BOHMAN 4 B 43 / BOHMAN 4 B 52

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

Popisy obsažené v tomto dokumentu nejsou závazné.
Společnost si proto vyhrazuje právo kdykoli provést jakékoli úpravy prvků,
podrobností nebo dodávek příslušenství, což je považováno za nezbytné z
důvodů zlepšení výrobních/obchodních požadavků. Reprodukce, byť
částečná, textu a výkresů obsažených v tomto dokumentu je zákonem
zakázána.
Společnost si vyhrazuje právo provést jakékoli technické a/nebo dodavatelské
Úpravy. Obrázky jsou pouze pro referenční účely a nejsou závazné z
hlediska designu a dodávky.
Symboly použité v příručce

Otevřít symbol knihy s "i"
Označuje informaci použití návodu k obsluze

Otevřít symbol knihy
Slouží k tomu, aby si obsluha přečetla příručku před použitím stroje

Výstražný symbol
Pečlivě si přečtěte části označené tímto symbolem a
dodržujte indikace, pro bezpečnost obsluhy a stroje

Výstražný symbol
Indikuje nebezpečí výdechu plynu a úniku
žíravých kapalin

Výstražný symbol
Označuje nebezpečí požáru
Nepřibližovat se k volným plamenům

Výstražný symbol
Označuje, že se zabaleným výrobkem by se mělo
zacházet vhodnými zdvihacími prostředky, které nesplňují
zákonné požadavky

Při zásilce stroje
Při dodání stroje zákazníkovi musí být provedena okamžitá kontrola,
aby se zajistilo, že byl přijat veškerý materiál uvedený v přepravních
dokladech, a také kontrola, zda stroj nebyl během přepravy poškozen.
V takovém případě musí dopravce okamžitě zjistit rozsah škody a
informovat o tom naši zákaznickou kancelář. Pouze prompt akcí tohoto
typu lze chybějící materiál získat a úspěšně požadovat náhradu škody.

Úvodní komentář
Jedná se o podlahový mycí stroj, který mechanickým působením
jednoho nebo dvou rotujících kartáčů a chemickým působením roztoku
vody a čisticího prostředku může čistit jakýkoli typ podlahy. Jak
postupuje, také shromažďuje odstraněné nečistoty a roztok čisticího
prostředku, který není absorbován podlahou.
Stroj smí být používán pouze k tomuto účelu. Dokonce i ty nejlepší
stroje budou fungovat dobře pouze tehdy, pokud jsou používány
správně a udržovány v dobrém stavu. Proto doporučujeme, abyste si
tuto instruktážní brožuru pečlivě přečetli a přečetli si ji znovu, kdykoli
nastanou potíže s používáním stroje. V případě potřeby mějte na
paměti, že naše asistenční služba (organizovaná ve spolupráci s
našimi prodejci) je vždy k dispozici pro radu nebo přímý zásah.
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SYMBOLY POUŽITÉ NA STROJI

Klepněte na symbol
Označuje páčku kohoutku
Označuje kontrolku klepnutí ON

Symbol označující vzestup/pád
základny Označuje páku
vzestupu/pádu základny

Symbol nohy
Označuje spínač motoru kartáče

Symbol označující sací motor
Indikuje spínač sacího motoru

Symbol označující páčku zdvihu
stírací lišty nahoru a dolů

Symbol baterie

Indikátor úrovně nabití baterie

Označuje maximální teplotu roztoku pracího prostředku v
blízkosti vstupu nádrže roztoku

Označuje odvodňovací trubici rekuperační nádrže
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OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ
PŘEDPISY
Níže uvedené předpisy musí být pečlivě dodržovány, aby nedošlo k poškození obsluhy a poškození stroje.












