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Read this manual carefully before carrying out any work on the machine
Vorliegendes Handbuch vor jedem Eingriff an der Maschine aufmerksam durchlesen
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik
Enne masina kasutamise alustamist lugege see juhend põhjalikult läbi.
Įdėmiai perskaityk ite šį vadovą prieš atlikdami bet kokius darbus su mašina
Pirms uzsākt jebkuru darbu ar šo iekārtu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
Před jakoukoli manipulací se strojem si nejdříve pozorně přečtěte tento návod.
Tento návod si pozorne prečítajte pred každým zásahom na stroji.
A géppel történő munkavégzést megelőzően figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót
Citiți cu atenție acest manual înainte de a efectua orice operațiuni asupra mașinii
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije izvođenja bilo kakvih radnji na uređaju.
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FONTOS BIZTONSÁGI 
ÓVINTÉZKEDÉSEK

• A gép első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati 
utasításokat.

• Az utasításokat mindig elérhető, biztonságos helyen tárolja. A 
gép fontos részét képezik, ezért a gép értékesítésekor vagy 
továbbadásakor a géppel együtt azokat is át kell adni.

FIGYELMEZTETÉSEK
Habár a gépet a legmagasabb biztonsági előírásoknak 
megfelelően tervezték, a biztonságos üzemeltetés csak a 
kézikönyvben foglaltak betartásával lehetséges.

Megfelelő használat
A gépet nem csökkenti fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességekkel rendelkező személyek vagy tapasztalattal nem 
rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) általi használatra 
tervezték.
A gép játékként való használata tilos: figyeljen arra, hogy ez ne 
történjen meg.
A gyerekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játszhassanak a 
géppel.
A gép tisztítását és karbantartását minden esetben csak felnőtt 
végezheti el, aki a szükséges mentális és fizikai képességgel 
rendelkezik.
A gépet +4°C és +40°C közötti használatra tervezték. Ha nincs 
használatban, akkor +0°C és +50°C között tárolható.
A gépet 30% és 95% relatív páratartalom közötti használatra 
tervezték.
A gépet maximum 2000 m-es tengerszint feletti magasság alatt 
használja.
A gépet kereskedelmi felhasználásra tervezék, például hotelekbe, 
iskolákba, kórházakba, gyárakba, üzletekbe, irodákba és egyéb 
üzleti telephelyekre.
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A gépet csak beltérben szabad használni.
A gépet mindig beltérben kell tartani.
Ne használja a gépet olyan felületeken, amelyek lejtése nagyobb, 
mint 2%.

Áramütés veszélye
• Kapcsolja ki a gépet és távolítsa el az elektromos csatlakozót 

az aljzatból (elektromos hálózatról működtetett verzió) vagy 
válassza le az akkumulátort (akkumulátoros verzió), mielőtt a 
tisztást és a karbantartást megkezdené.

• Az elektromos hálózatról működtetett verziók használata 
esetén kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza ki az elektromos 
csatlakozót az aljzatból, mielőtt felügyelet nélkül hagyná a 
gépet.

• Az elektromos hálózatról működtetett verziók használata 
esetén az elektromos csatlakozót ne a vezetéknél fogva húzza 
ki. Kihúzáskor közvetlenül a csatlakozót fogja meg, ne a kábelt.

• Az elektromos hálózatról működtetett verziók használata 
esetén soha húzza vagy mozgassa a gépet a kábelnél fogva.

• Az elektromos hálózatról működtetett verziók használata 
esetén soha ne használja az elektromos kábelt fogantyúként, 
és ügyeljen arra, hogy a vezetéket ajtó ne csípje be, illetve ne 
húzza át éles széleken vagy sarkokon.

• Az elektromos hálózatról működtetett verziók használata 
esetén a géppel ne járjon át az elektromos vezetéken.

• Az elektromos hálózatról működtetett verziók használata 
esetén az elektromos vezetéket tartsa meleg felületektől távol.

• Az elektromos hálózatról működtetett verziók használata esetén 
ne használjon adaptereket az elektromos csatlakozóhoz.

• Az elektromos hálózatról működtetett verziók használata 
esetén ügyeljen arra, hogy a forgó kefék ne érintkezzenek az 
elektromos vezetékkel.

• Az elektromos hálózatról működtetett verziók használata 
esetén rendszeren ellenőrizze az elektromos vezetéket, ha 
sérült, semmilyen körülmények között ne használja a gépet, 
cseréltesse ki a vezetéket; vegye fel a kapcsolatot egy IP 
Cleaning által jóváhagyott szervizspecialistával, vagy vigye a 
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gépet egy IP Cleaning szervizközpontba.
• Az elektromos hálózatról működtetett verziók használata 

esetén soha ne érintse meg a gépet nedves kézzel.
• Ha a gép nem az elvárt módon működik, súlyos külső 

behatás értve, leesett, megsérült, kültéren maradt vagy vízbe 
esett, ne használja, amíg az ellenőrzése meg nem történt; 
vegye fel a kapcsolatot egy IP Cleaning által jóváhagyott 
szervizspecialistával, vagy vigye a gépet egy IP Cleaning 
szervizközpontba.

• Akkumulátortöltő: rendszeres időközönként ellenőrizze az 
akkumulátortöltőt, hogy nem sérült-e. Ha megsérült, ne 
használja az akkumulátortöltőt, amíg a kábel cseréje meg 
nem történik; vegye fel a kapcsolatot egy IP Cleaning által 
jóváhagyott szervizspecialistával, vagy vigye a gépet egy IP 
Cleaning szervizközpontba.

• Győződjön meg róla, hogy az elektromos hálózatról 
működtetett gépekhez vagy az akkumulátortöltőkhöz használt 
dugaljak megfelelően földeltek, illetve egy 2 pólusú termikus 
mágneskapcsolós differenciáló áramköri megszakítóval 
védettek:
• névleges áramerősség 10-16A
• IΔn különbözeti áram: 0,03A 
• Icn megszakítóképesség: 6000 A
• AC differenciál-megszakító

• Ezt a gépet (elektromos hálózatról működtett modellek) 
földelni kell. Hibás működés vagy meghibásodás esetén a 
földkapcsolat biztosítja a minimális ellenállást az elektromos 
áram számára, így csökkentve az áramütés kockázatát. 
Az elektromos hálózatról működtetett modellek háromeres 
kábellel rendelkeznek és a három érintkezés, földelt dugót a 
megfelelően földelt aljzatba kell csatlakoztatni. A földelővezeték 
sárga és zöld. Soha ne csatlakoztassa ezt a vezetéket 
máshova, csak az aljzat földelő csatlakozójához. A dugvillát a 
megfelelő dugaljba kell csatlakoztatni, amely a helyi építésügyi 
előírásoknak megfelelően van beszerelve és vezetékelve. A 
nem megfelelő vezetékelés, illetve a gép földelésének nem 
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megfelelő csatlakoztatása növelheti az áramütés kockázatát. 
Ha kétsége merülne fel a dugalj megfelelő földeltségével 
kapcsolatban, ellenőriztesse egy megfelelően képzett 
villanyszerelővel. Ne módosítsa a gépre felszerelt csatlakozót, 
csak olyan aljzatokat használjon, amelyek kompatibilisek a 
csatlakozóval. Ha a dugaljat ki kell cserélni, a munkát egy 
szakképzett villanyszerelővel végeztesse el.

• Ne takarítsa a gépet vízzel vagy magasnyomású mosóval.
• Soha ne kíséreljen meg javításokat végrehajtani a gépen. 

Amennyiben szükséges, vegye fel a kapcsolatot egy IP 
Cleaning által jóváhagyott szervizspecialistával, vagy vigye a 
gépet egy IP Cleaning szervizközpontba.

