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A jelen kiadványban leírtak nem kötelező érvényűek.  
Ezért cégünk fenntartja magának a jogot a tartozékok részegységeit, részleteit, szállítását 
érintő esetleges változtatásokra, amennyiben az megítélésünk szerint bármilyen szerkezeti 
vagy kereskedelmi jellegű javulást vagy igény kielégítését eredményezi. 
A jelen dokumentumban lévő szövegek és ábrák teljes vagy részleges reprodukcióját 
jogszabály tiltja. 

Cégünk fenntartja magának a jogot a műszaki és/vagy felszereltséget érintő változtatásokra. Az 
ábrák csak tájékoztató jellegűek, tervezés és felszereltség tekintetében nem tekinthetők 
kötelező érvényűnek. 
 
A használati utasításban használt szimbólumok 
 

 

Nyitott könyv i betűvel szimbólum: 
Jelzi, hogy el kell olvasnia a használati utasítást 

 

Nyitott könyv szimbólum: 
Jelzi a gépet kezelő személy számára, hogy a készülék használata előtt 
olvassa el a használati utasítást 

 

 
 

Figyelmeztetés szimbólum 
Olvassa el figyelmesen azokat a részeket, amelyek felett ez a 
szimbólum található, és a készüléket kezelő személy és a gép 
biztonsága érdekében kövesse az utasításokat 

 

Figyelmeztetés szimbólum 
Gázok belélegzésének és maró folyadékok kifolyásának veszélyét jelzi 

 

Figyelmeztetés szimbólum 
A sérülések elkerülése érdekében alkalmazza a biztonsági előírásokat. 

 

Figyelmeztetés szimbólum 
Tűzveszélyt jelez. 
Ne közelítsen nyílt lánggal 

 

Figyelmeztetés szimbólum 
Jelzi, hogy a csomagolt termék mozgatását a felemelésére alkalmas és 
a jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközökkel végezze 

 

Hulladékkezelés szimbólum 
A készülék hulladékkezelésével kapcsolatban olvassa el figyelmesen 
azokat a részeket, amelyek felett ez a szimbólum található 
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A készülék átvétele 
A készülék átvételekor feltétlenül ellenőrizze, hogy a kísérő 
dokumentumokban feltüntetett összes tartozékot megkapta-e, és 
győződjön meg arról, hogy a készülék a szállítás során nem rongálódott 
meg. Ha sérülést észlel, jelezze a fuvarozónak a kárt, és értesítse cégünk 
ügyfélszolgálatát. A hiányzó tartozékot csak akkor áll módunkban pótolni 
vagy a kárt megtéríteni, ha a jelzett módon jár el, és a lehető 
leggyorsabban intézkedik. 

Tervezett felhasználás – Rendeltetésszerű használat 
A padlótisztító gépet kizárólag ipari, kereskedelmi és nyilvános helyek ipari 
felület- és padlótisztítására tervezték. A készülék kizárólag zárt vagy fedett 
helyen használható. 
A készülék nem használható olyan helyen, amely esőnek vagy vízsugárnak 
van kitéve. TILOS a készüléket robbanásveszélyes környezetben 
veszélyes porok vagy gyúlékony folyadékok összegyűjtésére használni. A 
berendezés nem alkalmas továbbá tárgyak vagy személyek szállítására. 

  

Bevezetés 
Az iMx egy olyan padlótisztító berendezés, amely a forgó kefék 
mechanikus mozgásának és a tisztítószeres-vizes oldat kémiai 
hatásának köszönhetően képes bármilyen padlófelületet megtisztítani, 
továbbá haladás közben összegyűjti az eltávolított szennyeződést és a 
padlózat által fel nem szívott tisztítószeres oldatot. 
A gép csak erre a célra használható.. A legkiválóbb készülék is csak 
úgy képes jól és eredményesen működni, ha használata megfelelő 
módon történik, valamint teljes hatékonyságát is csak a rendszeres 
karbantartással lehet megőrizni. Ezért kérjük, hogy olvassa el 
figyelmesen a jelen használati kézikönyvet, és olvassa át újra, ha a 
készülék használata során bármilyen nehézsége támadna. Ne felejtse el, 
ha szükség esetén valamilyen tanácsra vagy egyenes beavatkozásra 
lenne szüksége, vevőszolgálatunk, amit a kereskedelmi képviselőinkkel 
együttműködve hoztunk létre, minden esetben az Ön rendelkezésére áll. 

Géptábla 

 

 
MŰSZAKI LEÍRÁS Mértékegység iMx 50B iMx 50BT iMx 50BB 
Munkaszélesség mm 508 508 508 
Szívósín szélessége mm 705 705 705 
Max. tisztítóképesség m2/h 2032 2032 2032 
Körkefe Db / Æ mm 1 / 508 1 / 508 1 / 508 
Körkefe forgása ford/perc. 166 166 166 
Kefemotor V / W 24 / 500 24 / 500 24 / 500 
Maximális nyomás a kefén kg 25 25 25 
Meghajtó motor V / W - 24 / 150 - 
Meneteltető kerék (szám / átmérő / szélesség) Nr / (Æ mm / mm) 2 / (225 / 64) 2 / (225 / 64) 2 / (172.5 / 45) 
Maximális haladási sebesség szállítási módban km/h - 4 - 
Maximális haladási sebesség munka-üzemmódban km/h - 3.9 - 
Max. emelkedési szög teljes terheléssel % 2 2 2 
Szívómotor Nr / (V / W) 1 / (24 / 310) 1 / (24 / 310) 1 / (24 / 310) 
Vákuum mmH2O 610 610 610 
Hátulsó kerék (szám / átmérő / szélesség) Æ mm / mm 1 / 80 / 23 1 / 80 / 23 1 / 80 / 23 
Tisztavíztartály l 41 41 41 
Szennyvíztartály l 37 37 37 
Kormány fordulóköre mm 850 850 850 
Gép hossza mm 1180 1180 1180 
Gép hosszúsága (vízfogó felszereléssel) mm 1200 1200 1200 
Gép magassága mm 1030 1030 1030 
Gép szélessége (szívósín nélkül) mm 570 570 570 
Gép szélessége (szívósín nélkül + vízfogó opcionális készlettel) mm 580 580 580 
Akkumulátorház (H x Sz x M) mm 353 / 333 / 250 353 / 333 / 250 353 / 333 / 250 
Akkumulátor névleges feszültsége Nr / V / Ah 2 / 12 / 77 2 / 12 / 77 2 / 12 / 77 
Akkumulátor súlya (12 V 77Ah akkumulátorral számolva) kg 26.5 26.5 26.5 
Gép súlya (gép + kefe + szívósín) kg 69 76 69 
Gép súlya szállítás közben (gép + akkumulátorok + kefe + szívósín) kg 122 129 122 
Használatra kész gép súlya (gép + akkumulátorok + víz + kefe + szívósín) kg 163 170 163 
Hangnyomásszint (ISO 11201) - LpA dB (A) 52.9 63 52.9 
Mérési bizonytalanság KpA dB (A) 1.5 1.5 1.5 
Rezgésszint a kéznél (ISO 5349) m/s2 0.663 0.612 0.663 
Rezgési mérési bizonytalanság  6% 6% 6% 
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A KÉSZÜLÉKEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK 

  

 

A kulcsos kapcsoló vagy főkapcsoló jelzése (csak a B-BT változathoz). 
A kapcsolótáblán a gép üzemelését bekapcsoló (I) vagy kikapcsoló (0) kulcsos kapcsolót jelzi. 

  

 

ECO üzemmód jelzése (csak a B-BT változathoz). 
A gép ECO üzemmódját aktiváló nyomógombot jelzi a kapcsolótáblán. 

  

 

Szívómotor jele (csak a B-BT változathoz). 
A kapcsolótáblán a szívómotor üzemelését irányító nyomógombot jelzi. 

  

 

"Auto" munkajelzés (csak a B-BT változathoz). 
A kapcsolótáblán a proporcionális elektromos szelep, szívómotor, kefemotor üzemelését irányító nyomógombot jelzi. 

  

 

Hátrameneti választókapcsoló jele (csak a BT változathoz). 
A hátramenetet bekapcsoló nyomógombot jelzi a kapcsolótáblán. 

  

 

Proporcionális elektromos szelep bezárásának vagy kinyitásának jele (csak a BT változathoz). 
A kapcsolótáblán a proporcionális elektromos szelep kibocsátási áramlást irányító nyomógombot jelzi. 

  

 

Proporcionális elektromos szelep nyitásának jele (csak a B változathoz). 
A kapcsolótáblán a proporcionális elektromos szelep kiáramlását irányító nyomógombot jelzi. 

  

 

Proporcionális elektromos szelep zárásának jele (csak a B változathoz). 
A kapcsolótáblán a proporcionális elektromos szelep kiáramlását irányító nyomógombot jelzi. 

  

 

Kefekioldó jel (csak a B-BT változathoz). 
A kapcsolótáblán azt a nyomógombot jelzi, amivel kioldható a kefe. 
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A KÉSZÜLÉKEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK 

  

 

Meghajtó motor potenciométer jele (csak a BT változathoz). 
A kapcsolótáblán azt a gombot jelzi, amivel a meghajtó motort szabályozó potenciométer irányítható. 

  

 
"ELEKTROMOS SZELEP - ON" állású főkapcsoló jele (csak a BB változathoz). 
A kapcsolótáblán az elektromos szelep és a kefemotor aktiválását irányító nyomógombot jelzi. 

  

 

A főkapcsoló "OFF" állásának jele (csak a BB változathoz). 
A kapcsolótáblán az elektromos szelep és a kefemotor kikapcsolását irányító nyomógombot jelzi. 

  

 

"ELEKTROMOS SZELEP NO - ON" állású főkapcsoló jele (csak a BB változathoz). 
A kapcsolótáblán a kefemotor, de nem az elektromos szelep aktiválását irányító nyomógombot jelzi. 

  

 

A kapcsoló jelzése az "ON - SZÍVÁS" állásban lévő szívómotorhoz (csak BB változathoz). 
A kapcsolótáblán a szívómotort aktiváló nyomógombot jelzi. 

