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Standardní seznam balení)

  

Volitelné součásb  

Držák padu                 21’’ 

Přední s=rací guma              odolná proC mastnotě 

Zadní s=rací guma               odolná proC mastnotě 

Cyklus výměny a stanovení záruky pro náchylné k poškození a spotřební díly 

Pořadí Název Jednotka Množství

1 Stroj sada 1

2 Nabíjecí kabel sada 1

3 Kabel baterie kus 1

4 Sestava stěrky sada 1

5 Sací trubice kus 1

6 Manuál kus 1

7 CerCfikát kontroly kvality kus 1

Název Doporučený cyklus výměny Záruka

Baterie Nabíjení 600krát 12 měsíců

Přední s=rací guma 300 hodin bez záruky

Zadní s=rací guma 500 hodin bez záruky

Kartáč 700 hodin bez záruky
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 DOLOŽKA O VÝJIMCE 

1. Před použi=m si přečtěte údaj o napájení uvedený na výrobním š=tku a zkontrolujte, zda stávající napájecí zdroj 
splňuje požadavky tohoto výrobku. Naše společnost neodpovídá za poškození výrobku nebo zranění osob způsobené 
nesprávným použi=m napájecího zdroje. 

2. Nepoužívejte výrobek při vyšším jmenovitém za=žení. Pokud =m dojde k poškození dílů, naše společnost nenese 
žádnou odpovědnost. 

3. Nepoužívejte mycí stroj v extrémních podmínkách (kyselém i zásaditém prostředí a při příliš nízké nebo vysoké 
okolní teplotě). Pokud dojde k poškození, nehodě nebo zranění, naše společnost  rovněž nenese žádnou odpovědnost. 

4. Naše společnost neodpovídá za poruchy a škody způsobené nesprávným používáním, údržbou, či vkládáním 
nevhodných cizích těles. 

5. Společnost rovněž neodpovídá za škody nebo zranění způsobené neoprávněnou úpravou mycích strojů apod. 

PŘI DODÁNÍ STROJE 

Při dodání stroje zákazníkovi je třeba provést okamžitou kontrolu, zda byl přijat veškerý materiál uvedený v 

přepravních dokladech, a také zkontrolovat, zda stroj nebyl během přepravy poškozen. V takovém případě musí 

dopravce ihned zjisCt rozsah poškození a informovat o tom náš zákaznický servis. Pouze takovýmto rychlým 

jednáním lze získat chybějící materiál a úspěšně požadovat náhradu škody. 

Aby nedošlo ke zranění obsluhy a poškození stroje, přečtěte si pozorně obsah označený =mto 

symbolem. 

Sací motor 1200 hodin 12 měsíců

Motor kartáče 4000 hodin 12 měsíců

Sací hadice 1000 hodin bez záruky

Vypouštěcí hadice 1000 hodin bez záruky
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POZOR: Nebezpečí exhalací plynů a úniku žíravých kapalin  

 

POZOR: nebezpečí požáru: nepřibližujte se s otevřeným ohněm. 

ÚVODNÍ KOMENTÁŘ 

Jedná o TVX podlahový mycí stroj s odsáváním, který díky mechanickému působení rotujícího kartáče a 

chemickému působení roztoku vody a čisCcího prostředku dokáže vyčisCt jakýkoli typ podlahy. Při pohybu také 

shromažďuje odstraněné nečistoty a roztok čisCcího prostředku, který se nevstřebal do podlahy. 

Stroj lze používat pouze k tomuto účelu. I ty nejlepší stroje budou dobře fungovat pouze tehdy, pokud se používají 

správně a udržují v dobrém provozním stavu. Doporučujeme vám proto, abyste si tento návod k použi= pečlivě přečetli 

a znovu se k němu vráCli, kdykoli se při používání stroje vyskytnou po=že. V případě potřeby nezapomeňte, že naše 

asistenční služba (organizovaná ve spolupráci s našimi prodejci) je vždy k dispozici pro radu nebo přímý zásah. 

PLÁNOVANÉ POUŽITÍ 

Podlahový mycí stroj je určen výhradně pro profesionální čištění povrchů a podlah v průmyslovém, komerčním a 

veřejném prostředí. Stroj je vhodný pouze pro použi= v uzavřených – nebo alespoň krytých – prostorách. 