Pečlivě si přečtěte štítky na stroji. Z žádného důvodu je nezakrýváte a okamžitě je vyměňte, pokud se poškodí
Stroj smí používat výhradně autorizovaný, vyškolený personál
Při práci se strojem věnujte pozornost ostatním lidem a zejména dětem
Nemíchejte různé typy pracích prostředků, protože by mohlo dojít ke škodlivým plynům
Na stroj neposíláte žádné nádoby na kapaliny
Skladovací teplota musí být mezi -25 °C a +55 °C
Podmínky použití: pokojová teplota mezi 0 °C a +40 °C s relativní humidity mezi 30 a 95 %
Nepoužívejte stroj ve výbušném prostředí
Nepoužívejte stroj jako dopravní prostředek
Nepoužívejte kyselé roztoky, které by mohly poškodit stroj a/nebo poškodit osoby
Vyhněte se práci s kartáči, když stroj stojí v klidu, aby nedošlo k poškození podlahy









Nevysávejte hořlavé kapaliny
Nepoužívejte přístroj ke sběru nebezpečných prášků
V případě požáru použijte práškový hasicí přístroj. Nepoužívejte vodu
Nezaklepejte na regály nebo lešení, kde hrozí nebezpečí pádu předmětů
Přizpůsobení rychlosti podmínkám přilnavosti
Nepoužívejte stroj na površích se sklonem větším, než je sklon zobrazený na štítku
Stroj je navržen tak, aby současně vymýval mycí a sušící operace. Různé operace by měly být prováděny pouze v oblastech,
kde je zakázán průchod neoprávněných osob. Signalizují přítomnost vlhkých podlah vhodnými značkami
Pokud stroj nefunguje správně, zkontrolujte, zda to není způsobeno neprováděnou běžnou údržbou. V opačném případě si
Pokud potřebujete vyměnit jakékoli komponenty, vyžádáte si originální náhradní díly od prodejce Bohman a/nebo
autorizovaného prodejce
Používejte pouze originální kartáče BOHMAN uvedené v odstavci "VÝBĚR A POUŽITÍ ŠTĚTCŮ"
Pro všechny zásahy čištění a údržby odpojte stroj od napájecího zdroje
Obnovte všechna elektrická připojení po všech zásazích údržby
Neodstraňujte žádná ochranná zařízení, která vyžadují použití nástrojů, aby mohla být odstraněna








 Nemyjte stroj proudy přímé vody nebo tlakovou vodou ani žíravými látkami
 Po každých 200 hodinách provozu nechat stroj zkontrolovat asistenčním střediskem BOHMAN
 Aby se zabránilo tvorbě váhy ve filtru nádrže roztoku, nenaplňujte nádrž roztokem pracího prostředku mnoho hodin před
použitím stroje
 Před použitím stroje zkontrolujte, zda jsou všechny poklopy a kryty umístěny, jak je znázorněno v tomto návodu k použití a
údržbě.
 Před vyjmutím vyprošťovací nádrže zkontrolujte, zda je prázdná
 Při likvidaci spotřebních materiálů dodržujte platné zákony a předpisy
 Když váš stroj BOHMAN dosáhne konce své dlouhé životnosti, vhodným způsobem zlikvidujte materiály, které obsahuje
(zejména oleje , baterie a elektronické součásti), a mějte na paměti, že samotný stroj byl vyroben pomocí 100%
recyklovatelných
materialů.
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PŘÍPRAVA STROJE

MANIPULACE SE ZABALENÝM STROJEM
Stroj je obsažen ve specifických obalech s paletou pro manipulaci s
vidlicemi. Není možné na sebe umístit více než dva balíčky.
Celkové rozměry balení jsou:
A: 1260 mm
B: 660 mm
C:1230 mm

JAK VYBALIT STROJ
1. Odstraňte vnější obal
2. Stroj je připevněn k paletě pomocí popruhu
3. Sejměte popruh

4. Použijte skluzavku, abyste stroj dostali z palety a zatlačte ho dozadu.
Vyhněte se násilným úderům na základnu
5. Uchováte paletu pro budoucí dopravní potřeby.
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PŘÍPRAVA STROJE

TYP BATERIE
K napájení stroje můžete použít:
• dvě olověné trakční baterie s trubkovými deskami a volným elektrolytem;
• dvě vzduchotěsné trakční baterie s technologií plynového rekombinace gelu.
Každá baterie se skládá z prvků připojených v sérii tak, aby svorky měly napětí 24V.
Maximální rozměry každé baterie jsou:
šířka: 195 mm, délka: 360 mm, výška: 250 mm
Maximální hmotnost každé ze dvou baterií je 20 kg.
Chcete-li získat napětí 24V, musí být spojeny v sérii specializovaným personálem
vyškoleným v Centru technické pomoci BOHMAN