  

 

A kapcsoló jelzése az "OFF - SZÍVÁS" állásban lévő szívómotorhoz (csak BB változathoz). 
A kapcsolótáblán a szívómotor kikapcsolását irányító nyomógombot jelzi. 

  

 

Kefekioldó jele (csak a BB változathoz). 
A műszefalon a kefe automatikus kioldógomját jelzi 

  

 
Munkairány szabályozás jele (csak a B-BB változathoz). 
A talapzat testén azt a gombot, amivel szabályozható a gép munkairánya munka üzemmódban. 

  

 

Ez a szimbólum a tisztavíztartályba tölthető víz maximális hőmérsékletét jelzi 
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A KÉSZÜLÉKEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK 

  

 

Ez a jel a tisztavíz-tartály leeresztő kupakjának helyét jelöli. 

  

 

Ez a jel a tisztavíz-tartály szűrőjének helyét jelöli. 

  

 

A szennyvíztartály leeresztőcsövének helyét jelző címke 

  

 

Tisztítószer-áramlás szabályozásának jele. 
A vizes berendezés tisztítószeres oldatának áramlását szabályozó kar állását jelöli a gépen. 

  

 

Parkolófék jele (csak a BT változathoz). 
A gépen a rögzítőféket vezérlő kart jelzi 

  

 

A max. megengedhető dőlési szöget jelzi 

  

  

  

  

  

  

  



 

  
9 

  

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 
Az itt felsorolt előírásokat figyelmesen be kell tartani a készüléket kezelő személy és a gép sérüléseinek megelőzése érdekében. 
 
FIGYELEM: 
· Olvassa el figyelmesen a készüléken található címkéket. A címkéket soha ne takarja le, és ha megsérültek, azonnal cserélje őket. 
· A készüléket kizárólag az erre feljogosított és megfelelően képzett személyek használhatják. 
· Ne használja a készüléket olyan felületen, amelynek emelkedési szöge meghaladja a géptáblán feltüntetett értéket.  
· A készülék nem alkalmas porózus vagy egyenetlen padló tisztítására. Ne használja a gépet lejtőn. 
· Ha az akkumulátortöltő tápkábelén sérülést észlel, azonnal forduljon a hivatalos vevőszolgálathoz. 
· Veszély esetén válassza le az akkumulátor csatlakozóját, ami a gép hátulsó részén van. 
· Minden karbantartási művelet során kapcsolja ki a gépet, és kösse le az akkumulátorról és/vagy a tápkábelről. 
· Mindig figyeljen a közelben tartózkodó gyermekekre, ne használják a készüléket játékszerként. 
· A készülék használata közben ügyeljen a közelben tartózkodó személyekre, különösen a gyermekekre. 
· Csak a készülékhez tartozó vagy a használati útmutató "KEFE KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA" c. részében meghatározott keféket használja. Más 

típusú kefék használata veszélyezteti a készülék biztonságos működését. 
· A gép áramellátása kizárólag a géptáblán megadott feszültségű lehet. 
FIGYELEM! 
· A gépet testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő, illetve gyakorlat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek nem használhatják. 
· Ne használja és tárolja a gépet nedves körülmények között vagy csapadéknak kitett helyen. 
· Tárolja -25 °C és +55 °C közötti hőmérsékleten. Ne tárolja a szabadban, párás körülmények között. 
· Használati feltételek: a környezeti hőmérséklet legyen 0 °C és 40 °C közötti, a relatív páratartalom 30% és 95% közötti. 
· A gép (elektromos változat) vagy az akkumulátortöltő (akkumulátorok változat) tápkábelét csak szabványos, földelt csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni. 
· A használati sebességet az adhéziós körülményekhez igazítsa. 
· Ne használja a készüléket közlekedési járműként. 
· A készülék használata során nem keletkezik káros rezgés. 
· Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben. 
· Ne szívjon fel gyúlékony folyadékokat. 
· Ne használja a készüléket veszélyes porok összegyűjtésére. 
· Ne keverje a különböző típusú tisztítószereket, mivel mérgező gázok keletkezhetnek. 
· A készülék szőnyegpadló tisztítására nem alkalmas. 
· Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényt a készülékre. 
· Kerülje a kefék működtetését álló készüléknél, mivel ez károsíthatja a padlózatot. 
· Tűz esetén porral oltó készüléket használjon. Ne használjon vizet. 
· Ne menjen neki olyan polcnak vagy állványzatnak, amelyekről tárgyak eshetnek le. A készüléket működtető személy mindig viselje a megfelelő 

biztonsági felszerelést (kesztyű, cipő, sisak, szemüveg stb.). 
· A készüléknek egy időben kell elvégezni a mosást és a szárítást. Egyéb műveletek olyan területen végezhetőek, ahova tilos a bemenet az erre fel nem 

hatalmazott személyeknek. A nedves padlót jelezze megfelelő jelzőtáblákkal. 
· A készülék nem megfelelő működése esetén először győződjön meg arról, hogy a hiba nem a rendes karbantartás elmaradásának következménye. Ha 

szükséges, kérje a hivatalos vevőszolgálat segítségét. 
· Alkatrészcsere esetén kérjen EREDETI alkatrészt egy kereskedelmi képviselőtől és/vagy hivatalos viszonteladótól. 
· Minden karbantartási művelet után állítsa vissza az összes elektromos összeköttetést. 
· A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy az összes nyílászáró és kupak a jelen használati és karbantartási útmutatóban megadott helyzetben van. 
· Ne távolítsa el azokat a védőeszközöket, melyek leszereléséhez szerszám használata szükséges, kivéve karbantartás esetén (lásd az erről szóló 

fejezeteket) 
· Ne mossa le a készüléket közvetlen vagy nagynyomású vízsugárral vagy maró anyaggal. 
· Ne töltse meg a tisztavíztartály szűrőjét órákkal a gép használata előtt, így elkerülhető a tartály szennyeződése. 
· Ne használjon olyan savas vagy lúgos oldatokat, melyek a gépet károsíthatják és/vagy egészségkárosodást okozhatnak. 
· Ellenőriztesse a készüléket évente egyszer hivatalos szakszervizben. 
· A fogyóeszközök hulladékkezelését a hatályos jogszabályok gondos betartásával végezze. 
· Ha majd a hasznos munkával telt évek múltán a készüléket ki kell vonnia a használatból, gondoskodjon a készülékben levő anyagok megfelelő 

ártalmatlanításáról, különös tekintettel az olajokra, az akkumulátorokra és az elektromos alkatrészekre. Vegye figyelembe, hogy a készülék teljes 
egészében újra felhasználható anyagokból készült. 

· A hulladékkezelés előtt el kell távolítani az akkumulátort. Az akkumulátorokat biztonságos módon kell eltávolítani, az érvényben levő rendelkezések 
pontos betartásával. 
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1. BECSOMAGOLT KÉSZÜLÉK MOZGATÁSA 

A gép egy speciális csomagolásban van elhelyezve, és pallóval van ellátva, amely lehetővé teszi a 
targoncával történő mozgatást. A csomagok egymásra helyezése TILOS. 
A gép össztömege csomagolással együtt: 
 
iMx B változat: 94 kg 
iMx BT változat: 101 kg 
iMx BB változat: 94 kg 

 

 

  
A csomagolás méretei a következők: 
 
A= 1170mm 
B= 660mm 
C= 1430mm 

A

C B

   
1. Távolítsa el a külső csomagolást. 
2. A készülék a pallóhoz a kerekeket blokkoló ékekkel van rögzítve 
3. Távolítsa el az ékeket 
4. Kapcsolja ki a rögzítőféket (csak a BT változatokhoz), fordítsa el a kart (1) az óramutató járásával 

ellentétes irányba, ami a gép jobb oldalán található. 

 
  

5. Egy rámpa segítségével, hátramenetben tolva vezesse le a gépet a pallóról. A készülék levétele előtt 
ne szerelje fel a hátsó szívósínt, és ügyeljen, hogy a kefeházat ne érjék erős ütések. A szívósín 
felszereléséhez olvassa el a "SZÍVÓSÍN FELSZERELÉSE" részt. 
 

 

FIGYELEM: A szállítás során a kapcsolótábla aktiválódhat, de a gép mindenesetre 
kikapcsolva marad.  

 
 

 
  

6. Őrizze meg a pallót, mert esetleges még szüksége lehet rá a szállításhoz. 
 

 

FIGYELEM! Amennyiben a terméket kartondobozban szállították, a 
becsomagolt termék mozgatását a felemelésére alkalmas és a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő eszközökkel végezze 

 

FIGYELEM! A művelet során ügyeljen, hogy ne legyen senki és semmi a gép 
közelében 
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2. A KÉSZÜLÉK SZÁLLÍTÁSA 

1. Egy rámpát használva juttassa fel a gépet a raklapra. A műveletet leszerelt kefével és hátulsó 
szívósínnel végezze el. 

2. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály és tisztavíztartály üres-e, ha nem, ürítse ki őket 
3. Ellenőrizze, hogy a gép főkapcsolója "0" (B-BT változatokhoz) vagy "OFF" (BB változatokhoz) állásban 

legyen, ellenkező esetben állítsa be. 
4. Húzza ki az elektromos rendszer csatlakozóját az akkumulátor csatlakozójából 
5. Kábelek segítségével rögzítse a készüléket a pallóhoz 
6. Iktassa be a parkolóféket (csak a BT változathoz). 
  

  
3. GÉP ELÜLSŐ ALKATRÉSZEI 

A gép elülső elemei a következők: 
 
1. Iránybeállító gomb. 
2. Víz gyorsbetöltő kupak. 
3. Tisztítószer adagoló, vízbetöltő kupak. 
4. Szennyvíztartály emelőfogantyúja 

 
  

4. A GÉP OLDALSÓ ELEMEI 

A gép bal oldalán az alábbi részek találhatóak: 
 
1. tisztavíz-tartály szűrőkupak. 
2. Oldat tartályának feltöltési szint csöve. 
3. Szívósín test - kefe - szívóegység fedelének tartója. 
4. Tisztítószeres oldat áramlásvezérlő kar. 