Tűzveszély
• Ne használja a gépet gyúlékony vagy éghető folyadékok, 

például benzin feltakarítására, illetve ne működtesse a gépet 
olyan területen, ahol hasonló anyagok vannak jelen.

• Ne használja a gépet égő vagy füstölő anyagok felszedésére, 
például cigaretta, gyufa vagy forró hamu.

• Ne helyezze a gépet főzőlap vagy egyéb forró felület közelébe, 
az akkumulátor lángra lobbanhat vagy felrobbanhat.

Sérülésveszély
• Csak a gyártó által rendelkezésre bocsátott akkumulátorokat 

használja (BAAC00192 vagy BAAC00193 kódszámú), mivel 
a többi típus felrobbanhat, személyi sérülést vagy anyagi kárt 
okozva.

• A nyílásoktól és a mozgó alkatrészektől tartsa távol a haját, 
laza ruházatát, ujjait és egyéb testrészeit.

• Ne érjen a gép mozgó alkatrészeihez (kefék vagy betétek 
hajtóegységei).

• Lépcsők takarításakor megfelelő körültekintéssel járjon el.
• Ne használja a gépet, ha a műanyag alkatrészek leesés vagy 

külső behatás miatt sérültek; ér érintse meg a törött és éles 
széleket.

• Soha ne használjon az előírttól eltérő tisztítószereket. Kövesse 
a biztonsági adatlapon található utasításokat. A tisztítószert 
kisgyermek elől elzárva kell tartani. Ha a tisztítószer szembe 
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vagy bőrre került, azonnal és többször egymás után mossa le 
vízzel, lenyelés esetén azonnal kérjen orvosi segítséget.

A nem megfelelő használatból fakadó sérülés kockázata
• Az akkumulátor töltésekor csak a gyártó által biztosított 

akkumulátortöltőt (BACA00263 kód) használja.
• Csak a gyártó által biztosított eredeti tartalékalkatrészeket 

használja.
• Az elektromos hálózatról működtetett gépek esetén váltóáram 

szükséges, és a gépet olyan aljzatba kell csatlakoztatni, 
amelyet szakképzett villanyszerelő kötött be.

• Győződjön meg róla, hogy az adattáblán megadott elektromos 
specifikáció (feszültség, frekvencia, felvett teljesítmény) 
megfelel az elektromos hálózat jellemzőinek.

• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szellőzőnyílásokba. Ne 
működtesse a gépet eltömődött szellőzőnyílásokkal. Távolítsa 
el a port, szennyeződést, hajat és egyéb törmelékeket, amelyek 
korlátozhatják a légáramlást.
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SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

ELFOGADHATÓ MEREDEKSÉG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

EGYENÁRAM

III. OSZTÁLYBA SOROLT BERENDEZÉS. EGY BERENDEZÉS III. OSZTÁLYBA SOROLHATÓ, 
HA ROBBANÁSBIZTOS VÉDELME AZON A TÉNYEN ALAPUL, HOGY A BIZTONSÁGI 
ÉRINTÉSVÉDELMI TÖRPEFESZÜLTSÉGNÉL (SELV) NEM TALÁLHATÓ MAGASABB 
FESZÜLTSÉG AZ ESZKÖZBEN. EZ A GYAKORLATBAN AZT JELENTI, HOGY A KÉSZÜLÉKET 
EGY AKKUMULÁTOR VAGY EGY SELV TRANSZFORMÁTOR HAJTJA.

A FÖLDELÉS JEL OLYAN CSATLAKOZÓ AZONOSÍTÁSÁRA SZOLGÁL, AMELY KÜLSŐ 
FÖLDVEZETŐHÖZ CSATLAKOZIK, AMELY HIBÁS MŰKÖDÉS ESETÉN VÉD AZ ÁRAMÜTÉSSEL 
SZEMBEN.

KEFÉK BE/KI.

TISZTÍTÓSZER ÁRAMLÁSÁNAK BE-/KIKACSOLÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSA.

SZÍVÁS BE/KI.

„ECO” ÜZEMMÓD.

GÉP BE/KI.

SPECIÁLIS HULLADÉK. NE SEMMISÍTSE MEG A HÁZTARTÁSI HULLADÉKKÉNT.

VIGYÁZAT, HORZSOLÁSVESZÉLY

TARTÁLYBAN TALÁLHATÓ FOLYADÉK MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS SZINTJE.

4°C

35°C
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MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
B 230 V AC 115 V AC

Kefeátmérő
mm 280 280 280

col 11,02

Kefe forgási sebessége fpp
fpp 160

Kefemotor teljesítménye
W 100

LE 0 134

Maximális kefenyomás
g/cm2 35 35 35

kPa 3,4 3,4 3,4

Felszívómotor teljesítménye
W 140

LE 0 187

Tisztavíz-tartály
l 4,8 4,8 4,8

gall. 1,26 1,26 1,26

Piszkosvíz-tartály
l 5 5 5

gall. 1,32 1,32 1,32

Felszívási szélesség
mm 360-390 360-390 360-390

col 14,17-15,35 14,17-15,35 14,17-15,35

Hátsó kerékátmérő
mm 200 200 200

col 7,87 7,87 7,87

Tisztítási szélesség
mm 280 280 280

col 11,02 11,02 11,02

Óránkénti tisztítási kapacitás
m2/h 650

ft2/h 6996,5

Maximális emelkedő % 2 2 2

Maximális víz és tisztítószer hőmérséklet °C 40 40 40

Védelem mértéke IP IPX3

Tápfeszültség az akkumulátortöltő bemeneténél Vac 100-240

Tápfeszültség frekvenciája az akkumulátortöltő 
bemeneténél Hz 50-60

Áramfelvétel az akkumulátortöltő bemeneténél A 1,8

Tápfeszültség az akkumulátortöltő kimeneténél Vcc 42

Súroló-szárító gép maximális töltési áramerőssége A 2

Akkumulátorok száma sz. 1 / /

Akkumulátorfeszültség V 36 / /

Bruttó súly (GVW)
kg 27 27 27

lbs 59,52
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Szállítási súly
kg 7 7 7

lbs 15,43

Gép méretei (X, Y, Z)

mm

X = 604
X1 = 770
Y = 399

Y1 = 1049
Z = 412,5

col

X = 23,77
X1 = 30,31

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

Csomagolt méret (hosszúság, szélesség, magasság)
mm

col

Hangnyomás LpA
(dB) 63,5

Mérési bizonytalanság K
(dB) 3

Vibráció szintje (kéz) HAV
m/sec2 1

Mérési bizonytalanság, k m/sec2 0,5

Bruttó súly (GVW): maximálisan megengedett súly teljesen feltöltött és használatra kész gép 
esetén. A gép bruttó súly a következőkből tevődik össze: tisztítószer-tartály tiszta vízzel feltöltve, 
üres szennyesvíz-tartály, a legnagyobb javasolt akkumulátorcsomag és a kiegészítők, nevezetesen 
a kábelek, tömlők, tisztítószerek és kefék.
Szállítási súly: a gép szállítás közben súlya, amely tartalmazza az akkumulátorokat és a tiszta vizet 
is.
Az adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

GÉP MÉRETEI

X-Y-Z: Lásd: „MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ” táblázat

Y1

X1
X

Z

Y
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
Az útmutató célja
Ezt az útmutatót a Gyártó készítette és a gép1 szerves részét képezi.
Meghatározza azt a célt, amelyre a gépet tervezték és gyártották, illetve tartalmazza az összes 
olyan információt. amelyre a gépkezelőknek2 szüksége lehet.
A jelen kézikönyvön kívül, amely a felhasználók számára tartalmaz alapvető információkat, léteznek 
egyéb kiadványok is, amelyek speciális információval szolgálnak a gép karbantartásával megbízott3 
műszaki személyzet számára.
A “bal” és “jobb”, illetve az “óramutató járásával megegyező” és az “óramutató járásával ellentétes” 
kifejezések előre haladó gép esetén alkalmazandók.
Az útmutatóban megfogalmazott utasítások betartása garantálja a gépkezelő és a gép biztonságát, 
illetve az alacsony üzemeltetési költségeket és a magas minőséget, valamint meghosszabbítja a 
gép élettartamát. Az utasítások be nem tartása a gépkezelő vagy a gép sérülését, illetve a padló 
vagy a környezet károsodását eredményezheti.
Lapozza fel az útmutató elején található tartalomjegyzéket, hogy késlekedés nélkül megtalálja a 
szükséges fejezetet.
A nagyobb figyelmet igénylő szövegrészek vastagon szedettek, illetve egy szimbólum előzi meg 
őket, amelyek jelentése az alábbiakban látható.