MONTÁŽ BATERIÍ DO Stroj
Baterie musí být umístěny ve speciálním prostoru pod vyprošťovací nádrží. Mělo by s
nimi být manipulováno pomocí zvedacího zařízení, které je vhodné jak z hlediska
hmotnosti, tak z hlediska připojovací soustavy.
Musí rovněž splňovat požadavky normy CEI 21-5.
Chcete-li vložit baterie, musíte:
1. Otevřete kryt rekuperační nádrže a posujte ho dopředu.
2. odpojte smyčcovou trubici (1) od rekuperační nádrže
3. odpojte sací víčko (2) otočením proti směru hodinových ručiček
4. odpojte drenážní trubici "rekuperační nádrže" od háku
5. vyjměte rekuperační nádrž

6. Umístěte Baterie.
7. Připojte konektor baterie (2) ke konektoru stroje (1).
8. Znovu sestavte všechny prvky
Upozornění! Veškeré montážní a údržbářské operace musí být
prováděny specializovaným personálem

PŘIPOJENÍ BATERIE Nabíječka
Pod krytem rekuperační nádrže je konektor baterie (2), do kterého musí být vložen
konektor nabíječky baterií. Spojovací konektor nabíječky baterií je vyzdín uvnitř sáčku
obsahujícího tuto návod k použití a musí být namontován d na kabely nabíječky baterií,
jak je uvedeno v návodu.
Upozornění! Tento postup musí být prováděn kvalifikovaným personálem.
Nesprávné nebo nedokonalé připojení kabelů ke konektoru může způsobit
vážné poškození lidí a poškození objektům.

8

PŘÍPRAVA STROJE

DOBÍJENÍ BATERIÍ
Zkontrolujte, zda je nabíječka baterií vhodná pro instalované baterie, a to jak z
hlediska kapacity, tak typu (olovo/kyselina nebo GEL a ekvivalenty).
UPOZORNĚNÍ: Nikdy nenabíjejí gelovou baterii nevhodnou nabíječkou
baterií. Při maximální pozornosti postupujte podle pokynů výrobce
nabíječky baterií a baterií.
Aby nedošlo k trvalému poškození baterií, je nezbytné vyhnout se jejich
vybití: dobíjení uspořádejte během několika minut od zapnutí blikajícího
signálu "vybité baterie".

POZNÁMKY: Nikdy nenechávejte baterie zcela vybité, i když přístroj
neužijete.
Upozornění! Při každodenním dobíjení baterií musíte plně respektovat
údaje poskytnuté výrobcem nebo prodejcem. Veškeré operace instalace
a údržby musí provádět specializovaný personál. Nebezpečí výdechu
plynu a úniku žíravých kapalin. Nebezpečí požáru: nepřibližovat se s
nahými plameny

INDIKÁTOR BATERIE
Indikátor baterie je digitální, se 4 pevnými pozicemi a blikající. Čísla, která se zobrazují
na displeji, zobrazují přibližnou úroveň nabití.
4 = maximální nabití, 3 = 3/4 nabití, 2 = 2/4 nabití, 1 = 1/4 nabití,
0 = vybité baterie (blikání)
Upozornění! Několik sekund po výskytu blikajícího "0" se motor kartáče
automaticky vypne. Se zbývajícím nabitím je možné dokončit proces
sušení před spuštěním dobíjení.

MONTÁŽ SQUEEGEE
Z důvodů balení je guma dodávána demontovaná ze stroje a musí být sestavena tak,
jak je znázorněno na obrázku, a vložte sponu do malého kolun squeegee.
Vložte gumu trubici do speciálního pouzdra.
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PŘÍPRAVA STROJE

NASTAVENÍ SQUEEGEE Výška
Výška třmely musí být nastavena na základě stavu opotřebení gumy. Chcete-li to udělat,
otočte křídlové matice (1) proti směru hodinových ručiček, abyste zvýšili tísně, a ve
směru hodinových ručiček ji snižte.
Poznámky: pravé a levé kolečko musí být nastaveno na stejnou úroveň, aby třmená
plocha mohla pracovat rovnoběžně s podlahou.