Nehodí se pro práci za deště nebo pod proudem vody. Je ZAKÁZÁNO používat stroj ke sběru nebezpečných prachů 

nebo hořlavých kapalin v místech s nebezpečím výbuchu. Kromě toho se stroj nehodí k přepravě osob nebo 

různých předmětů. 
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TECHNICKÝ POPIS 

TECHNICKÝ POPIS UM Bohman 6 BR 56 Bohman 6 BR 66

Čistá šířka mm 560   660

Šířka stěrky mm 850 850

Pracovní výkon až do m2/h 3600 420
0Kotoučový kartáč P/MM 

(¢)

  1/560    2/330

Rychlost kotoučového kartáče ot./min. 155 155

Motor kartáče V/W 24/550 24/400*2

Maximální přítlak kartáče kg 40 55

Trakční motor V/W 24/500 24/500

Max. rychlost vpřed km/h 6,5 6,5

Maximální stoupavost při plném za=žení % 18 18

Vakuový motor V/W 24/500 24/500

Nádrž na roztok L 85 85

Nádrž na znečištěnou vodu L 95 95

Minimální poloměr zatáčení mm 1216 121
6Rozměry stroje (bez stěrky) mm 1350X640X990 1350X640X990

Velikost balení mm 1480X630X1225 1480X630X122
5Příhrada pro baterii (délka/šířka) mm 390X390X290 390X390X290

Provozní napě= V 24 24

Hmotnost baterie (max) kg 2* 35 2* 
35Čistá hmotnost stroje (prázdný a bez baterií) kg  155 155

Hrubá hmotnost v provozním stavu  

(stroj + baterie + voda + obsluha)
kg

 450 450
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SYMBOLY POUŽITÉ V NÁVODU 

Pozor Recyklace

Návod Informace

Dbejte opatrnosb na ruce Varování před korozí

Varování před poraněním rukou Varování před poraněním elektrickým proudem

Žádný otevřený oheň Nebezpečný odpad

Varování před nebezpečím exhalace plynu Zvedací prostředky
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OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

Níže uvedené předpisy je třeba pečlivě dodržovat, aby nedošlo k poranění obsluhy a poškození stroje. 

◆ Pečlivě si přečtěte š=tky na stroji. Z žádného důvodu je nezakrývejte a v případě jejich poškození je okamžitě 
vyměňte. 

◆ Stroj smí používat výhradně autorizovaný, vyškolený personál. 

◆ Při práci se strojem věnujte pozornost ostatním osobám a zejména dětem. 

◆ Nemíchejte různé druhy čis=cích prostředků, hrozí nebezpečí vzniku škodlivých plynů. 

◆ Nebalte stroj, pokud jsou v něm zbytky kapaliny. 

◆ Skladovací teplota musí být v rozmezí od -25 °C do +55 °C. 

◆ Podmínky použi=: pokojová teplota mezi 0 °C a 40 °C s relaCvní vlhkos= mezi 30 a 95 %. 

◆ Nepoužívejte stroj v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

◆ Nepoužívejte stroj jako dopravní prostředek. 

◆ Nepoužívejte roztoky kyselin, které mohou poškodit stroj nebo poranit obsluhu. 

◆ Nepracujte s kartáči, když stroj stojí, aby nedošlo k poškození podlahy. 

◆ Nevysávejte hořlavé kapaliny 

◆ Nepoužívejte stroj ke sběru nebezpečných prášků. 

◆ V případě požáru použijte práškový hasicí přístroj. Nepoužívejte vodu. 

◆ Nenarážejte na regály nebo lešení, kde hrozí nebezpečí pádu předmětů. 

◆ Provozní rychlost volte podle stavu pojezdu. 

◆ Nepoužívejte stroj na povrchu se sklonem větším, než je uvedeno na š=tku. 

◆ Pokud stroj nepoužíváte, vyjměte klíče a umístěte jej vhodným způsobem tak, aby se nepohyboval. 

◆ Stroj je určen k současnému my= a odsávání podlahy. Ostatní úkony lze provádět pouze v místech, kde je zakázán 
vstup nepovolaným osobám. Na výskyt vlhkých podlah upozorněte vhodnými značkami. 

◆ Pokud stroj nepracuje správně, zkontrolujte, zda to není způsobeno neprovedením běžné údržby. V opačném 
případě požádejte o zásah poprodejní servisní středisko svého prodejce. 

◆ Pokud potřebujete vyměnit některé součásC, vyžádejte si od prodejce nebo autorizovaného prodejce ORIGINÁLNÍ 
náhradní díly. 