! VESZÉLY
Azt jelzi, hogy különös odafigyelés szükséges az olyan események elkerülése érdekében, 

amelyek súlyos, akár halálos személyi sérüléseket is okozhatnak.
! FIGYELEM

Azt jelzi, hogy különös odafigyelés szükséges az olyan események elkerülése érdekében, 
amelyek személyi sérülést, gép- vagy környezeti károsodást vagy pénzügyi veszteséget 

okozhatnak.
! INFORMÁCIÓ

Fontos információ
A vállalat folyamatos termékfejlesztéssel és frissítéssel kapcsolatos politikájának megfelelően a 
Gyártó fenntartja a jogot a módosítások előzetes értesítés nélküli végrehajtására.
Az Ön által használt gép jelentősen eltérhet a jelen dokumentumtól, a termékkel kapcsolatos 
biztonsági és egyéb információk továbbra is megbízhatók.

A gép azonosítása
Az adattáblán a következő információk találhatók:
• Modell
• Akkumulátorfeszültség.
• Névleges áramerősség.
• Sorozatszám.
• Gyártás éve.
• IP védelem.
• Bruttó súly.
• Maximális mászóképesség
• Gyártó neve.
A géphez tartozó dokumentáció/egyéb berendezések
• Használati útmutató
• Manuális akkumulátortöltő;
• Garanciajegy;
• CE - Megfelelőségi tanúsítvány.

  A „gép” kifejezés annak a készüléknek a „CT3” márkanevét helyettesíti, amelyre a használati útmutató vonatkozik.
 A gép működtetéséért felelős személyek, akik nem hajtanak végre olyan műveleteket, amelyekhez speciális műszaki 
képzettség szükséges.
 Gyakorlattal, műszaki képzettséggel rendelkező személyek, megfelelő jogszabályi és szabvány-ismerettel, akik a 
szükséges műveleteket végrehajthatják, felismerik és elhárítják a kezeléssel, üzembe helyezéssel, karbantartással 
kapcsolatos kockázatokat.
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Általános leírás
Ez egy súroló-szárító gép, amely sík, vízszintes, sima vagy mérsékelten durva, illetve 
egységesen kialakított és akadálymentes padlók söprésére, mosására és szárítására használható 
középületekben vagy ipari létesítményekben.
A súroló-szárító gép mosószer és víz oldalát a megfelelő koncentrációban viszi fel a padlóra, majd 
a szennyeződések eltávolításához felsúrolja a padlót. A körültekintően megválasztott tisztítószer 
és kefék (vagy súrolótárcsák) megválasztásával - amelyek széles választékban elérhetők - a gép 
számos padlótípushoz és szennyeződéshez alkalmazható.
A gép rendelkezik egy nedvességet felszívó rendszerrel, amely a mosást követően azonnal 
felszárítja a padlót. A szárítást a szívómotor biztosítja, amely vákuumot hoz létre a szennyesvíz-
tartályban. A tartály alatt elhelyezkedő gumibetétek úgy kerültek kialakításra, hogy összegyűjtsék a 
szennyesvíz réteget a gép előre és hátrafelé történő haladása során. 
Gép részei
Az alábbiakban található a gép fő részeinek leírása:
• A víz-/tisztítószer tartályban (1. ábra, 1. ref.) található a tiszta víz és a tisztítószer keveréke.
• A piszkosvíz-tartály (1. ábra, 2. ref.) gyűjti össze a szennyes vizet a padlóról a mosást követően;
• Vezérlőpanel (1. ábra, 3. ref.).
• Fejegység (1. ábra, 4. ref.) a fő elem, amelyen azok a kefék találhatók, amelyek a padlóra 

felviszik a tisztítószer oldatát és felmossák az adott felületet, illetve eltávolítják a szennyeződést.
• Első gumibetét (1. ábra, 5. ref.), amely feltörli és megszárítja a padlót, ha a gépet a gépkezelő 

maga felé húzza.
• Hátsó gumibetét (1. ábra, 6. ref.), amely feltörli és megszárítja a padlót, ha a gépet a gépkezelő 

előre tolja.
• Akkumulátor (1. ábra, 7. ref.):

3

7

Fig.1
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Kiegészítők
• Puha és kemény kefék, illetve súrolóbetétek.
• Súrolóbetét-tartó
• Standard akkumulátor (BAAC00192 kód).
• Frissített akkumulátor (BAAC00193 kód).
• Akkumulátortöltő (BACA00263 kód). 

KEZELÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS
A raklapra rögzített gép emelése és szállítása
A gépet a gyártó kartondobozba csomagolva szállítja.
Körültekintően kezelje, hogy elkerülje a nagyobb külső behatásokat és biztosítsa, hogy a gép ne 
kerüljön fejtetőre.
Ellenőrzések szállítást követően
Szállítást követően ellenőrizze, hogy a csomag, illetve a gép, amelyet tartalmaz, sértetlen.
Kicsomagolás
A gép kicsomagolásához a következők szerint járjon el:
• Vágja el és távolítsa el a műanyag szalagokat ollóval vagy csípőfogóval;
• Nyissa ki a dobozt:
• Távolítsa el a következő elemeket a csomagolásból:

• használati és karbantartási útmutató, megfelelőségi nyilatkozat, garanciajegy;
• manuális akkumulátortöltő;
• ütközőkerék;
• első gumibetét:
• kefe;
• akkumulátortöltő.

• Emelje ki a gépet a dobozból a két fogantyúnál fogva (2. ábra, 1. ref.) és tegye le a földre.
• Húzza fel a kart a gépen a megfelelő szögbe, lásd: „Fogantyú szögének beállítása”
• Távolítsa el a szennyesvíz-tartályt és a tisztítószer tartály és tegye le őket a talajra, lásd: „Víz/

tisztítószer tartály leürítése” és „Szennyesvíz-tartály leürítése”.
• Billentse meg a gépet hátrafelé és támassza meg a fogantyút a padlón.
• Vágja el a hátsó gumibetéthez használt kötözőket.
• Szerelje fel az első gumibetétet (2A ábra, 1. ref.).
• Szerelje fel az első ütközőkereket (2B ábra, 1. ref.).

! FIGYELEM
Őrizze meg a csomagolóanyagot és tárolja biztonságos helyen: szállítás vagy hivatalos 
szervizbe történő visszaküldés esetén az eredeti csomagolás biztosítja, hogy a gép és az 

akkumulátor sértetlen maradjon. 

Fig.2 Fig.2A Fig.2B

1

1

1
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A parkolási pozíció kiválasztása
! VESZÉLY

A gépet az elektromos hálózatról le kell választani (elektromos 
hálózatról működtett modellek).