NASTAVENÍ SQUEEGEE Sklon
Během pracovního provozu je zadní guma nakloněna mírně dozadu (asi o 5 mm)
rovnoměrným způsobem po celou svou délku. Pokud je nutné zvýšit ohyb gumy ve
střední části, musíte lištu naklonit dozadu a otočit šroub (1) proti směru hodinových
ručiček. Chcete-li zvýšit ohyb gumy po stranách tísně, otočte seřizovačem ve směru
hodinových ručiček. Po úplném nastavení upevněte matici zámku.

5 mm
Obnovení Nádrže
Otevřete kryt a zkontrolujte, zda je sací uzávěr (2) správně ucpaný (vložte záškrty do
pouzdra, otáčejte víčkem ve směru hodinových ručiček) a správně připojen k trubce
vedoucí k sacímu motoru.
Kromě toho zkontrolujte, zda je nátrubek (1) správně vložena do pouzdra a zdaje víčko
drenážní trubice (v zadní části stroje) uzavřeno.

ROZTOK PRACÍHO PROSTŘEDKU
Naplňte nádržku na roztok čistou vodou při teplotě nejméně 50 °C a do správné
soustřednosti přidejte tekutý čisticí prostředek podle pokynů výrobce. Tvorba
přebytečné pěny by mohla poškodit sací motor, proto používejte pouze minimální
množství potřebného čisticího prostředku. ROZTOK LZE DO STROJE NALÍT POZE
POMOCÍ HADICE NEBO UMÍSTĚNÍ TRYCHTÝŘE DO OTVROU NÁDRŽE NA MYCÍ
ROZTOK.

Upozornění! vždy používejte prací prostředek s nízkou pěnou. Chceteli se vyhnout výrobě pěny, než začnete čistit, vložte minimální množství
protipěnové kapaliny do rekuperační nádrže. Nikdy nepoužívejte
čistou kyselinu.
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PŘÍPRAVA STROJE

MONTÁŽ CHRÁNIČE PROTI STŘÍKAJÍCÍ VODĚ
Z důvodů balení je chránič proti stříkající vodě dodáván demontovaný ze stroje a musí
být sestaven tak, jak je znázorněno na obrázku.

MONTÁŽ KARTÁČŮ BOHMAN 43-52
1. Zvedněte základnu pomocí příslušného pedálu.

2. Se základnou nahoru vložte kartáče do krytu desky pod základnu a otáčejte je, dokud
tři kolíky nevniknou do výklenků v samotné desce; otáčejte, dokud není kolík zatlačen
směrem k spojovací pružině a není zajištěn na místě.
Obrázek znázorňuje směr rotace pro připojení pravého kartáče; u levého se
otáčejte opačným směrem

Doporučujeme vám každý den invertovat pravé a levé kartáče. Pokud však kartáče
nejsou nové a mají deformované štětiny, je lepší je znovu sestavit ve stejné poloze
(pravá vpravo a levá vlevo), aby se zabránilo odlišnému sklonu štětin, které vytvářejí
přetížení motoru kartáče a nadměrné vibrace.
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PŘÍPRAVA STROJE

MONTÁŽ KARTÁČE BOHMAN
1. Zvedněte základnu pomocí příslušného pedálu.
2. Se základnou nahoru umístěte kartáč do souladu se spojkou na stroji.
3. Snižte základnu pomocí pedálu.

4. Pomocí páčky "muž přítomný" (6) se kartáč automaticky zahákuje Nahoru.

5. Chcete-li změnit rychlost stroje dopředu, použijte knoflík znázorněný na obrázku.
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Práce

PŘÍPRAVA NA Práce
1. Připojte konektor (1) k bateriím.

2.
3.
4.