◆ Používejte pouze kartáče dodané se strojem nebo kartáče uvedené v návodu k použi= a údržbě. 

◆ V případě nebezpečí při provozu ihned zatáhněte za záchrannou brzdu. 

◆ Před prováděním údržby vypněte stroj a odpojte konektor baterie. 

◆ Po provedení údržby se ujistěte, že je elektrické připojení obnoveno. 

◆ Neodstraňujte žádná ochranná zařízení, která vyžadují použi= speciálního náčiní. 

◆ Stroj neumývejte žíravými látkami nebo tlakovou vodou. 

◆ Po 200 hodinách provozu odevzdejte stroj k servisu do blízkého servisního střediska. 
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◆ Abyste zabránili tvorbě vodního kamene ve filtru nádrže na roztok, neplňte nádrž roztokem čis=cího prostředku 
několik hodin před použi=m stroje. 

◆ Před použi=m stroj zkontrolujte, zda jsou všechny poklopy a kryty umístěny tak, jak je uvedeno v tomto návodu. 

◆ Před přemístěním vyprázdněte nádrž na znečištěnou vodu. 

◆ Při likvidaci spotřebního materiálu dodržujte platné zákony a předpisy. 

Po skončení dlouhé životnosC stroje zlikvidujte materiály, které obsahuje, vhodným způsobem (např. olej, baterie a 
elektrické součásC) a mějte na paměC, že samotné stroj bylo zkonstruováno ze 100% recyklovatelných materiálů. 

Ⅰ．PŘÍPRAVA STROJE  

MANIPULACE SE ZABALENÝM STROJEM 

Stroj je upevněn na paletě, která je speciálně navržena  

pro manipulaci s vysokozdvižným vozíkem.  

Celkové rozměry balení: 

D: 1480 mm 

                  Š: 630 mm             

                  V: 1225 mm             

Celková hmotnost (včetně baterií): 310 kg.  
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OBECNÝ ÚVOD 
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Ovládací panel 

V: Ukazatel úrovně nabi= baterie 

X: Klíčový vypínač 

Y： Přepínač regulace rychlosC 

 Z1: Spínač kartáče  

Z2: Spínač stěrky  

Z3: Spínač zpětného chodu  

A: Sestava hlavy kartáče B: Sestava stěrky C: Nádrž s vodou a čis=cím 
roztokem

D: Nádrž na 
znečištěnou vodu

E: Kryt nádrže na znečištěnou 
vodu F: Regulátor hladiny vody G: Filtr H: Volant

I: Odpadní trubka J: Sací trubice K: Odtok L: Pedál pohonu

M: Páčka zvedání hlavy 
kartáče N: Páčka zvedání stěrky O: Světlo P: Sedadlo

Q: Opěra stěrky R: Otočné ruční kolečko S: Tryska pro plnění vodou U: Přístrojová deska

V: Ukazatel úrovně nabi= 
baterie X: Klíčový vypínač Y: Přepínač regulace rychlosC
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TYP BATERIE 

Pro napájení stroje jsou k dispozici tři typy baterií: 

Olověná baterie složená z kapalné kyseliny olovnaté, nazývaná baterie WET. 

Pohonné olověné baterie s kapalným elektrolytem, tzv. baterie AGM. 

Uzavřené pohonné baterie s plynovou rekombinační nebo gelovou technologií, nazývané baterie GEL. 

V zájmu dobrého provozního výkonu doporučujeme použít dvě baterie 12 V – 100 Ah.  

OSTATNÍ TYPY JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT. 

Maximální velikost baterie: délka = 330 mm šířka = 170 mm  

výška = 240 mm  

Maximální hmotnost baterie: 35 kg 

 Doporučujeme vždy nosit ochranné rukavice, abyste předešli riziku vážného poranění rukou. 

Baterie zvedejte a přemísťujte pouze pomocí zvedacích a přepravních prostředků vhodných pro danou 
hmotnost a velikost. Připojte svorku baterie v horní čásC krabičky a poté vložte baterii do příhrady. 

ÚDRŽBA BATERIE 

Typ baterie musí splňovat požadavky normy CEI21-5 

Rozměry prostoru pro baterie jsou: 390 mm x 390 mm x 290 mm. 

Při vkládání baterií postupujte následovně: 

1. Zablokujte stroj akCvací elektronické brzdy a poté otočte páčkou (na pravé zadní straně stroje) proC směru 

hodinových ručiček. 