! FIGYELEM
Mielőtt a gépet parkolás pozícióba állítaná, ürítse ki a tisztítószer 
tartályt és a szennyesvíz-tartályt, ehhez lásd: „Víz/tisztítószer 

tartály leürítése” és „Szennyesvíz-tartály leürítése”.
! FIGYELEM

A gépet minden esetben álló (függőleges) pozícióban kell tartani; 
ha a normál üzemi pozícióban (vízszintes) tartja, a gép súlya miatt a 

kefék sörtéi és a gumibetétek elhajolnak.
• Kapcsolja ki a gépet a főkapcsolóval (3. ábra, 1. ref.).
• Tekerje fel a tápkábelt a tárolókampóra (elektromos hálózatról 

működtett modellek), lásd: „Tápkábel feltekerése és kiengedése 
(elektromos hálózatról működtetett modellek)”.

• Engedje fel a gumibetétet a kart használva (3. ábra, 2. ref.);
• Hajtsa a kart teljes mértékben a fejegység felé, lásd: „Fogantyú 

szögének beállítása”
• Húzza fel a gépet függőleges pozícióba (4. ábra).
• Törölje szárazra az első gumibetétet, hátsó gumibetétet és a kefét 

egy ruha segítségével.
A gép emelése és szállítása

! VESZÉLY
Sérülésveszély, ha a fogantyú nincs megfelelően rögzítve az adott 

pozícióban.
! FIGYELEM

Ürítse ki a tisztítószer tartályt és a szennyesvíz-tartályt, ehhez lásd: 
„Víz/tisztítószer tartály leürítése” és „Szennyesvíz-tartály leürítése”.

• Kapcsolja ki a gépet a főkapcsolóval (6. ábra, 1. ref.).
• Húzza ki a gépet a csatlakozóaljzatból (elektromos hálózatról 

működtett modellek).
• Tekerje fel a tápkábelt a tárolókampóra (elektromos hálózatról 

működtett modellek), lásd: „Tápkábel feltekerése és kiengedése 
(elektromos hálózatról működtetett modellek)”.

• Engedje fel a gumibetétet a kart használva (5. ábra, 1. ref.);
• Hajtsa teljesen előre a fogantyút a fejegységre.
• Emelje fel a gépet a fogantyú nyelén található markolatnál fogva 

(6. ábra, 2. ref.).
Szállítás kerekeken
A gép saját kerekein is szállítható egyik helyről a másikra, és minden 
irányban kormányozható:
• Állítsa be a fogantyút úgy, hogy az merőleges legyen a gépre.
Billentse meg a gépet hátrafelé (7. ábra), és szükség szerint előre és 
hátra mozgatható.

Fig.3

Fig.4

21
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Fig.5

Fig.6

2

1

Fig.7
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Tápkábel feltekerése és kiengedése (elektromos 
hálózatról működtetett modellek)

! FIGYELEM
Húzza ki a gépet a csatlakozóaljzatból, mielőtt feltekerné az 

elektromos vezetéket.
! FIGYELEM

Ellenőrizze, hogy a feltekerés során sem a gép, sem pedig a 
tápvezeték nem sérült.

Ha nem használja a gépet, a tápvezetéket fel kell tekerni a kapókra (8. 
ábra)
Ha a gép használatban van, a tápvezetéket megfelelően ki kell engedni.
Fogantyú szögének beállítása
Húzza meg az állítókart (9. ábra, 1. ref.) és tartsa meg, ezt követően 
állítsa be a fogantyút a kívánt szögbe. Az állítókar elengedésével a 
fogantyú az kiválasztott pozícióban rögzítésre kerül.
Kefe/súrolóbetét hajtóegység felszerelése
• Csatlakoztassa a gépet a csatlakozóaljzatba (elektromos hálózatról 

működtett modellek).
• Nyomja meg a főkapcsolót (10. ábra, 1. ref.) a gépen.
• Nyomja meg a kefe vezérlő gombját (11. ábra, 1. ref.).
• Helyezze a kefét a talajra, a gép elé.
• Húzza meg a fogantyút hátrafelé, hogy felemelhesse a gépe elejét; 

pozícionálja a kefe burkolatát a kefe fölé és engedje le a gépet (12. 
ábra). 

• Húzza meg többször egymás után a kefe vezérlő karját (11. ábra, 
2. ref.); ezáltal a kefe automatikusan kapcsolódik az agyhoz. Ha a 
művelet nem sikerült, pozícionálja újra a gépet, majd ismételje meg 
a kefe beállítását és a vezérlő kar meghúzását.

Kefe/súrolóbetét hajtóegység kiengedése
• Csatlakoztassa a gépet a csatlakozóaljzatba (elektromos hálózatról 

működtett modellek).
• Nyomja meg a főkapcsolót (10. ábra, 1. ref.) a gépen.
• Húzza hátra a fogantyút, hogy felemelhesse a gép elejét (12. ábra).
• Nyomja meg a kefe vezérlő gombját (11. ábra, 1. ref.) és tartsa 

meg 3 másodpercig; a gép automatikusan aktiválja a kefe kioldó 
mechanizmusát.

Akkumulátor: előkészítés / telepítés / feltöltés
! VESZÉLY

Ha az akkumulátort szereli be vagy azon bármilyen karbantartást 
végez, a nyílt lángot és a hőforrásokat tartsa távol, ne zárja 
rövidre az akkumulátor pólusait, kerülje a szikraképződést és ne 

dohányozzon.
! VESZÉLY

Csak a gyártó által biztosított akkumulátorokat használja: 
BAAC00192 vagy BAAC00193 kód.

Fig.9
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Fig.10

Fig.11

Fig.12
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! FIGYELEM
Az akkumulátor töltésekor csak a gép gyártója által biztosított akkumulátortöltőt (BACA00263 

kód) használja.

Amennyiben szükséges az akkumulátor cseréje, vegye fel a kapcsolatot egy IP Cleaning által 
jóváhagyott szervizspecialistával, vagy vigye a gépet egy IP Cleaning szervizközpontba.
Az akkumulátor egy zárt egység és normál körülmények között a biztonsága garantálható; abban a 
valószerűtlen esetben, ha folyadék szivárogna az akkumulátorból, ne érintse meg a folyadékot és 
hajtsa végre a következő óvintézkedéseket:
• Bőrrel való érintkezés bőrirritációt okozhat; mossa le szappanos vízzel.
• A gőzök belégzése a légutak irritációját okozhatja; menjen friss levegőre és kérje ki orvosa 

véleményét.
• A szembe kerülés szemirritációt okozhat; azonnal és alaposan mossa ki a szemét legalább 15 

percig, kérje ki orvosa véleményét.
A gépben használt akkumulátor tűzveszélyt vagy kémiai égési sérüléseket okozhat, ha figyelmetlenül 
vagy nem megfelelően kezeli; tilos szétszerelni, illetve gyermekektől elzárva kell tárolni.
Annak ellenére, hogy az akkumulátor normál esetben teljesen feltöltve és használatra készen 
érkezik, hasznos lehet a gép használatba vétele előtti újratöltés, amelyhez a következők szerint 
járjon el:

  
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltő csatlakozóját az akkumulátoron található aljzatba (13. 

ábra).
• Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt az aljzatba.
• Várja meg, amíg a töltési ciklus befejeződik; az akkumulátortöltőn található LED zöldre vált.
• Csatlakoztassa le az akkumulátortöltőt az aljzatról és az akkumulátorról.
Akkumulátorok: eltávolítás

! VESZÉLY
Ha az akkumulátort távolítja el a gépből, a nyílt lángot és a hőforrásokat tartsa távol, ne zárja 

rövidre az akkumulátor pólusait, kerülje a szikraképződést és ne dohányozzon.
! VESZÉLY

Az akkumulátor csak akkor távolítható el, ha a gép ki van kapcsolva.
Nyomja meg a rögzítőfület és távolítsa el az akkumulátort a házból (13A ábra, 1. ref.).
Akkumulátorok: megsemmisítés
Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor megfelelően, a helyi környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően kerül megsemmisítésre. Az akkumulátor nem semmisíthető meg háztartási 
hulladékként. 

