnosti 

Společnost Weber Bürstensysteme GmbH zodpovědně prohlašuje, že produkty uvedené výše 

odpovídají jak konstrukčně a vzhledově tak i svým provedením všem základním bezpečnostním a 

zdravotním pravidlům v rámci EC směrnic, které jsou uvedeny níže v tabulce. 

Platnost tohoto prohlášení zaniká při pokusech o jakýkoliv neoprávněný zásah provedený na stroji 

bez našeho schválení nebo vyjádření. 

 

 

EC směrnice 

Stroje: CE (98/37/CE) 

Min. napětí: CE (73/23/CEE)+93/68/CEE 

Elektromagnetická kompatibilita: CE (89/336/CEE) + 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE 

 

Další platné normy 
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Bezpečnostní kontrola před použití stroje: 

 
Zástrčka: 

Standardní samostatný kartáč se dodává společně s 16 A zástrčkou. Před připojením stroje k el. síti 

vždy zkontrolujte zda uvedené technické údaje odpovídají vaší el. síti. 

 

Přívodní kabel: 

Před použitím stroje zkontrolujte, že přívodní kabel není nijak poškozen, pořezán, prodřen atd. 

Máte-li pochybnost o jeho bezpečnosti, nepoužívejte přívodní kabel, kontaktujte servisního 

technika a požádejte o okamžitou výměnu kabelu. 

 

Závady na stroji: 

Jestliže z jakéhokoliv důvodu stroj nepracuje správně nebo nepracuje vůbec a je zapojen v el. síti 

a v režimu ON (zapnuto), neprovádějte sami žádné opravy! Okamžitě kontaktujte servisní oddělení 

a požádejte o opravu stroje. 

 

 

 

Než zapnete stroj: 

 
Plocha disku: 

Před sestavením stroje se prosím ujistěte, že disk kartáče má správnou velikost a že jeho nasazením 

nedojde k poškození stroje. 

 

 

 

 

Čistící pady: 

Ujistěte se, že pady, které máte jsou kompatibilní se strojem, že jsou v pořádku a jsou čisté. 

 

Kartáče: 

Jestliže je k ručnímu úklidu, který provádíte potřeba kartáče, ujistěte se, že jsou čisté, v dobrém 

stavu a že jsou kompatibilní s vašim strojem. 

 

Upozornění: 

Tento stroj je navržen tak, aby mohl být bezpečně používán s příslušenstvím, které doporučuje 

výrobce. Jiné náhradní díly mohou ohrozit chod a bezpečnost stroje. 

 

Sestavení kotoučového stroje: 
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Sestavení stroje: 

- přiložte madlo s rukojetí ke stroji tak, aby přívod síťové šňůry byl směrem od stroje 

- vsuňte 4 šrouby do otvorů v uchycení madla tak, aby utahovací matice byly ve spodní části 

stroje a řádně je utáhněte 

 
Připevnění dávkovací nádoby ke kotoučovému stroji: 

Jestliže je k ručnímu úklidu, který provádíte potřeba namontovat dávkovací nádobu 

připevněte ji na vřeteno s rukojetí. 

- řetízek s závitem našroubujte na dávkovací ventil 

- plastové objímky na tyči madla kotoučového stroje uvolněte, aby s nimi bylo možné 

pohybovat 

- do spodní objímky vložte úchyt nádoby a řetízek zachyťte v oku levé páčky 

- nádobu i s objímkou pomalu posuňte po vřetenu do polohy kdy je řetízek téměř zapnutý 

- horní plastovou objímku pevně přisuňte k nádobě a obě objímky přitáhněte 

 

 

Unášeč padu a pad: 

Jakmile jste si vybrali vhodný pad pro vaše ruční čištění, musí tento pad být umístěn centrálně na 

plochu disku. Disk je pak umístěn na stroj tak, že stroj nakloníte na jeho transportní kolečka a 

opřete ho o madlo – tím uvolníte prostor disku. Plocha disku může být pak centrálně nasazena na 

diskový mechanismus a zajištěna do správné pozice otočení po směru hodinových ručiček. 

Doporučujeme provést kontrolu tak, že stroj jemně nadzvednete. 

 

Kartáč: 

Jestliže je k ručnímu úklidu, který provádíte potřeba kartáč, připevnění kartáče ke stroji se provádí 

dle stejného postupu jako montáž padu. 