2. Ujistěte se, že je nádrž na znečištěnou vodu prázdná, a otočte ji až na doraz.  

3. Vložte baterie do příhrady.  

4. Vraťte nádrž na znečištěnou vodu do původní polohy. 

 Doporučujeme používat pouze vzduchotěsné baterie, aby nedocházelo k úniku kyseliny!   

 Doporučujeme vždy nosit ochranné rukavice, abyste předešli riziku vážného poranění rukou.  

 Tuto činnost musí provádět kvalifikovaní pracovníci. Nesprávné připojení konektoru může způsobit 
problémy s fungováním stroje. 

 12
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ÚDRŽBA BATERIE 

Při údržbě a dobíjení dodržujte pokyny výrobce baterie. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat výběru nabíječky, pokud není součás= dodávky, existují toCž různé druhy podle 
typu a kapacity baterie. 

LIKVIDACE BATERIE 

Když baterie dosáhne konce své životnosC, musí ji odpojit odborný, vyškolený personál a poté ji vyjmout z příhrady. 

 Vybité baterie se klasifikují jako nebezpečný odpad. Při likvidaci dodržujte platné zákony a předpisy. 

DOBÍJENÍ BATERIÍ 

Aby nedošlo k trvalému poškození baterií, je nutné zabránit jejich úplnému vybi=: zajistěte dobi= do několika minut 
poté, co se objeví blikající signál „vybité baterie“. 

Chcete-li připojit nabíječku, musíte: 

- PřemísCt stroj do blízkosC nabíječky 

- UjisCt se, že je nádrž na znečištěnou vodu prázdná. Pokud ne, tak ji vyprázdnit a otočit jí až na doraz: 

Chcete-li připojit nabíječku, musíte: 

- Zkontrolovat, zda je klíčový spínač v poloze „0“; pokud tomu tak není, otočit 
klíčem hlavního spínače proC směru hodinových ručiček do polohy „0“. 

- Odpojit konektor elektrického systému od konektoru baterie a připojit 
nabíječku ke konektoru baterie.  

 Po dobu dobíjecího cyklu baterie ponechat nádrž na znečištěnou 
vodu otevřenou, aby mohly unikat plynné.  

 Nebezpečí exhalací plynů a úniku žíravých kapalin. 

 Nebezpečí požáru: nepřibližujte se s otevřeným ohněm.  

 13
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UKAZATEL STAVU NABITÍ BATERIE 

Ukazatel stavu nabi= baterie má 8 poloh a 1 blikající kontrolku. 

10=100 % blikající kontrolka = 0 % 

   

 

   

   

Po několika sekundách od rozsvícení kontrolky se motor kartáče automaCcky vypne. I se zbytkovým nabi=m 
je však ještě možné dokončit proces sušení před opětovným nabi=m.  

 FUNKCE  

Přepněte klíčový spínač (X) do polohy 1 (ve směru hodinových ručiček) a okamžitě se rozsví= kontrolka napájení (V). 

Stroj jede dopředu, když zvolíte tlačítko (Z3) vpřed a sešlápnete pedál pohonu (L). Nastavení rychlosC provedete 

změnou tlaku na pedál (L). 

Stroj jede dozadu, když zvolíte tlačítko (Z3) zpět a sešlápnete pedál pohonu (L). 

Rychlost nastavíte změnou tlaku na pedál (L). 

Pohon kartáče 

Kartáč se uvádí v činnost po volbě tlačítka (Z3) dopředu, spuštění hlavy kartáče a 

sešlápnu= pedálu pohonu (L). Stroj nebude fungovat, pokud je hlava kartáče 

zvednuta 

nebo uvolníte pedál pohonu (L).  

 Pohon sání 

Stěrka se uvádí v činnost volbou tlačítka (X) dopředu a spuštěním stěrky. Pokud 

stěrku zvednete, přestane pracovat.  

 

  

Rychlost jízdy vzad je nižší než rychlost jízdy vpřed, aby vyhovovala 

platným zdravotním a bezpečnostním normám. 

Při provádění i krátkých zpětných pohybů zkontrolujte, zda je stěrka zvednutá. 

PORUCHA A JEJÍ PREVENCE 
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Nepovoluje se provoz stroje s vybitou baterií. 