Fig.13 Fig.13A

1
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GYAKORLATI ÚTMUTATÓ GÉPKEZELŐKNEK
! INFORMÁCIÓ

Ha a gépet a gépkezelő először használja, először egy tágas, akadálymentes területen tegye, 
hogy megszerezze a gép funkcióival és irányításával kapcsolatos jártasságot.

! FIGYELEM
A tisztítandó padlófelület sérüléseinek elkerülése érdekében kerülje a kefék forgatását a gép 

álló helyzetében.
! FIGYELEM

A tisztítószert minden esetben a gyártó utasításai szerint hígítsa. Ne használjon nátrium-
hipokloritot (fehérítőt) vagy más oxidálószert, különösen erős koncentrációban. Ne 
használjon oldószereket vagy szénhidrogéneket. A víz és a tisztítószer hőmérséklete ne 
haladja meg a maximális értéket, amely a „Műszaki specifikáció” c. részben látható. Nem 

lehet homok és/vagy egyéb szennyeződés az oldatban.
! INFORMÁCIÓ

A gép fékezett habzású, biológiailag lebomló, kifejezetten a súroló-szárító gépekhez 
fejlesztett tisztítószerekhez tervezték.

A tisztítószerek és vegyszerek teljes, frissített listája elérhető a gyártónál 
! INFORMÁCIÓ

Csak a padlóhoz és a szennyeződéshez megfelelő termékeket használja.
A tisztítószerek használatakor kövesse a „Sérülésveszély” c. részben leírt biztonsági 

utasításokat.
! VESZÉLY

A munka megkezdése előtt vegyen fel overált, csúszásgátló munkavédelmi cipőt, kesztyűt, 
illetve az összes olyan személyi védőfelszerelést, amelyet a tisztítószer gyártója előír, illetve 

a munkakörnyezet megkövetel.

A gép előkészítése a munkához
A munka megkezdése előtt a következők szerint járjon el.
• Ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő visszajelző lámpája felvillan-e, amely az akkumulátor 

teljes töltöttségét jelzi (akkumulátorról működtetett modellek), ha nem villan fel, futtassa le újra 
a töltési ciklust a következők szerint: „Akkumulátor: előkészítés / telepítés / feltöltés”.

• Tekerje le a tápkábelt a tárolókampóról (elektromos hálózatról működtett modellek), lásd: 
„Tápkábel feltekerése és kiengedése”.

• Csatlakoztassa a gépet a csatlakozóaljzatba (elektromos hálózatról működtett modellek).
• Győződjön meg róla, hogy a szennyesvíz-tartály üres; ha nem, ürítse ki, lásd: „Szennyesvíz-

tartály leürítése”.
• Győződjön meg róla, hogy a mosószeres oldatot tartalmazó tartály tele van; ha nem, töltse fel, 

lásd: „Víz/tisztítószer tartály feltöltése”.
• Állítsa be a kar pozícióját a gépen: „Fogantyú szögének beállítása”.
• Szerelje fel a kefét, lásd: „Kefe/súrolóbetét hajtóegység felszerelése”.
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Vezérlők
A gép a következő vezérlőkkel és visszajelző lámpákkal rendelkezik:
• Fő kapcsoló (14. ábra, 1. ref.): a gép összes funkcióját áram alá helyezi, illetve megszünteti 

a tápellátást. 
• Tápellátás visszajelzője (elektromos hálózatról üzemeltetett modellek) (x. ábra, x. ref.): a 

sárga szín azt jelzi, hogy a gép tápkábele csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz és a fő 
kapcsoló megnyomásra került (14. ábra, 1. ref.).

• Akkumulátortöltés visszajelzője (csak akkumulátorról üzemeltetett modellek) (15. ábra, 1. 
ref.): 3 LED-ből áll, piros, sárga és zöld, amelyek az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzik. 
Lehetséges töltési szintek visszajelzései:
• Zöld LED világít: akkumulátor töltése > 30,0 %.
• Sárga LED világít: akkumulátor töltése 10% és 30% között.
• Piros LED világít: akkumulátor töltése 5% és 10% között.
• Piros LED villog: akkumulátor töltése < 5%, az akkumulátor teljesen lemerült; néhány 

másodperce elteltével a kefemotor és a szívómotor leáll;
• Kefe vezérlő gombja (15. ábra, 2. ref.): lehetővé teszi (LED világít) és letiltja (LED sötét) a 

„Kefe” működését; a kefe nem kezd el forogni, amíg a „Kefe vezérlő karját” (15. ábra, 2. ref.) 
nem működteti.

! INFORMÁCIÓ
A kefe vezérlő gombjának megnyomása automatikusan engedélyezi a szívást és a tisztítószer 

adagolását, amelyek ezt követően az adott gombokkal szabályozhatók a konzolon.
• Szívást vezérlő gomb (15. ábra, 3. ref.): bekapcsolja („LED világít”) és kikapcsolja („LED nem 

sötét”) a szívómotort, amely a súrolást követően a padló felszárításához szükséges vákuumot 
létrehozza. A motor csak akkor lép működésbe, ha a „Kefe vezérlő karját” aktiválja.

• Tisztítószer áramlását szabályozó gomb (15. ábra, 5. ref.): lehetővé teszi (LED világít) és 
letiltja (LED sötét) a tisztítószer áramlását; három áramlási szint érhető el. A tisztítószer 
áramlása csak akkor engedélyezett, ha a kefe is működésben van.

• ECO gomb (15. ábra, 4. ref.): lehetővé teszi (LED világít) és letiltja (LED sötét) az ECO 
üzemmódot.

! INFORMÁCIÓ
ECO üzemmódban a rendszer automatikusan lecsökkenti a kefemotor és a szívómotor 
teljesítményét, illetve a tisztítószer áramlási sebességét az alapértelmezett 1. szintre 

csökkenti.
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Munkavégzés
• Nyomja meg a fő kapcsolót (16. ábra, 1. ref.).
• Nyomja meg a kefe gombját vagy az ECO gombot (17. ábra, 1. ref.) 

a kefe aktiválása mellett, ezzel engedélyezi a vákuum funkciót és a 
tisztítószer áramlását.

• Engedje le a gumibetétet a kart használva (16. ábra, 2. ref.).
• Nyomja meg a kefe vezérlő karját (16. ábra, 3. ref.).
• Kezdje meg a munkát.

! INFORMÁCIÓ
Ez a gép előre- és hátramenetben is képes felszárítani a padlót.

Ahhoz, hogy a szárító funkciót hátramenetben is működtetni tudja, 
húzza meg a kart felfelé (18. ábra, 1. ref.).

• Ha a munka folyamatban van, ellenőrizze a mosás alaposságát 
és ennek megfelelően szabályozza a tisztítószer áramlását, a 
megfelelő gombot használva (17. ábra, 3. ref.).

! INFORMÁCIÓ
Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tisztítószer eléri-e a kefét, és 

gondoskodjon a tartály feltöltéséről, ha üres.
! FIGYELEM

Ha munka közben az akkumulátor töltését jelző piros LED felvillan, 
akkor az akkumulátor hamarosan lemerül és néhány másodperc 
elteltével a kefe és a vákuum funkciók automatikusan lekapcsolnak. 
Töltse fel az akkumulátort, lásd: „Akkumulátor: előkészítés / 

telepítés / feltöltés” c. részt.