Otočte klíčem hlavního spínače (pouze na strojích BT) do polohy "1" (ve směru hodinových ručiček)
Stiskněte spínač kartáče (2)
stiskněte sací spínač (3)

3
5. Pomocí páčky kohoutku (4) regulujte množství roztoku pracího prostředku - musí
stačit rovnoměrně namočit podlahu, ale ne tolik, aby unikla z krytu proti stříkající
vodě. Mějte však na paměti, že správné množství roztoku vždy závisí na typu
podlahy, stupeň nečistot a rychlost Používá.
6. Uvolněte pedál a spusťte základnu.
7. Stáhněte tílku pomocí páky (5)

8. Pomocí páky "k sobě" (6) se kartáče začnou otáčet a sací motor začne nasávat.
9. Během prvních metrů zkontrolujte, zda je dostatek roztoku a zda stírací
lišta správně odsává.
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2

Práce

PŘETEČENÍ ZAŘÍZENÍ
Stroj je vybaven plovákem, který zasahuje, když je rekuperační nádrž plná, což
způsobuje uzavření sací trubice. V tomto případě je důležité vyprázdnit rekuperační
nádrž a odstranit víčko drenážní trubice.
Upozornění! Tato operace musí být prováděna v rukavicích, aby byla
chráněna před kontaktem s nebezpečnými roztoky.

POHYBY VPŘED (stroje bez trakce)
Trakce těchto strojů se získává pomocí kartáče (kartáčů), který táhne stroj dopředu.
Chcete-li stroj přesunout, musíte zvednout základnu kartáče a poté ji přesunout pomocí
knoflíků na řídítkách (pouze pro stroje s trakčním pohonem, bez pohonu stroj tlačíte)

Upozornění! Při provádění i krátkých pohybů směrem dozadu (couvání),
stírací lištu vždy zdvihněte.

POHYBY VPŘED (stroje s trakcí)
Pouze v případě, že je Vás stroj vybaven trakčním motorem: Tyto stroje jsou vybaveny
elektronickou trakcí, se dvěma rychlostmi dopředu a jednou dozadu.
Chcete-li stroj posunout směrem dopředu, musíte otočit klíčem (1), počkat tři sekundy a
poté stisknout páčky "přítomný muž". Chcete-li stroj přesunout dozadu, použijte tlačítko
pod řídítky.
Stiskněte páčku jen o několik milimetrů, abyste zachytili první rychlostní stupeň, nebo ji
zcela stiskněte pro vložení druhého rychlostního stupně.
U pohybů pozpátku se rychlost snižuje

stírací

Upozornění! Při provádění i krátkých pohybů směrem dozadu (couvání),
lištu
vždy
zdvihněte.
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NA KONCI PRÁCE

Na konci práce a před provedením jakéhokoli typu údržby:
1.
2.
3.

Kohoutkem zavřete páčku (1).
Zvedněte základnu pomocí pedálu.
zvedněte tílku pomocí páky (2)

4.
5.

Vypnutí přepínače štětce (3).
Vypněte spínač sacího motoru (4).
Upozornění! Pokud je displej indikátoru baterie po vypnutí spínače
kartáče (3) stále zapnutý, znamená to, že kohoutek je zapnutý: vypněte
kohoutek pomocí páčky (1), aby došlo k úniku roztoku čisticího
prostředku.

6.

přiveďte stroj na místo pro odvádění vody

4

7.
8.

Uchopte trubku na zadní straně stroje
Sejměte odvodňovací uzávěr a vyprázdněte nádrž.
Upozornění! Tato operace musí být prováděna v rukavicích, aby byla
chráněna před kontaktem s nebezpečnými roztoky

9. Rozeberte kartáč a vyčistěte ho proudem vody (pro demontáž kartáče viz
"DEMONTÁŽ KARTÁČE" níže)
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3

DENNÍ ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ REKUPERAČNÍ NÁDRŽE
1.
2.

Uchopte odvodňovací trubici rekuperační nádrže.
Sejměte odvodňovací uzávěr a vyprázdněte nádrž.
Upozornění! Tato operace musí být prováděna v rukavicích, aby byla
chráněna před kontaktem s nebezpečnými roztoky.

3.
4.
5.
6.

Zvedněte rekuperační nádrž Pokrytí.
Odpojte přísavku (1) otočením proti směru hodinových ručiček.
Odeberte filtr a relativní ochranu.
Nádrž opláchněte vodním paprskem.