PLNĚNÍ NÁDRŽE ČISTÍCÍM ROZTOKEM 

Před plněním nádrže čis=cím roztokem：   

1. Odšroubujte plnicí zátku na levé straně stroje a zkontrolujte, zda je filtr správně nainstalován;  

2. Zkontrolujte, zda je víčko filtru (K) pod nádrží s čis=cím roztokem v levé přední čásC stroje řádně uzavřeno.  

Před každým plněním nádrže roztokem je třeba řádně vyprázdnit nádrž na 
znečištěnou vodu. 

Nádrž lze plnit roztokem následujícím způsobem: 

Sejmu=m plnicího víčka (S) a plněním pomocí gumové trubičky; levá strana stroje. Plní 
se čistou vodou o teplotě do 50 °C. 

Množství vody v nádrži lze zjisCt pomocí ukazatele hladiny v pravé přední čásC sedadla. 

Nádrž s čis=cím roztokem má maximální objem 85 litrů. Přidejte tekutý mycí prostředek 
do nádrže v koncentraci a způsobem uvedeným na š=tku výrobce mycího prostředku. 

Tvorba nadměrného množství pěny by mohla poškodit sací motor, proto používejte pouze prostředky určené pro 
použi= v podlahových mycích strojích. 

Vždy používejte mycí prostředky, jejichž vhodnost pro mycí stroje je uvedena na š=tku výrobce. 
Nepoužívejte kyselé nebo zásadité produkty nebo rozpouštědla bez tohoto údaje. Lze použít 
kyselé nebo alkalické čisCcí prostředky pro údržbu, pokud mají hodnoty PH mezi čtyřmi a deseC 
a neobsahují oxidační činidla, chlor nebo brom, formaldehyd, minerální roztoky. 

 

Při manipulací s čisCcími prostředky nebo kyselými či zásaditými roztoky je třeba vždy nosit ochranné 
rukavice, aby nedošlo k vážnému poranění rukou.       

  Vždy používejte mycí prostředek s nízkým obsahem pěny. Abyste 
zabránili tvorbě pěny, nalijte před zahájením vlastního čištění do 
nádrže na znečištěnou vodu minimální množství odpěňovacího 
prostředku. Nepoužívejte nezředěné kyseliny! 

NÁDRŽ NA ZNEČIŠTĚNOU VODU 

Přesvědčte se, že je nádrž na znečištěnou vodu prázdná. Pokud ne, tak ji 

vyprázdněte. Zkontrolujte, zda je uzávěr vypouštěcí trubice (I) (na zadní straně 

stroje) řádně uzavřen. 
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MONTÁŽ STĚRKY 

Stěrku, která se z důvodu balení dodává v demontovaném stavu, je třeba 
smontovat při sestavování stroje. Při montáži postupujte takto: 

1. Zvedněte stěrku (Q) a otáčením levé páčky (N) ji posuňte ve směru 
hodinových ručiček.  

2. Otočte klíčem hlavního vypínače proC směru hodinových ručiček do polohy 
"0". 

3. Vytáhněte klíč z přístrojové desky. 

4. Uvolněte otočná kolečka (R) v sestavě stěrky. 

5. Zasuňte levý kolík stěrky do levé štěrbiny přípojky stěrky. 

6. Vložte pravý kolík stěrky do pravé štěrbiny přípojky stěrky, poté 
utáhněte otočné kolečko (R) a ujistěte se, že podložka a pružina 
přiléhají v horní čásC podpěry stěrky. 

7.  Zasuňte sací hadici (J) do objímky stěrky. 

  

 Tyto činnosC se musí provádět v ochranných rukavicích, aby se 
zabránilo případnému kontaktu s hranami nebo hroty kovových předmětů. 

 

NASTAVENÍ VÝŠKY STĚRKY 

Výšku stěrky je třeba upravit podle stavu opotřebení gumy. Proveďte následující seřízení: 

1. Odšroubujte pojistnou maCci. 

2. Otáčením kol nastavte její výšku. 

3. Po dosažení požadované výšky znovu utáhněte maCci. 
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MONTÁŽ KARTÁČE 

Při nasazování kartáčů na tělo hlavy postupujte následovně: 

1. Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze „OFF-0“. 

2. Otáčením pravé páčky (M) proC směru hodinových ručiček zvedněte hlavu  

kartáče.  