Olyan padlók esetén, ahol nagyon makacs szennyeződés található, a 
súrolási és a szárítási műveletet két külön fázisban is el lehet végezni.
Előmosás kefékkel vagy súrolóbetétekkel:
• Csatlakoztassa a gépet a csatlakozóaljzatba (elektromos hálózatról 

működtett modellek).
• Engedje fel a gumibetétet a kart használva (16. ábra, 2. ref.);
• Nyomja meg a fő kapcsolót (16. ábra, 1. ref.).
• Nyomja meg a kefe vezérlő gombját (17. ábra, 1. ref.).
• Kapcsolja ki a vákuum funkciót úgy, hogy megnyomja a szívás 

vezérlő gombját (17. ábra, 2. ref.).
• Nyomja meg a kefe vezérlő karját (16. ábra, 3. ref.).
• Ha különösen szennyezett területet súrol, hagyjon elegendő időt a 

tisztítószer számára, hogy kifejtse kémiai hatását és egy vízrétegbe 
gyűjtse a szennyeződést, illetve hogy a kefék a megfelelő 
mechanikai behatásokkal eltávolíthassák a szennyeződést.

Szárítás
• Engedje le a gumibetétet a kart használva (16. ábra, 2. ref.).
• Nyomja meg a szívás vezérlő gombját, hogy aktiválhassa a vákuum 

funkciót, majd haladjon át a korábban már felmosott területen: ez a 
folyamat hasonló hatással bír, mint egy alapos súrolás, és a padló 
karbantartási munkálatai kevésbé lesznek időigényesek.
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A szennyesvíz-tartály fedelének eltávolítása
• Oldja ki a szennyesvíz-tartály fedelét úgy, hogy megnyomja a két 

elcsúsztatható rögzítőelemet egymás felé nyomja (19. ábra, 1. ref.).
• Emelje le a fedelet.
A szennyesvíz-tartály fedelének visszahelyezése

! INFORMÁCIÓ
A szennyesvíz-tartály fedelének NEM MEGFELELŐ pozícionálása a 

gép hibás működését eredményezi a padló szárításakor.
• Helyezze fel a fedelet a tartályra.
• Nyomja meg lefelé a fedelet megfelelő erővel, hogy a két 

elcsúsztatható elem a helyére ugorjon és rögzítse a szennyesvíz-
tartály fedelét (20. ábra).  

! INFORMÁCIÓ
A fedél akkor van megfelelően a helyén, ha a két elem mögött 

található PIROS rész NEM látható (20. ábra).
A víz/tisztítószer tartály feltöltése

! VESZÉLY
Húzza ki a gépet a csatlakozóaljzatból (elektromos hálózatról 

működtett modellek).
! INFORMÁCIÓ

Ne felejtse el kiüríteni a szennyesvíz-tartályt, amikor a víztartályt és 
a tisztítószer tartályt tölti fel.

A tartály két módon is feltölthető:
A tartály a gépre van szerelve:
• Kapcsolja ki a gépet a főkapcsolóval.
• Távolítsa el a tisztítószer tartály fedelét (21. ábra, 1. ref.).
• Töltse fel a tartályt.
A tartály el van távolítva a gépről:
• Kapcsolja ki a gépet a főkapcsolóval.
• Nyomja meg a két oldalsó rögzítőfület a tartályon (22. ábra, 1. ref.), 

válassza le a szennyesvíz-tartályt a keretről és tegye le a padlóra.
• Távolítsa el a tisztítószer tartály fedelét.
• Válassza le a tisztítószer tartályt a keretről.
• Töltse fel a tartályt (23. ábra).
A víz/tisztítószer tartály leürítése

! VESZÉLY
Húzza ki a gépet a csatlakozóaljzatból (elektromos hálózatról 

működtett modellek).
A tartály a következő művelettel üríthető le:
• Kapcsolja ki a gépet a főkapcsolóval.
• Vigye a gépet a leürítéshez kijelölt területre.
• Nyomja meg a két oldalsó rögzítőfület a tartályon (22. ábra, 1. ref.), 

válassza le a szennyesvíz-tartályt a keretről és tegye le a padlóra.
• Válassza le a tisztítószer tartályt a keretről.
• Távolítsa el a tisztítószer tartály fedelét.
• Ürítse ki a tartályt úgy, hogy kinyitja az első nyílást (24. ábra).

Fig.19
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A szennyesvíz-tartály leürítése
! VESZÉLY

Húzza ki a gépet a csatlakozóaljzatból (elektromos hálózatról 
működtett modellek).

A szennyesvíz-tartály fedelén egy automatikus, úszóval szabályozott 
zárószelep található, amelyet arra terveztek, hogy megakadályozza a 
vákuumrendszer működését, ha a tartály tele van. A vákuumrendszer 
lezárása azonnal felismerhető, mivel a szívómotor hangosabbá válik és a 
padló nem az elvárt módon szárad. Ebben a helyzetben a gépkezelőnek 
le kell állítania a szennyesvíz-tartályt a következő művelet szerint:
• Kapcsolja ki a gépet a főkapcsolóval.
• Vigye a gépet a leürítéshez kijelölt területre.
• Nyomja meg a két oldalsó rögzítőfület a tartályon (25. ábra, 1. ref.), 

válassza le a szennyesvíz-tartályt a keretről.
• Távolítsa el a szennyesvíz-tartály fedelét (26. ábra, 1. ref.).
• Ürítse le a tartályt (27. ábra).
Hajtás beállítása

! VESZÉLY
Húzza ki a gépet a csatlakozóaljzatból (elektromos hálózatról 

működtett modellek).
A gép speciális mechanikus hajtással van felszerelve, amely a padló és 
a kefe között fellépő súrlódást használja fel az előrehaladáshoz.
Az eszköz által létrehozott hajtóerő az adott gomb segítségével állítható 
(28. ábra, 1. ref.), amelyen két különböző színnel ellátott sáv található, 
egy zöld és egy sárga sáv:
• ha a gombot úgy forgatja el, hogy a zöld szektorra mutasson, akkor 

a hajtási erő megnövekszik és a gép hajlamos arra, hogy eltérjen 
az egyenes vonaltól.

• ha a gombot úgy forgatja el, hogy a sárga szektorra mutasson, 
akkor a hajtási erő gyengébb legyen, a gép egyenes vonalon halad.

A beállításhoz a következők szerint járjon el:
• Kapcsolja ki a gépet a főkapcsolóval.
• Távolítsa el a szennyesvíz-tartályt és a tisztítószer tartály és 

tegye le őket a talajra, lásd: „Víz/tisztítószer tartály leürítése” és 
„Szennyesvíz-tartály leürítése”.

• Emelje fel egy kézzel a kefét/motort, míg másik kezével forgassa el 
a gombot (28. ábra, 1. ref.) a kívánt pozícióba.

 Munka befejezése
• Kapcsolja ki a gépet a főkapcsolóval.
• Ürítse le a szennyesvíz-tartályt és öblítse ki tiszta vízzel, lásd: 

„Szennyesvíz-tartály leürítése”.
• Ürítse le a mosószeres oldatot tartalmazó tartályt, lásd: „A víz/

tisztítószer tartály leürítése”.
• Állítsa a gépet parkolási pozícióba, lásd: „A parkolási pozíció 

kiválasztása”.
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HOSSZABB INAKTIVITÁS
Hosszabb inaktivitás esetén a következők szerint járjon el:
• Távolítsa el az akkumulátort a gépből, lásd az „Akkumulátorok: eltávolítás” c. részt és töltse fel 

teljesen, lásd: „Akkumulátor: előkészítés / telepítés / feltöltés”. Ha a gépet nem használja, az 
akkumulátort rendszeres időközönként töltse fel, hogy mindig a maximális töltöttségi szinten 
legyen.