 
  

A gép jobb oldali részén az alábbi elemek találhatók: 
 
5. Parkolófék kar (csak a BT változathoz). 

 
  

5. A GÉP HÁTSÓ ELEMEI 

A gép hátsó részén az alábbi alkatrészek találhatóak: 
 
1. Kulcsos főkapcsoló (B-BT változatok). 
2. Szívósín testét irányító kar. 
3. Elektromos berendezés csatlakozója 
4. Akkumulátortöltő tápkábel (CB változat) vagy dokumentumtároló rekesz fedele. 
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5. Szívósín elszívó cső 
6. Az akkumulátortöltő-kábel csatlakozójának kupakja. 
7. Vízleeresztő cső, szennyvíztartály kupak 

 
  

8. Tolófogantyú, alatta található a gépkezelő jelenléti kar. 
9. Szívómotor csöve. 
10. Szennyvíztartály emelőkar. 
11. Szennyvíztartály burkolat 

 
  

6. A KAPCSOLÓTÁBLA RÉSZEI (B VÁLTOZAT) 

A kapcsolótáblán az alábbiak alkotóelemek találhatóak: 
 
1. Akkumulátor töltöttségjelző - üzemóra-számláló. 
2. "ECO" funkció nyomógomb 
3. Szívómotor vezérlő nyomógomb. 
4. "AUTO" funkció nyomógomb. 

 

 
  

5. Proporcionális elektromos szelep kapcsológomb, megnöveli a kibocsátott tisztítószer mennyiségét. 
6. Proporcionális elektromos szelep kapcsológomb, lecsökkenti a kibocsátott tisztítószer mennyiségét. 
7. Kefekioldó nyomógomb. 

 

 
  

7. A KAPCSOLÓTÁBLA RÉSZEI (BT VÁLTOZAT) 

A kapcsolótáblán az alábbi alkotóelemek találhatóak: 
 
1. Akkumulátor töltöttségjelző - üzemóra-számláló. 
2. Sebességszabályozó gomb (csak a BT változathoz). 
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3. "ECO" funkció nyomógomb. 
4. Szívómotor vezérlő nyomógomb. 
5. "AUTO" funkció nyomógomb. 

 

 
  

6. Hátramenet nyomógomb 
7. Proporcionális elektromos szelep kapcsológomb. 
8. Kefekioldó - bekapcsoló nyomógomb. 

 

 
  

8. A KAPCSOLÓTÁBLA RÉSZEI (BB VÁLTOZAT) 

A kapcsolótáblán az alábbiak alkotóelemek találhatóak: 
 
1. Akkumulátor töltöttségjelző - üzemóra-számláló. 
2. Három állású főkapcsoló. 

"I" állás: A kapcsoló "ON + ELEKTROMOS SZELEP ON" állásban aktiválja a kefemotort és az 
elektromos szelepet 
"0" állás: A kapcsoló "OFF" állásban megszakítja a gép elektromos berendezésének folyamatos 
működését. 
"II" állás: A kapcsoló "ON + ELEKTROMOS SZELEP OFF" állásban aktiválja a kefemotort, de nem az 
elektromos szelepet  

  
3. Szívómotor vezérlő nyomógomb. 

01-es állás: A kapcsoló "ON - SZÍVÁS" állásban aktiválja a szívómotort 
02-es állás: A kapcsoló "OFF - SZÍVÁS" állásban deaktiválja a szívómotort 

4. Kefekioldó kapcsoló. 
 

 

FIGYELEM! Ezután a dokumentációban a főkapcsoló (02) állásait "I vagy 0 vagy II"-
vel azonosítjuk. 

FIGYELEM! Ezután a dokumentációban a szívómotort vezérlő kapcsoló (03) állásait 
Pos.-01 vagy Pos.-02"-vel azonosítjuk. 

    9. AKKUMULÁTOR TÍPUS 

A gép áramellátásához két rekombinációs gáz- vagy zselétechnológiás, hermetikusan zárt meghajtó 
akkumulátort kell használni. A felhasznált akkumulátoroknak meg kell felelniük a következő 
szabványokban előírtaknak: CEI EN 60254-1:2005-12 (CEI 21-5) + CEI EN 60254-2:2008-06 (CEI 21-7). 
A jó munkateljesítmény érdekében javasoljuk, használjon két 12V 77Ah/C5 akkumulátort (330 mm x 169 
mm x H233 mm méretben, egyenként 27 kg súlyú), vagy pedig két 12V 75Ah/C5 (259 mm x 169 mm x 
H2227mm méretű, egyenként 25 kg súlyú) akkumulátort. 
 

 

FIGYELEM! Ha a javasolttól eltérő méretű vagy súlyú akkumulátorokat használ, a 
gép teljesítménye jelentősen megváltozhat. 
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10. AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA 

A karbantartási műveletek és a feltöltés során tartsa be az akkumulátort gyártó cég használati utasításait. 
Ha a készülékhez nem tartozik akkumulátortöltő, különösen ügyeljen az akkumulátortöltő kiválasztásakor. 
Vegye figyelembe az akkumulátor típusát és teljesítményét. 
Az elhasználódott akkumulátort szakképzett és hozzáértő személynek kell leválasztania, majd kiemelni a 
rekeszből a megfelelő emelőberendezés segítségével. MIVEL AZ ELHASZNÁLÓDOTT AKKUMULÁTOR 
VESZÉLYES HULLADÉK, KÖTELEZŐ EGY AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN HULLADÉKKEZELÉSRE 
JOGOSULT SZERVHEZ ELJUTTATNI. 

 

 

  
11. AKKUMULÁTOROK MOZGATÁSA - BEHELYEZÉSE 

Az akkumulátorokat közvetlenül a szennyvíztartály alatt található rekeszben kell elhelyezni, és csak a 
súlyuknak és a felfogatásnak megfelelő emelőszerkezettel szabad felemelni. Meg kell felelniük a CEI 21-5 
előírásban leírt követelményeknek. Az akkumulátorrekesz méretei: 353 mm x 333 mm x H250mm. 
 

 

FIGYELEM! Be kell tartani az abban az országban hatályos balesetvédelmi 
előírásokat, ahol a géppel dogoznak, vagy a megfelelő DIN EN 50272-3 és DIN EN 
50110-1 szabványokat, mielőtt az akkumulátorokat mozgatná. 

 

 

  

 

FIGYELEM! Az esetleges rövidzárlat elkerülése érdekében, használjon szigetelt 
felszereléseket az akkumulátorok bekötéséhez, ne támasszon neki, és ne is ejtsen 
fém tárgyakat az akkumulátorra. Vegye le a gyűrűket, órákat és a fémrészekkel 
ellátott ruhadarabokat, melyek az akkumulátorok végződéseivel érintkezhetnek. 

 
Az akkumulátorokat a rekeszbe az alábbiak szerint helyezze be: 
1. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e, ellenkező esetben ürítse ki a megfelelő csővel (01), ami a 

gép hátsó részén található. 
2. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló (02) "0" állásban van-e, ellenkező esetben forgassa el a kulcsot negyed 

fordulattal balra (csak a B-BT változathoz), vegye ki a kulcsot a kapcsolótáblából. Ellenőrizze, hogy a 
gép hátsó részén lévő főkapcsoló "0" állásban van-e, ellenkező esetben állítsa "0"-ra (csak a BB 
változat).  
  

3. Ellenőrizze, hogy az elektromos berendezés csatlakozója (03) le van-e kapcsolva az akkumulátor 
csatlakozójáról, ellenkező esetben húzza ki. 

4. Támassza a talapzatot a földre. 
5. Támassza a szívósínt a földre a gép hátsó részén lévő, erre való karral. 
6. Rögzítse a gépet a parkolófékkel, a gép jobb oldalán lévő karral (04) (csak a BT változatoknál). 

 
  

7. Vegye ki a rögzítőből a szennyvíztartály ürítő csövet (01) és helyezze a földre. 
8. Vegye ki a szívómotor csövét (05) a gyűjtőtartályban lévő gumitartóból. 
9. Vegye ki a gyűjtőtartályban lévő lyukból a szívósín szívócsövét (06). 
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10. Vegye le az elszívó tetejét és rögzítse a tartóján, ami a gép hátsó részén található. 
11. Vegye ki a gépből a szennyvíztartályt, figyeljen az ürítő csőre, támassza egy a járófelület feletti 

felületre, hogy a véletlen sérüléseket elkerülje. 
 

 

FIGYELEM: A szennyvíztartály kialakításának köszönhetően lerakható a földre úgy, 
hogy a hátsó része érintkezik a földdel, így elkerülhetőek az ürítő karmantyú véletlen 
sérülései. 

 
 
 

 
  

12. Megfelelő felszerelést használva rögzítse az akkumulátorok rögzítő lemezeit (07) az akkumulátorok 
alsó lemezéhez. 
 
 
Az oldalsó képen látható a lemezek helyzete a 12V 77Ah akkumulátorokhoz (259 mm x 168 mm x 
H208mm méretben, súlyuk egyenként 27 kg). 
 
 

 
  
Az oldalsó képen látható a lemezek helyzete a 12V 75Ah akkumulátorokhoz (259 mm x 168 mm x 
H208mm méretben, súlyuk egyenként 25 kg). 
 

 

FIGYELEM! Mielőtt beszerelné az akkumulátort, tisztítsa meg egy nedves ronggyal 
az akkumulátorok rekeszét. Ellenőrizze, hogy helyesen működnek-e a mellékelt 
kábelek érintkezései. 
FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy a használni kívánt akkumulátor tulajdonságai 
megfelelnek-e az elvégzendő munkának. Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi 
szintjét és az akkumulátorokon lévő érintkezések állapotát. 

  
  

 

FIGYELEM! Az akkumulátorokat kizárólag a tömegüknek és méretüknek 
megfelelő emelő- és szállítóeszközökkel emelje és mozgassa 
FIGYELEM: Az emelő kampók nem károsíthatják a blokkokat, csatlakozókat 
vagy kábeleket. 