3. Se zdviženou kartáčovou hlavou vložte kartáče do pouzdra desky pod kartáčovou 
hlavou a otáčejte jimi, dokud tři tlačítka nezapadnou do výklenků samotné desky; 
otáčejte kartáčem ve směru hodinových ručiček, dokud se kolík nezatlačí ke spojovací 
pružině a nezajis= se na místě. 
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            Doporučujeme vždy nosit ochranné rukavice, abyste předešli riziku vážného poranění rukou. Vypněte napájení. 

 Během tohoto úkonu zajistěte, aby se v blízkosC kartáče nenacházely žádné osoby ani předměty. 

POZOR: Zkontrolujte správné nasazení kartáče. V opačném případě by se stroj mohl pohybovat nepravidelně a 
neočekávaně. 

ZAŘÍZENÍ NA VYPRÁZDNĚNÍ NÁDRŽE S ČISTÍCÍM ROZTOKEM 

1. Pro kontrolu množství vody v nádrži je vpravo od sedadla řidiče umístěn vhodný ukazatel hladiny (F). 

2. Zatlačte stroj k místu vypouštění odpadní vody, odšroubujte vypouštěcí potrubí (K), voda se vypus= 

do kanalizace, dokud nebude nádrž na roztok prázdná. 

3. Utáhněte uzávěr vypouštěcího potrubí nádrže (K) a poté ji vraťte do původní polohy. 

 
Ⅱ. PROVOZ 

PŘÍPRAVA                                     

  Přesvědčte se, že je nádrž na znečištěnou vodu prázdná. Pokud ne, tak ji vyprázdněte.  

1. Zkontrolujte, zda je klíčový vypínač (X) v poloze „0“; 
pokud tomu tak není, otočte klíčem vypínače proC 
směru hodinových ručiček do polohy „0“. 

2. Připojte konektor baterie ke konektoru elektrického 
systému. 

3. Zkontrolujte elektronickou brzdu. 

4. Posaďte se do sedadla.  

5. Otočte klíčem hlavního vypínače o čtvrt otáčky ve 
směru hodinových ručiček. 

Na přístrojové desce (V) se okamžitě rozsví= monitor. Do 5 sekund po spuštění neprovádějte žádnou činnost, stroj 
by měl provést autodiagnosCku. 

K
F
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6. Spusťte hlavu kartáče otáčením pravé páčky ve směru hodinových ručiček a poté spusťte stěrku otáčením levé 
páčky proC směru hodinových ručiček. 

 Po akCvaci pedálu pohybu vpřed s kartáčovou hlavou v pracovní poloze se spus= elektromagneCcký venCl 
a probíhá dávkování mycího roztoku. Jakmile je stěrka v pracovní poloze, zapne se motor vysavače a začne 
fungovat. 

7. Zvolte rychlost vpřed, a to pomocí spínače na sloupku s volantem.  

8. Sešlápnu=m plynového pedálu (L) uvedete stroj do pohybu;  

9. Při couvání zastavte stroj a zvolte požadovaný směr, k čemuž použijte spínač (X) na sloupku řízení a poté 
sešlápněte pedál (L); 

  Během prvních metrů jízdy zkontrolujte, zda je dostatek roztoku a zda stěrka dokonale odsává. Přístroj 
nyní začne pracovat na plný výkon, dokud se nevybije baterie nebo nedojde roztok čis=cího prostředku. 

OCHRANA PROTI PŘETEČENÍ NÁDRŽE NA ZNEČIŠTĚNOU VODU 

Když je nádrž na znečištěnou vodu je plná, uzavře přívod vzduchu do sacího motoru, aby jej ochránila. 

Poté pokračujte ve vyprazdňování nádrže na znečištěnou vodu přes speciální vypouštěcí potrubí. 

PŘI UKONČENÍ PROVOZU 

Při ukončení provozu a před provedením jakéhokoli druhu údržby proveďte následující operace: 

 1. Zvedněte hlavu kartáče otáčením pravé páčky proC směru hodinových ručiček a poté zvedněte stěrku otáčením levé 
páčky po směru hodinových ručiček. 

2. Přesuňte stroj do určeného odtokového prostoru. 

 Před prováděním jakékoli údržby vyjměte klíče z panelu a odpojte konektor baterie. 
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3.Vypněte stroj otočením klíčku o čtvrt otáčky proC směru hodinových 
ručiček a vyjměte jej z panelu. 