• Egy nedves ruhával tisztítsa meg a gumibetétet, lásd: „Gumibetét tisztítása”.
• Nyissa ki és tisztítsa meg a választószelep kamráját, lásd: „Választószelep tisztítása”.
• Válassza le és tisztítsa meg a szívótömlőt, lásd: „Első gumibetét szívótömlőjének tisztítása” és 

„Hátsó gumibetét szívótömlőjének tisztítása”.
• Győződjön meg róla, hogy a tartályok teljesen le vannak ürítve és tökéletesen tiszták, lásd: 

„Szennyesvíz-tartály leürítése” és „A víz/tisztítószer tartály leürítése”.
• Állítsa a gépet parkolási pozícióba, lásd: „A parkolási pozíció kiválasztása”.

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK
! VESZÉLY

Soha ne hajtson végre semmilyen karbantartási műveletet a gépen anélkül, hogy 
lecsatlakoztatná az elektromos hálózatról (elektromos hálózatról működtetett modellek) 

vagy eltávolítaná az akkumulátorcsomagot (akkumulátorról működtetett modellek).
! VESZÉLY

Az elektromos hálózatról működtetett modelleknél a gépkezelőnek ügyelnie kell arra, hogy a 
karbantartás során a gép ne legyen csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.

! FIGYELEM
Mielőtt a bármilyen karbantartási műveletet végrehajtana a gépen, ürítse ki a tisztítószer 
tartályt és a szennyesvíz-tartályt, ehhez lásd: „Víz/tisztítószer tartály leürítése” és 

„Szennyesvíz-tartály leürítése”.
! INFORMÁCIÓ

Az elektromos rendszeren végrehajtott karbantartási műveleteket, illetve a jelen útmutatóban 
be nem mutatott javításokat minden esetben az IP Cleaning által jóváhagyott technikusnak 
vagy egy IP Cleaning szervizközpontnak kell elvégeznie, az érvényben lévő biztonsági 

előírásoknak megfelelően.
! INFORMÁCIÓ

Biztosítsa a gép rendszeres karbantartását, így az mindig a maximális teljesítményt 
nyújthatja. 

! INFORMÁCIÓ
A tömítéseket nem tisztítsa etil-alkohollal.

Ebben a fejezetben találhatók a karbantartások leírásai.
Karbantartás - Általános szabályok
A gép tisztításakor a következők szerint járjon el.
• Kerülje a magasnyomású mosókat. A víz bejuthat az elektromos részekhez vagy motorokhoz, 

amely így károsodáshoz vezethet, vagy növelheti a rövidzárlat kockázatát;
• Ne használjon gőzt, mivel a hő miatt a műanyag alkatrészek eldeformálódhatnak;
• Ne használjon oldószereket vagy szénhidrogén alapú termékeket. Ezek károsíthatják a 

burkolatokat és a gumi alkatrészeket.
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Szívóoldal úszójának tisztítása
• Oldja ki a szennyesvíz-tartály fedelét.
• Fordítsa meg a fedelet és ellenőrizze, hogy az úszó szabadon 

mozog-e (29. ábra, 1. ref.).
• Egy nedves ruhával tisztítsa meg a tömítéseket (29. ábra, 2. ref.).
• Helyezze vissza a fedelet.

! INFORMÁCIÓ
A tömítéseket nem tisztítsa etil-alkohollal.

A víz/tisztítószer tartály szűrőjének tisztítása
• Távolítsa el a szennyesvíz-tartályt és a tisztítószer tartály és 

tegye le őket a talajra, lásd: „Víz/tisztítószer tartály leürítése” és 
„Szennyesvíz-tartály leürítése”.

• Távolítsa el a szűrőt és mossa ki vízzel (30. ábra, 1. ref.). 
Szívószűrő tisztítása
• Távolítsa el a szennyesvíz-tartályt a gépről és tegye le a talajra, 

lásd: „Szennyesvíz-tartály leürítése”.
• Távolítsa el a szűrőt és mossa ki vízzel (30. ábra, 2. ref.).
Első gumibetét szívótömlőjének tisztítása
• Távolítsa el a szennyesvíz-tartályt és a tisztítószer tartály és 

tegye le őket a talajra, lásd: „Víz/tisztítószer tartály leürítése” és 
„Szennyesvíz-tartály leürítése”.

• Válassza le a tömlőt a választószelepről (31. ábra, 1. ref.) és az 
első gumibetétről (29. ábra, 2. ref.).

• Mossa ki a tömlőt úgy, hogy a vízsugarat a furatba irányítja (32. 
ábra)

• Csatlakoztassa vissza a tömlőt.
Hátsó gumibetét szívótömlőjének tisztítása
• Távolítsa el a szennyesvíz-tartályt és a tisztítószer tartály és 

tegye le őket a talajra, lásd: „Víz/tisztítószer tartály leürítése” és 
„Szennyesvíz-tartály leürítése”.

• Húzza fel a kart, merőlegesen a gépre.
• Engedje le a gumibetétet a kart használva.
• Billentse meg a gépet hátrafelé és támassza meg a fogantyút a 

padlón.
• Válassza le a tömlőt a választószelepről és a hátsó gumibetétről 

(33. ábra, 1. ref.).
• Mossa ki a tömlőt úgy, hogy a vízsugarat a furatba irányítja (32. 

ábra)
• Csatlakoztassa vissza a tömlőt.

Fig.29

1

2

12

Fig.30

Fig.31

Fig.32

1

2

Fig.33

1

22



HU

Választószelep tisztítása
! INFORMÁCIÓ

Ezt a műveletet egy olyan területen kell végrehajtani, amely 
megfelelő a javításhoz, mivel a padló nedves és szennyezett lehet.

! FIGYELEM
Viseljen overált, csúszásmentes cipőt, kesztyűt és egyéb személyi 

védőfelszerelést, amely megfelelő a környezethez.
• Távolítsa el a szennyesvíz-tartályt és a tisztítószer tartály és 

tegye le őket a talajra, lásd: „Víz/tisztítószer tartály leürítése” és 
„Szennyesvíz-tartály leürítése”.

• Válassza le az első gumibetét szívótömlőjét a választószelepről.
• Válassza le a hátsó gumibetét szívótömlőjét a választószelepről.
• Engedje ki a rögzítőkart (35. ábra, 1. ref.) és távolítsa el a burkolatot 

a választószelepről.
• Tisztítsa meg a szelepkamrát (36. ábra, 1. ref.), távolítsa el a 

lerakódásokat, öblítse át tiszta vízzel; törölje át a burkolat tömítéseit 
egy puha ruhával.

! INFORMÁCIÓ
A tömítéseket nem tisztítsa etil-alkohollal.

A gumibetét tisztítása
• Távolítsa el a szennyesvíz-tartályt és a tisztítószer tartály és 

tegye le őket a talajra, lásd: „Víz/tisztítószer tartály leürítése” és 
„Szennyesvíz-tartály leürítése”.