 
13. Helyezze az akkumulátorokat a megfelelő rekeszbe, állítsa be a "+" és "-" ellentétes pólusokat, 

figyeljen arra, hogy ne károsítsa szívómotor csövét (05). Az oldalsó képen látható a lemezek helyzete 
a 12V 77Ah akkumulátorokhoz. 

 

FIGYELEM! Mielőtt berakja a gépbe az akkumulátorokat, ne felejtse el beborítani egy 
kis zsírral a kapcsokat, hogy a külső rozsdától megóvja. 

 

 
  

Az oldalsó képen látható az 12V 75Ah akkumulátorok helyzete. Helyezze az akkumulátorokat a megfelelő 
rekeszbe, állítsa be a "+" és "-" ellentétes pólusokat, ahogy az ábrán látható, figyeljen arra, hogy ne 
károsítsa szívómotor csövét (05). 

 

 

FIGYELEM! Mielőtt berakja a gépbe az akkumulátorokat, ne felejtse el beborítani egy 
kis zsírral a kapcsokat, hogy a külső rozsdától megóvja. 
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12. AZ AKKUMULÁTOR ÉS AZ AKKUMULÁTOR CSATLAKOZÓJÁNAK ÖSSZEKÖTÉSE 

1. Kösse sorba az akkumulátorokat a mellékelt áthidaló vezeték (03) segítségével a “+” és “-“ pólusokhoz. 
2. Kösse az akkumulátor csatlakozókábelét (02) a “+” és “-“ végpólusokhoz a 24 voltos kapocsfeszültség 

eléréséhez. 
3. Csatlakoztassa az elektromos rendszer csatlakozását az akkumulátor csatlakozójához 

 

 

FIGYELEM! Javasoljuk, hogy az elektromos bekötést a szakvevőszolgálat képzett 
szakemberével végeztesse el 

  
  

4. Helyezze el a gépen a gyűjtőtartályt, nagyon figyeljen oda, hogy az ürítő csövet helyesen állítsa be. 
5. Rögzítse a gép hátsó részén a szennyvíztartály ürítő csövét (01). 
6. Illessze a szívómotor csövét (05) a szennyvíztartály hátsó részénél található gumitartóba. 
7. Illessze a szívósín szívócsövét (06) a szennyvíztartály hátsó részénél található nyílásba. 

 

 
  

13. AKKUMULÁTORTÖLTŐ CSATLAKOZTATÁSA (CB NÉLKÜLI VÁLTOZATOK) 

Az akkumulátorok maradandó károsodásának megelőzése érdekében feltétlenül kerülje azok teljes 
lemerítését. A villogó fényjelző kigyulladása után pár percen belül kezdje meg a feltöltést. 

 

FIGYELEM! Még akkor se hagyja az akkumulátorokat teljesen lemerült állapotban, 
ha a gép nincs éppen használatban. Ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő megfelel-e 
az akkumulátor típusának és teljesítményének. 

 

 

  
Az akkumulátortöltő csatlakoztatásához az alábbiakra van szükség:  
 
1. Vigye a gépet az akkutöltőhöz 
2. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e, ellenkező esetben ürítse ki a megfelelő csővel (01), ami a 

gép hátsó részén található. 
3. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló (02) "0" állásban van-e, ellenkező esetben forgassa el a kulcsot negyed 

fordulattal balra (csak a B-BT változathoz), vegye ki a kulcsot a kapcsolótáblából. Ellenőrizze, hogy a 
gép hátsó részén lévő főkapcsoló "0" állásban van-e, ellenkező esetben állítsa "0"-ra (csak a BB 
változathoz). 
 

 
  

4. Ellenőrizze, hogy az elektromos berendezés csatlakozója (03) le van-e választva az akkumulátor 
csatlakozójáról, ellenkező esetben húzza ki. 

5. Támassza a talapzatot a földre. 
6. Rögzítse a gépet a parkolófékkel, a gép jobb oldalán lévő karral (04) (csak a BT változatoknál). 

 

 

FIGYELEM: A készüléket zárt helyen, egyenes és sima felületen helyezze el. A 
készülék közelében nem lehetnek olyan tárgyak, amelyekkel érintkezve a készülék 
rongálódhat vagy amelyek emiatt tönkremehetnek. 
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7. Vegye ki a rögzítőből a szennyvíztartály ürítő csövet (01) és helyezze a földre. 
8. Vegye ki a szívómotor csövét (05) a gyűjtőtartályban lévő gumitartóból. 
9. Vegye ki a gyűjtőtartályban lévő lyukból a szívósín szívócsövét (06). 

 
  

10. Vegye le az elszívó tetejét és rögzítse a tartóján, ami a gép hátsó részén található. 
11. Vegye ki a gépből a szennyvíztartályt, figyeljen az ürítő csőre, támassza egy a járófelület feletti 

felületre, hogy a véletlen sérüléseket elkerülje. 
 

 

FIGYELEM: A szennyvíztartály kialakításának köszönhetően lerakható a földre úgy, 
hogy a hátsó része érintkezik a földdel, így elkerülhetőek az ürítő karmantyú véletlen 
sérülései. 

 
 
 

 
  

12. Húzza ki az elektromos rendszer csatlakozóját az akkumulátor csatlakozójából. 
13. Kapcsolja össze az akkumulátortöltő kábelét az akkumulátorok csatlakozójával. 
14. Kösse össze a behúzott kábelt a külső akkumulátortöltővel 

 

 

FIGYELEM! Olvassa el figyelmesen a töltéshez használt akkumulátortöltő használati 
és karbantartási utasítását. 
FIGYELEM! Az akkumulátorok teljes töltési ciklusa alatt tartsa nyitva a 
szennyvíztartályt, hogy lehetővé tegye a gázok távozását 
FIGYELEM: Az akkumulátorok újratöltésére való helyiséget megfelelően kell 
szellőztetni, nehogy összegyűljenek a gázok, melyek az akkumulátorokból kijönnek. 

 

 
  

 
FIGYELEM! Gázok belélegzésének és maró folyadékok kifolyásának veszélye. 

 

FIGYELEM: Tűzveszély: Ne közelítsen nyílt lánggal. 

 
15. A teljes feltöltési ciklust követően húzza ki az akkumulátortöltő kábelét az akkumulátorok 

csatlakozójáról. 
16. Kapcsolja össze az elektromos berendezés csatlakozóját az akkumulátor csatlakozójával. 

  
  

17. Állítsa a gépre a szennyvíztartályt, figyelve arra, hogy az ürítőcsövet helyesen állítsa be. 
18. Rögzítse a gép hátsó részén a szennyvíztartály ürítő csövét (01). 
19. Illessze a szívómotor csövét (05) a szennyvíztartály hátsó részénél található gumitartóba. 
20. Illessze a szívósín csövét (06) a szennyvíztartály hátsó részénél található nyílásba. 
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14. AKKUMULÁTORTÖLTŐ CSATLAKOZTATÁSA (CB VÁLTOZATOK) 

Az akkumulátorok maradandó károsodásának megelőzése érdekében feltétlenül kerülje azok teljes 
lemerítését. A villogó fényjelző kigyulladása után pár percen belül kezdje meg a feltöltést. 

 

FIGYELEM: Még akkor se hagyja az akkumulátorokat teljesen lemerült állapotban, 
ha a gép nincs éppen használatban. 

 

 

  
Az akkumulátortöltő csatlakoztatásához az alábbiakra van szükség:  
 
1. Vigye a gépet az akkutöltőhöz 
2. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e, ellenkező esetben ürítse ki a megfelelő csővel (01), ami a 

gép hátsó részén található. 
3. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló (02) "0" állásban van-e, ellenkező esetben forgassa el a kulcsot negyed 

fordulattal balra (csak a B-BT változathoz), vegye ki a kulcsot a kapcsolótáblából. Ellenőrizze, hogy a 
gép hátsó részén lévő főkapcsoló "0" állásban van-e, ellenkező esetben állítsa "0"-ra (csak a BB 
változathoz). 
  
  

4. Ellenőrizze, hogy az elektromos berendezés csatlakozója (03) le van-e választva az akkumulátor 
csatlakozójáról, ellenkező esetben húzza ki. 

5. Támassza a talapzatot a földre. 
6. Rögzítse a gépet a parkolófékkel, a gép jobb oldalán lévő karral (04) (csak a BT változatoknál). 

 

 

FIGYELEM: A készüléket zárt helyen, egyenes és sima felületen helyezze el. A 
készülék közelében nem lehetnek olyan tárgyak, amelyekkel érintkezve a készülék 
rongálódhat vagy amelyek emiatt tönkremehetnek. 

 

 
  

7. Vegye ki a rögzítőből a szennyvíztartály ürítő csövet (01) és helyezze a földre. 
8. Vegye ki a szívómotor csövét (05) a gyűjtőtartályban lévő gumitartóból. 
9. Vegye ki a gyűjtőtartályban lévő lyukból a szívósín szívócsövét (06). 

 
  

10. Vegye le az elszívó tetejét és rögzítse a tartóján, ami a gép hátsó részén található. 
11. Vegye ki a gépből a szennyvíztartályt, figyeljen az ürítő csőre, támassza egy a járófelület feletti 

felületre, hogy a véletlen sérüléseket elkerülje. 
 

 

FIGYELEM: A szennyvíztartály kialakításának köszönhetően lerakható a földre úgy, 
hogy a hátsó része érintkezik a földdel, így elkerülhetőek az ürítő karmantyú véletlen 
sérülései. 

 
 
 

 
  

12. Vegye le az akkumulátortöltő csatlakozójának fedő kupakját (07). 
13. Dugja be az akkumulátortöltő kábelének csatlakozóját a töltőn található aljzatba 
14. Dugja be az akkumulátortöltő tápkábelének csatlakozóját a hálózati aljzatba. 