4. Odpojte hadici (I), odšroubujte vypouštěcí víčko (H) a vyprázdněte 
nádrž na znečištěnou vodu. 

5. Našroubujte vypouštěcí víčko a vraťte hadici (I) zpět do sedadla. 

  Nezapomeňte vyjmout klíč a utáhnout pomocnou brzdu na 
hnacím kole, když se obsluha zvedne ze sedadla a stroj na delší dobu 
zaparkuje. 
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III．DENNÍ ÚDRŽBA 

ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE NA ZNEČIŠTĚNOU VODU 

1. Převezte stroj na místo určené k vypouštění vody. 

2. Odpojte hadici (I), odšroubujte vypouštěcí víčko (H) a vyprázdněte nádrž na znečištěnou vodu. 

  Před prováděním jakékoli údržby vyjměte klíče z 
panelu a odpojte konektor baterie. 

  Tento úkon je nutné provádět v rukavicích,  

abyste se chránili před kontaktem s nebezpečnými roztoky. 

3. Zvedněte nádrž (E); 

4. Nádrž vyčistěte a propláchněte. 

5. Znovu sestavte všechny čásC. 

 Dávejte pozor, abyste nezasáhli přímo plovák 
nádrže, protože by se voda dostala do vakuového motoru, 
který je k němu připojen.  

ČIŠTĚNÍ FILTRU NÁDRŽE S ROZTOKEM 

Pečlivé čištění filtru vody s čis=cím roztokem zajišťuje lepší pracovní 
výkon. Postupujte jako u čištění.  

1. Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze „0“. 

2. Povolte víčko filtru (G) na přední straně stroje. 

3. Vytáhněte vložku filtru a vše důkladně propláchněte  

pod tekoucí vodou. 

4. Znovu sestavte všechny čásC. 

  Před prováděním jakékoli údržby vyjměte klíče z panelu a 
odpojte konektor baterie. 

 Tyto úkony je nutné provádět v rukavicích, aby se zabránilo 

kontaktu s nebezpečnými roztoky. 
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ČIŠTĚNÍ STĚRKY 

Pečlivé čištění celé vakuové jednotky zajišťuje lepší vysoušení a čištění podlahy a také delší životnost sacího motoru. 

1. Vyjměte hadici (J) ze stěrky. 

2. Uvolněte upínací maCci (R) stěrky (Q) a stěrku sundejte (B). 

3. Pečlivě očistěte vnitřní stranu stěrky a gumy. 

4. Každý týden nebo kdykoli se zdá, že je sání neuspokojivé, zkontrolujte, zda není trubice stěrky ucpaná. Vyčistěte ji.  

5. Znovu sestavte všechny čásC. 

 

Tento úkon je nutné provádět v rukavicích, aby se zabránilo kontaktu s nebezpečnými roztoky. 

 

ČIŠTĚNÍ PŘÍHRADY NA BATERIE 

Při každém vyjmu= baterií vyprázdněte příhradu na baterie a zkontrolujte, zda v ní nejsou žádné kapaliny. 
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 Tento úkon je nutné provádět v rukavicích, aby se zabránilo kontaktu s nebezpečnými roztoky. 

     Nebezpečí požáru: nepřibližujte se s otevřeným ohněm.     

 

Nebezpečí exhalací plynů a úniku žíravých kapalin. 

IV. TÝDENNÍ ÚDRŽBA 

ČIŠTĚNÍ KARTÁČE 

Důkladné čištění kartáče zaručí jeho lepší pracovní výkon. Postupujte jako u čištění: 

1. Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze "0" (v případě potřeby jej otočte do této polohy). 

2. Otáčením pravé páčky (M) proC směru hodinových ručiček zvedněte hlavu kartáče.  

3. Stáhněte kartáč. 

 Během tohoto úkonu zajistěte, aby se v blízkosC kartáče nenacházely žádné osoby ani předměty. 

4. Očistěte kartáč pod proudem vody. 

5. Znovu jej nasaďte na tělo kartáčové hlavy. 

Výměna spracích gum 

1. Vyjměte hadici (J) z objímky na stěrce. 

2. Otáčejte maCcí (R) na stěrce. 

3. Odšroubujte stěrku (B). 
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4. Uvolněte šroub, který blokuje gumovou přítlačnou část, a sejměte nerezový pásek uchycení. 

5. Znovu nasaďte gumu.  

Poté znovu sestavte všechny prvky. 

 

V. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

Než stroj odevzdáte do opravy nebo zavoláte na náš zákaznický servis, zkontrolujte tyto problémy. 