ČIŠTĚNÍ SACÍHO FILTRU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zvedněte kryt.
Sací víčko odpojte otočením proti směru hodinových ručiček.
Odpojte filtr.
K čištění stěn a základny filtru použijte proud vody.
Čištění provádějte pečlivě.
Znovu sestavte všechny prvky.

ČIŠTĚNÍ STÍRACÍ LIŠTY
Zkontrolujte, zda je stírací lišta vždy čistá, pro lepší
výsledky sušení. Chcete-li ji vyčistit, musíte:
1. vyjměte trubici z tísně
2. povolte knoflíky (1) znázorněné na obrázku
3. vyjměte a vyčistěte trysku
4. pečlivě vyčistěte uvnitř lišty
5. pečlivě vyčistěte gumy lišty
6. znovu sestavit všechny prvky
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DENNÍ ÚDRŽBA

DEMONTÁŽ KARTÁČE BOHMAN 43 52
1. Zvedněte základnu pomocí pedálu (směrem dolů).
2. Odpojte kartáčový motor od elektrické sítě pomocí spínače (1)
Upozornění! Provádění demontáže kartáče s připojeným napájecím
zdrojem může způsobit zranění rukou.

3. Se základnou nahoru otáčejte kartáčem, dokud nevychází ze sedadla desky držáku
kartáče, jak je znázorněno na obrázku. Obrázek znázorňuje směr otáčení pro uvolnění
pravého štětce; pro levou stranu se otáčejte opačným směrem
Upozornění! Během této operace zkontrolujte, zda v blízkosti kartáče
nejsou žádné osoby ani objekty.

DEMONTÁŽ KARTÁČE BOHMAN
1. Zvedněte základnu pomocí pedálu (směrem dolů).
2. Se základnou nahoru použijte páčku "muž přítomen" k automatickému uvolnění kartáče

ČIŠTĚNÍ DRENÁŽNÍHO FILTRU ROZTOKU
1. Uvolnění filtru na spodní zadní straně stroje
2. Opláchněte proudem vody
3. Znovu sestavte všechny prvky
Upozornění! Během této operace zkontrolujte, zda v blízkosti kartáče
nejsou žádné osoby ani objekty.
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TÝDENNÍ ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ SACÍ HADICE STÍÁRACÍ LIŠTY
Každý týden, nebo kdykoli se zdá, že sání je neuspokojivé, zkontrolujte, zda hadice
stírací lišty není ucpaná.
Chcete-li ji vyčistit, postupujte takto:
1. Odpojte hadice od nátrubku na stírací liště
2. Vyjměte druhý konec z rekuperační nádrže

3. Vnitřek trubky omyjte vodním paprskem zavedeným ze strany, kde je připojen k
nádrži
4. Chcete-li trubku znovu sestavit, opakujte výše uvedené operace v opačném pořadí

Upozornění! Nemyjte trubici mezi sací jednotkou a sacím uzávěrem

ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE NA MYCÍ ROZTOK
1. Uvolnění víčka nádrže roztoku
2. Opláchněte proudem vody
3. Sejměte odvodňovací uzávěr (1) a vyprázdněte nádrž
Upozornění! Tato operace musí být prováděna v rukavicích, aby byla
chráněna před kontaktem s nebezpečnými roztoky

VÝMĚNA STÍRACÍCH GUM NA STÍRACÍ LIŠTĚ
Zkontrolujte stav opotřebení gum a v případě potřeby je vyměňte.
Chcete-li je nahradit, musíte:
1. Sundejte stírací lištu z držáku (uchycení) stírací lišty
2. Odpojte sací hadici
3. Rozeberte stírací lištu
4. Povolte uchycení pásků stíracích gum
5. Vyměňte gumy

Znovu vše řádně namontujte zpět.
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PRŮVODCE

NEDOSTATEK VODY NA Kartáče
Zkontrolujte, zda je zapnuté klepnutí (1).
Zkontrolujte, zda je v nádrži na roztok
voda

STROJ SE NEČISTÍ
Zkontrolujte stav opotřebení kartáčů a v případě potřeby je vyměňte (kartáče musí být
vyměněny, když jsou štětiny asi 15 mm dlouhé).
Chcete-li kartáče vyměnit, viz "DEMONTÁŽ KARTÁČŮ" a "MONTÁŽ KARTÁČŮ".
Použijte jiný druh kartáče, než jaký je standardně namontován. Pro čištění podlah, kde
je nečistota obzvláště odolná, doporučujeme použít speciální kartáče dodávané na
vyžádání a podle potřeb (viz "VÝBĚR A POUŽITÍ KARTÁČŮ").