• Húzza fel a kart, merőlegesen a gépre.
• Billentse meg a gépet hátrafelé és támassza meg a fogantyút a 

padlón.
• Egy nedves ruhával tisztítsa meg a gumibetéteket (37. ábra, 1. 

ref.).
• Tisztítsa meg mindkét gumibetét szívásának bemeneti nyílását 

(37. ábra, 2. ref.).
Gumibetét beállítása
A gumibetétek gyárilag beállításra kerültek, hogy a különböző típusú 
padlófelületeken optimális szárítást biztosítsanak, de ha az eredmény 
nem felel meg az elvárásoknak, további beállításokat kell végezni.
Ahhoz, hogy a szárítás hibamentes legyen, a gumibetét élének a 
padlóhoz viszonyítva 45°-ban meg kell dőlnie teljes hosszában; 
a gumibetét magassága beállítható a kerekek emelésével és 
leeresztésével (38. ábra, 1. ref.).
Gumibetét lapjainak cseréje
A gumibetét összegyűjti a vékony víz és tisztítószer réteget a padlóról 
és előkészíti a tökéletes száradást. Idővel a padlón történő folyamatos 
csúsztatás miatt a gumibetét éle, amely érintkezik a padlóval, lekerekedik 
és berepedezik, így a szárítás kevésbé lesz hatékony és szükségessé 
válik a csere. A következők szerint járjon el:
• Távolítsa el a szennyesvíz-tartályt és a tisztítószer tartály és 

tegye le őket a talajra, lásd: „Víz/tisztítószer tartály leürítése” és 
„Szennyesvíz-tartály leürítése”.
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• Húzza fel a kart, merőlegesen a gépre.
• Billentse meg a gépet hátrafelé és támassza meg a fogantyút a 

padlón.
Első gumibetét:
• Válassza le a szívótömlőt a gumibetétről (39. ábra, 1. ref.).
• Csavarja ki a gombokat (39. ábra, 2. ref.).
• Válassza le a gumibetétet a gépről (40. ábra, 1. ref.).
• Húzza ki a gumibetétet, tegye szabaddá a teljes egységet (41. 

ábra).
• Távolítsa el az éleket.
• Helyezze vissza ugyanazt a gumibetétet úgy, hogy a másik élét 

használja, így az addig használható, amíg mindkét éle el nem 
kopik; vagy cserélje ki egy új gumibetétre úgy, hogy becsípteti a 
rögzítőegységbe;

• Helyezze vissza a gumibetétet a gépbe, a korábban leírt utasítások 
szerint.

Hátsó gumibetét:
• Engedje le a gumibetét vezérlő karját. 
• Válassza le a szívótömlőt a gumibetétről (42. ábra, 1. ref.).
• Csavarja ki a gombokat (42. ábra, 2. ref.).
• Húzza ki a gumibetétet, tegye szabaddá a teljes egységet (43. 

ábra, 1. ref.).
• Távolítsa el a betétet (44. ábra).
• Helyezze vissza ugyanazt a gumibetétet úgy, hogy a másik élét 

használja, így az addig használható, amíg mindkét éle el nem 
kopik; vagy cserélje ki egy új gumibetétre úgy, hogy becsípteti a 
rögzítőegységbe;

• Helyezze vissza a gumibetétet a gépbe, a korábban leírt utasítások 
szerint.

Kefe cseréje
A kefén található néhány piros színű csomó, amelyben a sörték 
rövidebbek, mint a kefe többi részén (45. ábra). Ha a fekete színű 
csomókban található sörték ugyanolyan rövidre kopnak, mint a piros 
sörték, akkor a kefét ki kell cserélni. A kefe cseréjével kapcsolatban lásd 
a következő részeket: „Kefe/súrolóbetét hajtóegység kioldása” és „Kefe/
súrolóbetét hajtóegység felszerelése”.

Fig.39

Fig.40

Fig.41
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Időszakos ellenőrzések

ELLENŐRZÉS
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A szennyesvíz-tartály tisztítása X

Szívóoldal úszójának tisztítása X

A víz/tisztítószer tartály szűrőjének tisztítása X

Szívószűrő tisztítása X

Első gumibetét szívótömlőjének tisztítása X

Hátsó gumibetét szívótömlőjének tisztítása X

Választószelep tisztítása X

Gumibetét lapjainak tisztítása X

A gumibetét kopásának ellenőrzése X

Kefe kopásának ellenőrzése X

HIBAKERESÉS
[B] Akkumulátorról működtett modellek.
[C] Elektromos hálózatról működtett modellek.

PROBLÉMA OK MEGOLDÁS

Gép nem működik.

[B] Akkumulátor lemerül vagy lemerült. [B] Töltse fel az akkumulátort

[C] Elektromos csatlakozó leválasztva. [C] Csatlakoztassa az elektromos 
csatlakozót a hálózatra

[B-C] Fő kapcsoló nincs aktiválva. [B-C] Nyomja meg a fő kapcsolót.

A kefe nem forog.

[B-C] A kefe vezérlő gombja nincs 
megnyomva.

[B-C] Nyomja meg a kefe vezérlő 
gombját.

[B-C] A kefe vezérlő karja nincs 
aktiválva. [B-C] Működtesse a kefe vezérlő karját.

A kefemotor nem indul el könnyen. [B-C] A gép száraz kefével dolgozik 
nagyon durva padlófelületen. Növelje a tisztítószer mennyiségét.

A gép nem súrol egyenletesen. [B-C] Kefe vagy súrolóbetét kopott. [B-C] Cserélje ki a kefét.

A tisztítószeres oldat nem jut el a keféig.

[B-C] A tisztítószer tartály üres [B-C] Töltse fel a tisztítószer tartály.

[B-C] A víz-/tisztítószer tartály 
szennyezett. [B-C] Tisztítsa meg a szűrőt.

[B-C] A tisztítószeres oldatot a keféhez 
juttató tömlő el van tömődve. [B-C] Szüntesse meg a dugulást.

A szívómotor nem működik. [B-C] A szívás vezérlő gombja nincs 
megnyomva.

[B-C] Nyomja meg a szívás vezérlő 
gombját.
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A gumibetét nem tisztít vagy a vákuum 
gyenge.

[B-C] A gumibetét padlóval érintkező 
része el van kopva. [B-C] Cserélje ki a gumibetétet.

[B-C] Az úszóval vezérelt elzárószelep 
aktiválva van (szennyesvíz-tartály tele). [B-C] Ürítse le a szennyesvíz-tartályt.

[B-C] Dugulás a gumibetét 
szívótömlőjében. [B-C] Szüntesse meg a dugulást.

[B-C] A szívótömlő nincs a gumibetéthez 
csatlakoztatva vagy sérült.

[B-C] Csatlakoztassa vagy javítsa meg 
a szívótömlőt.

[B-C] Választószelep szennyezett. [B-C] Tisztítsa meg a választószelepet.

Az akkumulátor nem biztosítja az elvárt 
tartósságot. [B] Az akkumulátortöltő nem működik. [B] Cserélje ki az akkumulátortöltőt.

RIASZTÁSOK

Kefemotor termikus 
túlterhelése.

A kefe vezérlő gombon piros LED, 1 lassú 
villanás

Kapcsolja ki a gép összes funkcióját.
Távolítsa el a szennyesvíz-tartályt, hogy több 
levegő kerüljön a motorházba.
Várjon néhány percet és indítsa újra a gépet
Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a 
kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Kefemotor túláram/rövidzárlat. A kefe vezérlő gombon piros LED, 1 gyors 
villanás.

Kapcsolja ki a gép összes funkcióját.
Indítsa újra a gépet. 
Ha a riasztás újra megjelenik, győződjön meg 
róla, hogy a kefét nem egy nagyon durva 
felületű padlón használja.
Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a 
kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Tisztítószer-szivattyú túláram/
rövidzárlat.

A kefe vezérlő gombon piros LED, 2 gyors 
villanás.

Kapcsolja ki a gép összes funkcióját.
Indítsa újra a gépet. 
Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a 
kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Szívómotor túláram/rövidzárlat. A szívás vezérlő gombon piros LED, 1 gyors 
villanás.

Kapcsolja ki a gép összes funkcióját.
Indítsa újra a gépet. 
Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a 
kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Túlzott akkumulátorfeszültség. Az akkumulátor töltését jelző zöld LED 
villog.

Ellenőrizze a géphez kapott akkumulátortöltő 
integritását, működését és használatát.
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