 

Provoz stroje: 
 

Připojení stroje k el. síti: 

Vraťte stroj do svislé polohy (máte namontovaný buď pad nebo kartáč), odmotejte přívodní kabel 

a připojte ho do nejbližší zásuvky (16A 240 V). 

 

 

 

Seřízení držadla /rukojeti: 

Po vrácení stroje do svislé polohy uvidíte na držadlu dvě černé páčky (ovládané palci rukou). 

Pod těmito páčkami uvidíte další dvě – levá páčka je regulace dodávky čistícího prostředku a pravá 

páčka slouží k nastavení madla (pohled z pozice před strojem). 

Pohodlná pracovní pozice by měla být – ruce mírně pokrčeny v loktech, rovná záda, rukojeť madla 

ve výši boků – zkontrolujte si prosím pracovní nastavení stroje, které vám nejlépe vyhovuje. Stroj 

by se měl celou spodní plochou dotýkat země. 

 

Spuštění stroje: 

Máte-li optimálně nastavenu výšku madla stroje, můžete stroj spustit. Oba jezdce na rukojeti 

přesuňte ve směru do středu rukojeti a zmáčkněte obě páčky pod rukojetí – stroj se okamžitě spustí. 

Ucítíte, že stroj opisuje krátké oblouky jejichž středem je jeho obsluha – toto je ideální stav provozu 

stroje. Chcete-li pohybovat se strojem, dělejte plynulé pohyby; chcete-li pohyb směrem doprava – 

jemným pozdvihnutím rukojeti. Pro pohyb směrem doleva – jemným snížením rukojeti. 

Ucítíte-li, že nemáte pohyb stroje plně pod kontrolou okamžitě stroj vypněte! 
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Doporučujeme vám krátký nácvik obsluhy stroje před prvním použitím. Jsme si jisti, že shledáte 

stroj a práci s ním velmi jednoduchou a pohodlnou. 

Nejste-li si jisti jak stroj obsluhovat nebo máte-li nějaký problém nebo dotaz, kontaktujte servisní 

oddělení. 

Doporučujeme vám také pravidelně provádět kontrolu padů. Jsou-li pady špinavé, nebude čištění 

efektivní a musíte je vyměnit za nové. 

 

 

 

Po použití: 

 
Disk: 

Po ukončení práce, je třeba odejmout veškeré příslušenství. Váha stroje by mohla vést k jejich 

deformaci. Pokud jste používali dávkovací nádobu, vyprázdněte ji a vypláchněte. Demontáž 

kartáče se provádí dle výše popsaného postupu pro jeho montáž. 

Během prvních hodin čištění může být nasazování disku nebo kartáče obtížnější, protože díly jsou 

nové. Nikdy nenechávejte kartáč ani disk na stroji! 

 

Přívodní kabel: 

Stroj postavte do svislé, základní polohy. Napájecí kabel obtočte kolem plastových úchytů na 

objímkách. Zkontrolujte, že přívodní kabel není nijak poškozen, pořezán, prodřen atd. Máte-li 

pochybnost o jeho bezpečnosti, nepoužívejte ho, kontaktujte servisního technika a požádejte o 

okamžitou výměnu. 

Stroj vždy skladujte čistý, na čistém místě bez prachu a nečistot. Jestliže jste pracovali s pady, 

sejměte je a opláchněte je čistou vodu, nechte je uschnout. 

 

Skladování unášeče padu: 

NIKDY neskladujte stroj s nasazeným unášečem padu! 

 

Skladování přívodního kabelu: 

Věnujte prosím pozornost stavu přívodního kabelu, provádějte jeho pravidelnou kontrolu. Po 

ukončení práce, kabel smotejte a umístěte na plastové úchyty na objímkách. 

 

 

Závěrečná doporučení: 

 
Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím stroje. 

Skladujte stroj čistý a suchý. 

Vždy vyprázdněte stroj před jeho uskladněním. Zejména pokud jste používali chemické čistící 

prostředky. 

Neskladuje stroj s kartáčem ani s diskem! 

Neskladujte stroj ve špinavém prostředí. 

Nepracujte  se strojem, je-li poškozen přívodní kabel. 

Snažte se zamezit napínání přívodního kabelu, vypněte stroj a použijte jinou zásuvku. 

Nevytahujte přívodní kabel ze sítě taháním za něj!   

   

 

Uschovejte si manuál pro případné pozdější použití. 

 