Jev Příčina Způsob odstranění 

Kartáčový motor 
nefunguje

1. Zkontrolujte, zda je elektrické připojení v 
pořádku; 

2. Zkontrolujte, zda je spínač motoru zapnutý; 

3. Zkontrolujte, zda je napě= v pořádku

1. Připojte napájení a zkontrolujte, zda 
pojistky fungují správně; 

2. Zapněte spínač motoru; 

3. Baterie jsou plně nabité

Z kartáče nevytéká 
voda nebo vytéká 
málo

1. Filtr nebo spoj jsou ucpané; 

2. Nejdříve vyčistěte sušší povrch, aby voda 
mohla odtéct 

3. ElektromagneCcký venCl je ucpaný nebo 
poškozený

1. Sundejte filtr a spoj a umyjte je. 

2. Pokud je povrch sušší, je nutné jej 
dodatečně pokropit vodou; 

3. Sundejte elektromagneCcký venCl a 
umyjte jej

Snižte odsávání 

1. Uzávěr záchytné nádrže není utěsněn; 

2. Uvolněná hadicová svorka; 

3. Uvolněný nebo porušený sací motor; 

4. Sací hadice není zcela ucpaná； 

5. Baterie je vybitá

1. Zkontrolujte těsnicí gumu krytu a 
ujistěte se, že kryt těsní 

2. Zkontrolujte a zajistěte hadicovou 
svorku; 

3. Zkontrolujte, zda je motor dobře 
nasazený, a utáhněte šroub 

4. Vyčistěte trubici 

5. Nabijte baterie

Prasklina pojistky 
svorky baterie a 
zahřívání kabelu

1. Kabel není dobře utažený, což vede ke 
špatnému kontaktu; 

1. Utáhněte šroub; 
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VI. VÝBĚR A POUŽITÍ KARTÁČŮ 

POLYPROPYLENOVÝ KARTÁČ (PPL) 

Používá se na všechny typy podlah. Dobrá odolnost proC opotřebení a horké vodě (ne vyšší než 60 °C). 
Polypropylenový kartáč je nehygroskopický, a proto si zachovává své vlastnosC i při práci ve vlhkém prostředí. 

  

NYLONOVÝ KARTÁČ 

Používá se na všechny typy podlah. Dobrá odolnost proC opotřebení a horké vodě (ne vyšší než 60 °C). Nylonový kartáč 
je hygroskopický a snadno se roztahuje, proto si při práci ve vlhkém prostředí nemůže zachovat své vlastnosC. 

ABRAZIVNÍ KARTÁČ 

ŠtěCny tohoto typu kartáče jsou extrémně tvrdé. Používá se k čištění velmi znečištěných podlah. Aby nedošlo k 
poškození podlahy, pracujte pouze s nezbytně nutným přítlakem. 

OCELOVÝ KARTÁČ 

Tvoří jej ocelové dráty a směsi umělých vláken a používá se k čištění nerovných cest, podlah s velkými spárami nebo 
ob=žně odstranitelných nečistot. 

TLOUŠŤKA ŠTĚTIN 

Silnější štěCny jsou tužší, a proto se používají na hladké podlahy nebo podlahy s malými spárami. 

Na nerovných podlahách nebo podlahách s hlubokými spárami se doporučuje používat měkčí štěCny, které se do 
mezer dostanou snadněji. 

 Nezapomeňte, že pokud jsou štěCny opotřebované, a tedy příliš krátké, ztuhnou a nejsou již schopny 
proniknout a čisCt do hloubky. V takovém případě, stejně jako u příliš velkých štěCn, má kartáč tendenci přeskakovat. 

Absorpce vody není 
čistá

1. Sací motor nefunguje; 

2. Sací hadice je ucpaná; 

3. Stěrka je zablokovaná; 

4. Stěrka je zcela opotřebovaná; 

5. Výška stěrky není vhodná;

1. Zkontrolujte motor (podle výše 
uvedeného); 

2. Vyčistěte jej; 

3. Vyčistěte jej; 

4. Vyměňte s=rací gumy; 

5. Nastavte výšku stěrky;

Kartáč špatně čis=

1. Motor kartáče není schopný fungovat; 

2. Nečistoty jsou příliš odolné; 

3. Kartáč je silně odřený; 

4. Kartáč je něčím omotaný

1. Zkontrolujte motor; 

2. Použijte vhodnou čisCcí kapalinu; 

3. Vyměňte kartáč; 

4. Vyčistěte jej
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