 

 

FIGYELEM: Az akkumulátorok teljes töltési ciklusa alatt tartsa nyitva a szennyvíztartályt, 
hogy lehetővé tegye a gázok távozását. 
FIGYELEM: Az akkumulátorok újratöltésére való helyiséget megfelelően kell 
szellőztetni, hogy elkerülhető legyen a gázok összegyűlése, melyek az akkumulátorból 
kijönnek. 

 
Az akkumulátortöltő tápkábele a használati utasítás csomagjában található. 
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FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen az akkumulátortöltő használati és karbantartási 
utasítását, amely jelen kézikönyvvel egy csomagban található. 

FIGYELEM: Mielőtt az akkumulátortöltő tápkábelét bedugná az aljzatba, ellenőrizze, 
hogy nincs-e rajta kondenzvíz vagy egyéb folyadék. 
FIGYELEM: Ha hirtelen áram alá helyezi a gép elektromos berendezését, a 
parancsok kijelzőjén megjelenik az "AKKUMULÁTORTÖLTÉS" felirat, nem fog 
működni a parancsok egyike sem a kormánynál (csak a B-BT változathoz). 

 

 

  
15. A teljes feltöltési ciklust követően húzza ki az akkumulátortöltő tápkábelét a fali dugaljból. 
16. Húzza ki a dugaljból (08) az akkumulátortöltő kábelének csatlakozóját, ami magában az 

akkumulátortöltőben található, illessze bele a tárolórekeszbe (09). 
17. Illessze be az akkumulátortöltő dugaljának fedő kupakját (07). 

 

 
  

15. AKKUMULÁTOROK TÖLTÖTTSÉGJELZŐJE (B-BT VÁLTOZATOK) 

A készülék műszerfalán található kijelzőn (1) látható az akkumulátor töltöttségi állapota. Ha az alsó sorban 
tíz világító rovátka látható, az akkumulátor töltöttségi szintje maximális. Ha viszont az akkumulátorok 
töltöttségi szintjének százaléka 00%, és villog, ez azt jelenti, hogy az akkumulátorok lemerültek. 

 

FIGYELEM! Néhány másodperccel azután, hogy az akkumulátorok töltöttsége elér a 
20%-hoz, a kefemotor automatikusan kikapcsol. A feltöltés megkezdése előtt a 
megmaradt töltéssel még be lehet fejezni a szárítási műveletet. 

FIGYELEM! Néhány másodperccel azután, hogy az akkumulátorok töltöttsége elér a 
10%-hoz, a szívómotor automatikusan kikapcsol. A maradék töltéssel mindenképpen 
el tud menni arra a helyre, ahol újratöltheti (csak a BT változatokhoz). 

 
 

 

 

  
  

16. ÜZEMÓRA-SZÁMLÁLÓ (B-BT VÁLTOZATOK) 

A gép műszerfalán található a kijelző (1), ami a gép használatának teljes idejét mutatja. A felső 
sor mutatja a működési órákat és perceket. A villogó “:” szimbólum jelzi, hogy az üzemóra-számláló 
számolja a készülék üzemben töltött idejét. 
 
 

 
 

  
17. AKKUMULÁTOROK TÖLTÖTTSÉGJELZŐJE (BB VÁLTOZATOK) 

A display felső részén látható a teljes üzemidő, a megjelenő sor mutatja a munkaórák számát egy öt 
számjegyű számmal, a "." pont után egy számjegy mutatja az óra tizedrészét. 
8-pozíciós akkumulátorjelző és led (7 sárga: feltöltött akkumulátor, 1 piros: lemerült akkumulátor). 

 

FIGYELEM! A piros jelzőlámpa kigyulladását követően, néhány másodperc elteltével 
a kefemotor automatikusan leáll. A feltöltés megkezdése előtt a megmaradt töltéssel 
még be lehet fejezni a szárítási műveletet. 
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18. ELŐREMENET MUNKASEBESSÉGBEN (BT VÁLTOZATOK) 

A gép elektronikus vezérlésű meghajtómotorral van felszerelve. A gép elmozdításához, miután elforgatta a 
kulcsot "I" állásba, elég megnyomni a gépkezelő jelenlétét jelző kart, ami a tolófogantyú markolata alatt van. 
 

 

FIGYELEM! A gép nem kezd el mozogni (sem előre, sem pedig hátra), ha a 
potenciométer szabályozó gombja (01) a minimumon áll. 

  
  

19. ELŐREMENET MUNKASEBESSÉGBEN (B-BB VÁLTOZATOK) 

A gépek haladását a kefék biztosítják, amelyek a súly megfelelő elosztásának köszönhetően képesek 
előrehúzni a készüléket. 

 

FIGYELEM! Ha a gép iránya bizonytalan, olvassa el az "IRÁNY BEÁLLÍTÁSA" c. 
fejezetet. 

 

 

  
20. FOLYADÉKTARTÁLY FELTÖLTÉSE 

Mielőtt feltölti a tisztavíz-tartályt, végezze el az alábbiakat:  
1. A tisztavíztartály minden feltöltésekor ürítse teljesen ki a szennyvíztartályt. 
2. Ellenőrizze, hogy a talapzat és a szívósín a padlóra támaszkodik, ellenkező esetben igazítsa a 

padlóhoz. 
3. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló "0" állásban van-e, ellenkező esetben forgassa el a kulcsot negyed 

fordulattal balra (csak a B-BT változathoz), vegye ki a kulcsot a kapcsolótáblából. Ellenőrizze, hogy a 
gép hátsó részén lévő főkapcsoló "0" állásban van-e, ellenkező esetben állítsa "0"-ra (csak a BB 
változathoz). 

 
 

 
  

4. Rögzítse a parkolóféket a gép jobb oldalán lévő karral (csak a BT változatokhoz). 
5. Ellenőrizze, hogy a készülék bal oldalán található szűrősapka (02) megfelelően be van-e zárva. 

 
  

A tisztavíz-tartály feltöltése kétféleképpen történhet: 
 

1. Vegye le a töltőkupakot (01), és töltse fel egy gumicsővel 
2. Használja a gumikupakot (02), melynek feladata, hogy a vízcsövet tartsa. Ne felejtse el a töltő kupakot 

(01) levenni, hogy a levegő távozni tudjon. 

  
  

Vegye le a töltő kupakot (01), és töltse fel tiszta vízzel 50°C-nál nem magasabb hőmérsékleten. 
Megtekinthető, mennyi van a tartályban a vízszint cső segítségével (03), ami a gép bal hátsó részénél 
található. Adagolja a folyékony tisztítószert a tartályba a tisztítószergyártó által a címkén megadott 
töménységben és módon. A nagy mennyiségű hab kárt tehet a szívómotorban, így ennek elkerülésére a 
lehető legkevesebb tisztítószert használja. 

 

FIGYELEM! A töltő kupak (01) használható a tisztavíz-tartályba beadagolandó 
tisztítószer adagolójaként, rá vannak nyomtatva a tisztítószer százalékát azonosító 
jelek, melyek egy 0.1%-os minimumtól 0.5% maximumig terjednek. 
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FIGYELEM! Csak olyan tisztítószert használjon, amelynek címkéjén a gyártó 
feltüntette, hogy a szer padlótisztító gépben használható. Ne használjon olyan 
savas és lúgos termékeket, oldószereket, amelyeken ez az információ nincs 
feltüntetve. Olyan savas vagy lúgos karbantartó tisztítószerek használata is 
megengedett, melyek pH értéke négy és tíz közötti, és amelyek nem tartalmaznak 
oxidánsokat, klórt vagy brómot, formaldehidet, ásványi oldatokat. 

 

FIGYELEM: A kéz súlyos égési sérüléseinek elkerülése érdekében a 
tisztítószerrel, savas vagy lúgos oldatokkal való munkálatok során mindig ajánlatos 
védőkesztyűt használni. 

 

FIGYELEM: Mindig csökkentett habzású tisztítószereket használjon. A biztonság 
kedvéért, még mielőtt munkához látna, töltsön a szennyvíztartályba egy kis 
mennyiségű habzást fékező folyadékot, hogy elkerülje a habképződést. Ne 
használjon hígítatlan savakat. 

 

   
21. SZÍVÓSÍN FELSZERELÉSE 

Csomagolástechnikai okokból a szívósínt a készülékről leszerelve szállítjuk. A szívósínt a készülék 
csatlakozócsonkjára kell felszerelni az alábbiak szerint: 
1. Ellenőrizze, hogy a talapzat a földre támaszkodik-e, ellenkező esetben engedje lentebb. 
2. A gép főkapcsolóját (01) állítsa a "0" állásba, és vegye ki a kulcsot a kapcsolótáblából (B-BT 

változatok). Állítsa a gép hátsó részén lévő főkapcsolóját "0" állásba (csak a BB változathoz). 

 
  
3. Húzza be a parkolóféket a gép jobb oldalán lévő karral (02) (csak a BT változatokhoz). 
4. Engedje le a szívósín testét a karral (03), ami a gép hátsó részén található. 

 
  
5. Csavarja ki a gombokat (04), melyek a szívósín testének lemezén találhatóak. 
6. Először a szívósín testének bal csapját helyezze be a szívósín csatlakozás bal nyílásába (05), és 

csavarja be a gombot (04), úgy hogy az alátétgyűrű és a rugó hozzátapadjon a szívósíntartó felső 
részénél. 

7. Illessze be a szívósín jobb csapját a szívósín csatlakozás jobb nyílásába (06), és csavarja be a 
rögzítőgombot (04), úgy hogy az alátétgyűrű és a rugó hozzátapadjon a szívósíntartó felső részébe. 

 
  

8. Illessze be a szívócsövet (07) a szívósín testén lévő csőkarmantyúba (08). 
 

 

FIGYELEM! Ezekhez a műveletekhez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje 
a fémtárgyak veszélyes éleivel vagy csúcsaival való érintkezést. 
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22. A KEFE FELSZERELÉSE (B-BT VÁLTOZATOK) 
A talapzat test kefék beszereléséhez az alábbiak szerint járjon el: 
1. Emelje fel a talapzatot a padlóról a tolófogantyúval. 
2. Ellenőrizze, hogy a szívósín felemelkedett-e a padlótól, ellenkező esetben emelje fel a kar (01) 

segítségével. 
3. Fordítsa a kulcsos főkapcsolót (02) az "I" állásba. 