ODSÁVÁNÍ NENÍ PERFEKTNÍ
1. Zkontrolujte, zda jsou stírací gumy čisté
2. Seřiďte stírací lištu, tak aby seděla rovnoměrně k podlaze
3. Zkontrolujte, zda je sací trubice správně vložena do pouzdra na rekuperační nádrži
4. Rozeberte celou sací jednotku a vyčistěte ji
5. Vyměňte gumy, pokud jsou opotřebované
6. Zkontrolujte, zda je zapnutý spínač sacího motoru
7. Kontrola seřízení kolečka

NADMĚRNÁ VÝROBA PĚNY
Zkontrolujte, zda byl použit nepěnivý čisticí prostředek. V případě potřeby přidejte do
rekuperační nádrže odpěňovač..
Nezapomeňte, že když podlaha není příliš špinavá, vzniká více pěny. V tomto případě
použijte méně čisticího prostředku. .
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VÝBĚR A POUŽÍVÁNÍ ŠTĚTCŮ
POLYPROPYLENOVÝ KARTÁČ (PPL)
Používá se na všech typech podlaží. Dobrá odolnost proti opotřebení a teplé vodě (ne vyšší než 60 °C). Polypropylenový kartáč
je nehydroskopický, a proto si zachovává své vlastnosti i při práci ve vlhkých podmínkách.
NYLONOVÝ KARTÁČ
Používá se na všech typech podlaží. Vynikající odolnost proti opotřebení a horké vodě (i při teplotě nad 60 °C). Nylon je
hygroskopický, a tak má tendenci ztrácet své vlastnosti v průběhu času při práci ve vlhkých podmínkách.
BRUSNÝ KARTÁČ
Štětiny tohoto typu kartáče jsou nabity agresivními brusivy. Používá se k čištění velmi špinavých podlah. Abyste se vyhnuli
poškození podlahy, pracujte pouze s tlakem, který je nezbytně nutný.
TLOUŠŤKA ŠTĚTIN
Silnější štětiny jsou tužší, a proto se používají na hladkých podlahách nebo podlahách s malými spoji.
Na nerovných podlahách nebo S hlubokými spoji je vhodné použít měkčí štětiny, které mohou snadněji vstoupit do mezer.
Nezapomeňte, že když jsou štětiny KARTÁČE OPOTŘEBENY, a proto příliš krátké, ztuhnou a již nejsou schopny proniknout
DO HLOUBKY A VCYČISTIT POVRCH. V tomto případě, stejně jako u příliš velkých štětin, má kartáč tendenci skákat.
DRŽÁK PODLAHOVÉHO PADU
Držák padu se doporučuje zejména pro mytí rovných
podlahových ploch. Na výběr je z růzýcnh druhů
podlahových padů, které jsou dle jejich struktury a
barevnosti určeny pro rozlišný typ čištění nebo použití na
daný typ podlahy. Pro výběr se poraďte s Bohman
specialistou
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LIKVIDACE STROJE

Chcete-čit stroj zlikvidovat, odvezte ho do demoličního centra nebo do
autorizovaného sběrného střediska.
Před vrakováním stroje je nutné odstranit a oddělit následující materiály a
odeslat je do příslušných sběrných středisek v souladu s platnými předpisy o
hygieně životního prostředí:
• Kartáče
• filtry/podložky
• elektrické a elektronické díly*
(*) Chcete-li zejména elektrické a elektronické díly sešrotovat, obraťte se na
distributoři oblasti.

Adresa prodejce a servisního centra:

TPC Bohman s.r.o.
Třída Tomáše Batri 283
763 02 Zlín
www.bohman.cz / www.ibob.cz
bohman@bohmangroup.eu
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