 

FIGYELEM! Bizonyosodjon meg, hogy a művelet végzése közben a kefe közelében 
sem személyek sem tárgyak nem tartózkodnak. 

  
  

4. Helyezze a kefét a padlóra, a gép talapzata közelébe 
5. Engedje le a gép talapzatát beállítva a kefére. 
6. Nyomja meg az "AUTO" üzemmód nyomógombját (03) 
7. Nyomja le lökésekkel a gépkezelő jelenlét kart, ami a tolófogantyú alatt van. 

 

FIGYELEM! Bizonyosodjon meg, hogy a művelet végzése közben a kefe 
közelében sem személyek sem tárgyak nem tartózkodnak. 
FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy a kefe megfelelően van-e beakasztva. Ellenkező 
esetben a gép nem a kívánt irányba fog mozogni. 

 

   
23. A KEFE FELSZERELÉSE (BB VÁLTOZATOK) 
A talapzat test kefék beszereléséhez az alábbiak szerint járjon el: 
1. Emelje fel a talapzatot a padlóról a tolófogantyúval. 
2. Ellenőrizze, hogy a szívósín fel van-e emelve a padlóról, ellenkező esetben emelje fel a kar (01) 

segítségével. 
3. A gép főkapcsolóját (02) állítsa "0" állásba. 

 

 

FIGYELEM! Bizonyosodjon meg, hogy a művelet végzése közben a kefe közelében 
sem személyek sem tárgyak nem tartózkodnak. 

 

 

  
4. Helyezze a kefét a padlóra, a géptest közelébe 
5. Engedje le a gép talapzatát beállítva a kefére. 
6. Nyomja meg a "II" üzemmód nyomógombot (02) 
7. Nyomja le lökésekkel a gépkezelő jelenlét kart, ami a tolófogantyú alatt van. 

 

 

FIGYELEM! Bizonyosodjon meg, hogy a művelet végzése közben a kefe 
közelében sem személyek sem tárgyak nem tartózkodnak. 
FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy a kefe megfelelően van-e beakasztva. Ellenkező 
esetben a gép nem a kívánt irányba fog mozogni. 

    
24. SZÁLLÍTÁSI ÜZEMMÓD 

Ha a gépet szállítási üzemmódban kell használni, használja a tolófogantyút (01) (lefelé megnyomva), és 
emelje fel a gép elülső részét, hogy a hátsó kis kerék (02) a földre támaszkodhasson, ebben az 
üzemmódban a gépet teljesen nyugodtan szállíthatja. 
 

 

FIGYELEM! Ezen művelet során győződjön meg arról, hogy a szívósín fel van-e 
emelve a földről, ellenkező esetben emelje fel. 
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25. A MUNKAVÉGZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE (B-BT VÁLTOZATOK) 

Mielőtt dolgozni kezd, el kell végeznie az alábbiakat: 
1. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e. Ha nem, gondoskodjon a teljes kiürítéséről. 
2. Ellenőrizze, hogy a tisztavíz-tartályban lévő tisztítószeres oldat mennyisége megfelel-e annak a 

munkatípusnak, amit el akar végezni, ellenkező esetben töltse fel a tisztavíz-tartályát. 
3. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló (01) a "0" állásban van-e, ellenkező esetben fordítsa el a kulcsot az 

óramutató járásával ellentétes irányba. 
4. Kapcsolja össze az elektromos rendszer (02) csatlakozóját az akkumulátorok csatlakozójával. 

 
  

5. Ellenőrizze, hogy a tisztítószeres oldat csapja teljesen nyitva legyen, ellenkező esetben használja a 
gép bal oldalán lévő kart (03). 

6. Ellenőrizze, hogy a parkolófék (04), ami a gép jobb oldalán található, ne legyen behúzva, ellenkező 
esetben oldja ki (csak a BT változatokhoz). 

7. Fordítsa el a főkapcsoló kulcsát (01) egy negyed fordulattal, az óramutató járásával megegyező 
irányba (tegye I állásba). Azonnal kigyullad a műszerfalon található kijelző. 

 

FIGYELEM! Ha a gép bekapcsolási szakaszában aktiválja a gépkezelő jenelétének 
karját, a kijelzőn megjelenik az "AKTIVÁLT KAR" felirat, és a gép nem fog 
engedélyezni semmilyen parancsot sem, engedje el a gépkezelő jelenlét kart. 

   

  
A kijelző kigyulladásakor egymás után három információ jelenik meg. 
Az első képernyőoldalon megjelenik a gép típusának neve. 
A második képernyőoldalon látható a fenti sávban a teljes üzemelési idő, a lenti sávban pedig a 
szoftver release. 

 

  
A harmadik és utolsó képernyőoldalon látható a fenti sávban a teljes működési idő, a lenti sávban 
pedig az akkumulátorok töltöttségi százaléka. Amikor a készülékkel együtt szállított akkumulátorok fel 
vannak töltve, az alsó sorban tíz világító rovátka látható, melyek egy elemet ábrázolnak. A rovátkák az 
akkumulátor merülésével párhuzamosan alszanak ki, majd az akkumulátor teljes lemerülésekor már 
csak az elem körvonala villog. A felső sor pedig az üzemórákat és -perceket mutatja. A villogó “:” 
szimbólum jelzi, hogy az üzemóra-számláló számolja a készülék üzemben töltött idejét. 
 

 

  
8. Engedje le a szívósín testét a karral (05), ami a gép hátsó részén található. 
9. Nyomja meg az "AUTO" nyomógombot (06), ami a műszerfalon található. 

 

 

FIGYELEM! Amint megnyomja az "AUTO" nyomógombot, a kefemotor, a 
szívómotor és az elektromos szelep üzemelhetnek. 

FIGYELEM! Csak ha megnyomja a gépkezelő jelenléti kart, kap lehetőséget a 
kefemotor, a szívómotor és az elektromos szelep, hogy üzemeljen. 

 
 

 
  

10. Ellenőrizze, hogy a potenciométer szabályozó gomb (07) ne legyen a minimális állásban, ha a 
minimumon áll, fordítsa el enyhén az óramutató járásával megegyező irányba (csak a BT 
változatokhoz). 

11. Ha aktiválja a gépkezelő jelenlét kart, a gép elkezd mozogni. 
 

 



 

  
24 

  

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

  
Az első méterek során ellenőrizze, hogy a sebesség megfelel-e annak a munkának, amit el kell végezni, 
ellenkező esetben állítsa be miután elolvasta a "MUNKAVÉGZÉSI SEBESSÉG BEÁLLÍTÁSA" c. fejezetet 
(csak a BT változatokhoz érvényes). 
Az első méterek során ellenőrizze, hogy a tisztítószeres oldat, ami kijön, megfelel-e annak a munkának, 
amit el kell végezni, ellenkező esetben állítsa be miután elolvasta a "TISZTÍTÓSZERES OLDAT 
BEÁLLÍTÁSA" c. fejezetet. 
A készülék így maximális hatékonysággal működik a tisztítószeres oldat kifogyásáig, illetve az 
akkumulátorok lemerüléséig. 

 

  
Ha a szárításos tisztítási művelet során elengedik a gépkezelő jelenléti kart, a meghajtó motor (BT 
változat), és a kefemotor és az elektromos szelep leállnak, a szívómotor tovább dolgozik, körülbelül 
tizenöt másodpercig, majd kikapcsol. A kapcsolók kijelzőn aktív marad az "A" jel. 

 

FIGYELEM! A munkavégzés újrakezdéséhez elég megnyomni a gépkezelő jelenlét 
kart. Amint megnyomja, aktiválja a meghajtó motort (BT változatok), a kefemotort, a 
szívómotort, és az elektromos szelepet. 

 
 

 

  
Ha csak a mosási művelet elvégzésére van szükség, elég megnyomni a vezérlőtáblán található 
nyomógombot (08), és a szívómotor azonnal leáll körülbelül tizenöt másodpercet követően. A kapcsolók 
kijelzőjén továbbra is ott marad az "A" jel, és megjelenik az "O" jel. 
Miután véget ért a mosási ciklus, ha vissza akar térni a padló mosásához és szárításához, nyomja meg a 
(08) nyomógombot. 

 
  

Ha a mosási művelet során elengedi a gépkezelő jelenlét kart, a meghajtó motor (BT változat), a 
kefemotor és az elektromos szelep leállnak. A kapcsolók kijelzőn aktív marad az "O" jel. 

 

FIGYELEM! A munkavégzés újrakezdéséhez elég megnyomni a gépkezelő jelenlét 
kart. Amint megnyomja, aktiválja a meghajtó motort (BT változatok), a kefemotort, és 
az elektromos szelepet. 

 

 

  
Ha csak a mosási művelet elvégzésére van szükség, anélkül hogy tisztítószeres oldat folyna ki, elég 
benyomva tartani néhány másodpercig a vezérlőtáblán található nyomógombot (09), így kikapcsol az 
elektromos szelep, és kiiktatja a tisztítószeres oldat kibocsátást.  

 
  

Miután véget ér a mosási ciklus tisztítószeres oldat nélkül, ha újra mosni és szárítani akarja a padlót, 
nyomja meg a nyomógombot (09), hogy beállítsa a tisztítószeres oldat kifolyását (olvassa el a 
"TISZTÍTÓSZERES OLDAT BEÁLLÍTÁSA" c. fejezetet). 
 
 

 
  

Ha a tisztítószeres oldat nélküli mosási művelet során elengedik a gépkezelő jelenlét kart, a meghajtó 
motor (BT változat), és a kefemotor leáll, a szívómotor tovább dolgozik, körülbelül tizenöt másodpercig, 
majd kikapcsol. A kapcsolók kijelzőn aktív marad az "O" jel. 
 

 

FIGYELEM! A munkavégzés újrakezdéséhez elég megnyomni a gépkezelő jelenlét 
kart. Amint megnyomja, aktiválja a meghajtó motort (BT változatok), a kefemotort, a 
szívómotort. 
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Ha csak a szárítási művelet elvégzésére van szükség, elég megnyomni a vezérlőtáblán található 
nyomógombot (06), a kefemotor, a szívómotor és az elektromos szelep azonnal leáll (a szívómotor 
ténylegesen körülbelül tizenöt másodpercet követően kapcsol ki). Ha megnyomja a nyomógombot (08), a 
szívómotor újra elindul, és szárítási üzemmódban lehet dolgozni. A parancsok kijelzőn eltűnik az "O" jel, 
de megjelenik az "ASP" felirat. Miután véget ért a szárítási ciklus, ha vissza akar térni a padló mosásához 
és szárításához, nyomja meg a nyomógombot (06). 

 
 

  
Ha a szárítási művelet során elengedi a gépkezelő jelenlét kart, a meghajtó motor (BT változat) leáll, a 
szívómotor tovább dolgozik körülbelül tizenöt másodpercig, majd kikapcsol. A parancsok kijelzőn aktív 
marad az "ASP" jel. 

 

FIGYELEM! A munkavégzés újrakezdéséhez elég megnyomni a gépkezelő jelenlét 
kart, amint megnyomja, aktiválja a meghajtó motort (BT változatok), és a 
szívómotort. 

 

 

  
26. ELŐKÉSZÜLETEK A HASZNÁLATRA (BB VÁLTOZATOK) 

Mielőtt dolgozni kezd, el kell végeznie az alábbiakat: 
 
1. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e. Ha nem, gondoskodjon a teljes kiürítésről. 
2. Ellenőrizze, hogy a tisztavíz-tartályban lévő tisztítószeres oldat megfelel-e annak a munkatípusnak, 

amit el akar végezni, ellenkező esetben töltse fel a tisztavíz tartályt. 
3. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló (01) "0" állásban van-e, ellenkező esetben állítsba be. 
4. Kapcsolja össze az elektromos berendezés (02) csatlakozóját az akkumulátorok csatlakozójával. 

 
  

5. Ellenőrizze, hogy a tisztítószeres oldat csapja teljesen nyitva legyen, ellenkező esetben használja a 
gép hátulján lévő kart (03). 

6. A főkapcsolót (01) állítsa “I” állásba. Az akkumulátorok kijelzője és az üzemórák számlálója azonnal 
aktiválódnak. 

7. Állítsa a szívómotor kapcsolót (04) "Pos.-01" állásba, a motor azonnal elkezd üzemelni. 
 

 

FIGYELEM! Ha a gép bekapcsolása során aktiválódik a gépkezelő jelenlét kar, a 
gép elkezd dolgozni, a gép üzembe helyezési sorozata során tanácsos elengedni a 
gépkezelő jelenlét kart. 

 

 
  

8. Engedje le a szívósín testét a karral (05), ami a gép hátsó részén található. 
9. Ha aktiválja a gépkezelő jelenlét kart, a gép elkezd mozogni. 
 
Az első méterek során ellenőrizze, hogy a tisztítószeres oldat, ami kijön, megfelel-e annak a munkának, 
amit el kell végezni, ellenkező esetben állítsa be miután elolvasta a "TISZTÍTÓSZERES OLDAT 
BEÁLLÍTÁSA" c. fejezetet. 
A készülék így maximális hatékonysággal működik a tisztítószeres oldat kifogyásáig, illetve az 
akkumulátorok lemerüléséig. 
 

 
  

Ha a szárításos tisztítási művelet során elengedik a gépkezelő jelenlét kart, a kefemotor és az elektromos 
szelep leáll, a szívómotor tovább dolgozik, amíg a nyomógombot (04) a "Pos.-02" állásban nem állítja. 

 

FIGYELEM! A munkavégzés újrakezdéséhez elég megnyomni a gépkezelő jelenlét 
kart, amint megnyomja, aktiválja a kefemotort és az elektromos szelepet, nyomja 
meg a gombot (04), hogy aktiválja a szívómotort, ha előzőleg kikapcsolta. 
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Ha csak a mosási művelet elvégzésére van szükség, elég a vezérlőtáblán található (04) nyomógombot a 
"Pos.-02" állásba állítani, és a szívómotor azonnal leáll. 
Miután véget ért a mosási ciklus, ha vissza akar térni a padló mosásához és szárításához, állítsa a "Pos.-
01" állásba a (04) nyomógombot. 

 
  

Ha csak a mosási művelet elvégzésére van szükség, anélkül hogy tisztítószeres oldat folyna ki, elég 
megnyomni a "II" állásban a nyomógombot (01), ami a vezérlőtáblán található, így kikapcsol az 
elektromos szelep, és kiiktatja a tisztítószeres oldat kibocsátást. 

 
  

27. TISZTÍTÓSZER SZABÁLYOZÁS (B VÁLTOZAT) 
A tisztítószer beállításához végezze el az alábbiakat: 
 
1. Ellenőrizze, hogy a csap maximálisan ki van nyitva, a gép jobb hátsó részén lévő kart (01) az 

óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva. 
2. Ellenőrizze, hogy a tisztavíz-tartályban lévő tisztítószeres oldat mennyisége megfelel-e annak a 

munkatípusnak, amit el akar végezni, ellenkező esetben töltse fel a tisztítószeres oldat tartályát. 
3. Ellenőrizze, hogy a talapzat és a szívósín a földre támaszkodik-e. 
4. Fordítsa a kulcsos főkapcsolót “I” állásba. 
5. Nyomja meg az "AUTO" nyomógombot, ami a kapcsolótáblán található. 

 
  

6. Nyomja meg a gépkezelő jelenlét kart, ami a tolófogantyú alatt van. 
7. Az első, munkavégzés közben megtett méterek alatt nyomja meg a (02) nyomógombot, ami a 

proporcionális elektromos szelepet vezérli, hogy megnövelje a kefére kifolyó tisztítószer mennyiségét, 
nyomja meg a (03) nyomógombot, ha le kívánja csökkenteni a mennyiséget. 
 

Ha megnyomja a tisztítószeres oldat áramlását szabályozó nyomógombokat, a kapcsolók kijelzőjén 
megjelenik egy vízszintes sor, ami öt állásból áll, fokozatosan, ahogy megnyomja a nyomógombokat, kis 
négyzetek jelennek meg. Lehetőség van arra, hogy az elektromos szelep öt beállítását elvégezze. 
 

 
  

Ha a kijelzőn csak a vízszintes vonal látható, a gép nem bocsát ki oldatot. Ezt az üzemmódot abban az 
esetben használja, ha a padló már nedves vagy általában véve nincs szükség az esetleges tisztítószer és 
víz együttes kémiai hatására. 
  
  
A (02) nyomógomb minden egyes megnyomásakor megnöveli a padlóra kibocsátott tisztítószeres oldat 
mennyiségét egy szinttel. A (03) nyomógomb minden egyes megnyomásakor lecsökkenti a padlóra 
kibocsátott tisztítószeres oldat mennyiségét egy szinttel. A kibocsátott tisztítószeres oldat mennyiségét öt 
különböző szintre lehet beállítani. 
 

 
  

 

FIGYELEM! Ha a (03) nyomógombot nyomva tartja, az elektromos szelep áramlását 
nullára állítja. 
FIGYELEM! Ha kikapcsolja a gépet a kulcsos főkapcsolóval a kiválasztott tisztítószer 
mennyiség továbbra is megmarad a memóriában. 
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28. A TISZTÍTÓSZER BEÁLLÍTÁSA (BT VÁLTOZAT) 

A tisztítószer beállításához végezze el az alábbiakat: 
 
1. Ellenőrizze, hogy a csap maximálisan ki van nyitva, a gép jobb hátsó részén lévő kart (01) az 

óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva. 
2. Ellenőrizze, hogy a tisztavíz-tartályban lévő tisztítószeres oldat megfelel-e annak a munkatípusnak, 

ami el akar végezni, ellenkező esetben töltse fel az oldat tartályát. 
3. Ellenőrizze, hogy a talapzat és a szívósín a földre támaszkodik-e. 
4. Fordítsa a kulcsos főkapcsolót “I” állásba. 
5. Nyomja meg az "AUTO" nyomógombot, ami a kapcsolótáblán található. 
6. Nyomja meg a gépkezelő jelenlét kart, ami a tolófogantyú alatt van.  
  
7. Az első, munkavégzés közben megtett méterek alatt nyomja meg a (02) nyomógombot, ami a 

proporcionális elektromos szelepet vezérli, hogy beállítsa a kefére kifolyó tisztítószer mennyiségét. 
 

Ha megnyomja a (02) gombot a parancsok kijelzőjén, megjelenik egy öt állású vízszintes vonal, 
fokozatosan, ahogy megnyomja a gombot (02), kicsi négyzetek jelennek meg. Lehetőség van arra, hogy az 
elektromos szelep öt beállítását elvégezze. 
 

 
  
Ha a kijelzőn csak a vízszintes vonal látható, a gép nem bocsát ki oldatot. Ezt az üzemmódot abban az 
esetben használja, ha a padló már nedves vagy általában véve nincs szükség az esetleges tisztítószer és 
víz együttes kémiai hatására. 
  
  
A (02) nyomógomb minden egyes megnyomásakor megnöveli a kibocsátott tisztítószeres oldat 
mennyiségét egy szinttel. A kibocsátott oldószer mennyiségét öt különböző szinten lehet beállítani. Ha 
elérte a maximális is szintet (ezt a helyzetet mutatja a jobbra lévő képernyő), ha még egyszer megnyomja 
a (02) nyomógombot a szabályozás visszatér a 0 szintre (nem bocsát ki semmit). 
 

 
  

 

FIGYELEM! Az egyik lépésről a másikra való haladás folyamatos ciklusú, nincsen mód 
arra, hogy visszatérjen, hacsak nem a skála végére érve, és elölről kezdve. 
FIGYELEM! Ha a (02) nyomógombot nyomva tartja, az elektromos szelep áramlását 
nullára állítja. 
FIGYELEM! Ha kikapcsolja a gépet a kulcsos főkapcsolóval a kiválasztott tisztítószer 
mennyiség továbbra is megmarad a memóriában. 

 

 

  
29. A TISZTÍTÓSZER SZABÁLYOZÁSA (BB VÁLTOZAT) 

Először is maximálisra kell nyitni a csap kimenő folyadékáramlását a gép jobb hátsó részén lévő kar (01) 
segítségével. Az első méterek során ellenőrizze, hogy az oldat mennyisége elegendő-e ahhoz, hogy 
megnedvesítse a padlót, a tisztítószer kifolyását a (01) karral tudja szabályozni. Ha a (01) kart elforgatja az 
óramutató járásával ellentétes irányba, megnöveli a tisztítószer kifolyását a vizes berendezésbe, ha a (01) 
kart az óramutató járásával megegyező irányba fordítja el, lecsökken a tisztítószer kifolyása a vizes 
berendezésbe. Vegye figyelembe, hogy az oldat megfelelő mennyisége függ a padlófelület jellemzőitől, a 
szennyezettségi szinttől és a haladási sebességtől. 
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30. A MUNKASEBESSÉG BEÁLLÍTÁSA (BT VÁLTOZATOK) 

Az előremenet sebességét a potméterrel az alábbiak szerint szabályozza: 
 
1. Ellenőrizze, hogy a (1) sebességszabályozó gomb a minimumon áll-e. 
2. Ellenőrizze, hogy a talapzat és a szívósín elemelkedett-e a földtől 
3. Fordítsa a kulcsos főkapcsolót “I” állásba. 
4. Aktiválja a gépkezelő jelenléte kart, ami a tolófogantyú alatt van, így a gép elkezd mozogni. 
5. A kívánt haladási sebesség beállításához forgassa a kart fokozatosan, az óramutató járásával 

megegyező irányban. 

 
  

31. HÁTRAMENET FUNKCIÓ (BT VÁLTOZATOK) 

A gép hátrafelé való mozgatásához elég megnyomni a (02) gombot, ami a műszerfalon található, rögtön 
utána pedig nyomja meg a gépkezelő jelenlét kart, ami a tolófogantyú markolata alatt van. 
 

 

FIGYELEM! Munkabiztonsági előírások miatt hátramenetben a készülék sebessége 
kisebb, mint előremenetben. 

FIGYELEM! Ne felejtse el megemelni a szívósínt, mielőtt hátrafelé megy. 
  
  

 

FIGYELEM! Ha a potenciométert hátramenetben állítja be, az előremeneti beállítás 
automatikusan módosul. 
FIGYELEM! Amint megnyomja a (02) nyomógombot a (01) kijelzőn, megjelenik az R betű. 
FIGYELEM! Amint megnyomja a (02) nyomógombot, aktiválja a hangjelzést, ami arra 
figyelmeztet, hogy hátrafelé megy a gép. 
FIGYELEM! A hátramenet kikapcsolásához nyomja meg újra a (02) nyomógombot a 
műszerfalon. 

 

 

  
32. "ECO" BERENDEZÉS (B-BT VÁLTOZATOK) 

Ha aktiválja az "ECO" üzemmódot a megfelelő nyomógombbal (09), lecsökkenti a gép által használt 
energiát, lecsökkentve a kefemotor és a szívómotor teljesítményét. Ebben az üzemmódban az oldat 
kieresztését a legalacsonyabb szintre csökkenti.  A kijelzőn a jel továbbra is jelzi az oldatnak azt a 
kibocsátási szintjét, amit előzőleg kiválasztott. Az "ECO MODE" funkció lekapcsolásához elég megnymoni 
a (09) nyomógombot, ami a vezérlőtáblán található. 

 
  

Ha a szárításos tisztítási művelet során az "ECO MODE" üzemmódban elengedik a gépkezelő jelenlét kart, a 
meghajtó motor (BT változat), és a kefemotor és az elektromos szelep leállnak, a szívómotor tovább 
dolgozik, körülbelül tizenöt másodpercig, majd kikapcsol. A kapcsolók kijelzőn aktív marad az "A" jelzés. 

 

FIGYELEM! A munkavégzés újrakezdéséhez elég megnyomni a gépkezelő jelenlét 
kart. Amint megnyomja, aktiválja a meghajtó motort (BT változatok), a kefemotort, a 
szívómotort, és az elektromos szelepet. 

 

 

  
Ha csak a mosási művelet elvégzésére van szükség "ECO MODE"-ban, elég megnyomni a 
nyomógombot (08), ami a vezérlőtáblán található, és a szívómotor azonnal leáll körülbelül tizenöt 
másodpercet követően. A kapcsolók kijelzőjén eltűnik az "A" jelzés, és megjelenik az "O" jelzés. 
Miután véget ért a mosási ciklus, ha vissza akar térni a padló mosásához és szárításához, nyomja meg a 
(08) nyomógombot. 

 
  



 

  
29 

  

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

  
Ha a mosási művelet során elengedi a gépkezelő jelenlét kart, a meghajtó motor (BT változat), a 
kefemotor és az elektromos szelep leállnak. A kapcsolók kijelzőn aktív marad az "O" jelzés. 

 

FIGYELEM! A munkavégzés újrakezdéséhez elég megnyomni a gépkezelő jelenlét 
kart. Amint megnyomja, aktiválja a meghajtó motort (BT változatok), a kefemotort, és 
az elektromos szelepet. 

 

 

  
Ha csak a mosási műveletet elvégzésére van szükség, anélkül hogy tisztítószeres oldat folyna ki "ECO 
MODE" üzemmódban, elég benyomva tartani néhány másodpercig a nyomógombot (09), ami a 
vezérlőtáblán található, így kikapcsol az elektromos szelep, és kiiktatja a tisztítószeres oldat kibocsátást.  

 
  

Miután véget ér a mosási ciklus tisztítószeres oldat nélkül, ha újra mosni és szárítani akarja a padlót, 
nyomja meg a nyomógombot (09), hogy beállítsa a tisztítószeres oldat kifolyását (olvassa el a 
"TISZTÍTÓSZERES OLDAT BEÁLLÍTÁSA" c. fejezetet). 
 
 

 
  

Ha a tisztítószeres oldat kibocsátása nélküli mosási művelet során elengedik a gépkezelő jelenléti karát, 
a meghajtó motor (BT változat), és a kefemotor abbahagyja a munkavégzést, a szívómotor tovább 
dolgozik, körülbelül tizenöt másodpercig, majd kikapcsol. A kapcsolók kijelzőn aktív marad az "O" jelzés. 

 

FIGYELEM! A munkavégzés újrakezdéséhez elég megnyomni a gépkezelő jelenlét 
kart. Amint megnyomja, aktiválja a meghajtó motort (BT változatok), a kefemotort és 
a szívómotort. 

 

 

  
Ha csak a szárítási művelet elvégzésére van szükség "ECO MODE" üzemmódban, elég megnyomni a 
(06) nyomógombot, ami a vezérlőtáblán található, a kefemotor, a szívómotor és az elektromos szelep 
azonnal leáll (a szívómotor ténylegesen körülbelül tizenöt másodpercet követően kapcsol ki). Ha 
megnyomja a (08) nyomógombot, a szívómotor újra elindul, és szárítási üzemmódban lehet dolgozni. A 
parancsok kijelzőn eltűnik az "O" jelzés, de megjelenik az "ASP" felirat. Miután véget ért a szárítási ciklus, 
ha vissza akar térni a padló mosásához és szárításához, nyomja meg a (06) nyomógombot. 

  
  

Ha a szárítási művelet során elengedi a gépkezelő jelenlét kart, a meghajtó motor (BT változat), a 
szívómotor tovább dolgozik körülbelül tizenöt másodpercig, majd kikapcsol. A parancsok kijelzőn aktívak 
maradnak megszakításokkal az "ASP" és "ECO" jelzések. 

 

FIGYELEM! A munkavégzés újrakezdéséhez elég megnyomni a gépkezelő jelenlét 
kart. Amint megnyomja, aktiválja a meghajtó motort (BT változatok), és a 
szívómotort. 

 

 

  
33. A BERENDEZÉS TÚLSÁGOSAN TELE VAN (B-BT VÁLTOZATOK) 

A gép NINCS ellátva túltelítettséget jelző berendezéssel, mivel a szennyvíztartály térfogata nagyobb a 
tisztavíztartály befogadóképességénél. Rendkívüli esetekben van egy mechanikus berendezés (úszó) a 
szennyvíztartály fedele alatt. Amikor a szennyvíztartály tele van, lezárja a levegő áthaladását a szívómotor 
felé, és így megvédi, ebben az esetben a szívómotor hangja tompább lesz. 
Ebben az esetben a következőt tegye: 
1. Kapcsolja le az "AUTO" üzemmódot megnyomva a (01) gombot a vezérlőtáblán, így a kefemotor és az 

elektromos szelep leállnak. A szívómotor is körülbelül tizenöt másodperc után leáll. 
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2. Emelje fel a földről a szívósínt a karral (02), ami a gép hátsó részén található. 
3. Vigye a gépet a szennyvíz leeresztésére kijelölt helyre, és ürítse ki a szennyvíztartályt, figyelmesen 

olvassa el a "SZENNYVÍZTARTÁLY KIÜRÍTÉSE" c. fejezetet. 
  
A legegyszerűbb megoldás az, ha minden alkalommal, amikor a tisztavíz-tartályt feltölti, kiüríti a 
szennyvíztartályt az erre a célra szolgáló levezető csövön keresztül (03). 

 

  
34. A BERENDEZÉS TÚLSÁGOSAN TELE VAN (BB VÁLTOZATOK) 

A gép el van látva egy mechanikus berendezéssel (úszó) a szennyvíztartály fedele alatt. Amikor a 
szennyvíztartály tele van, lezárja a levegő áthaladását a szívómotor felé, és így megvédi, ebben az 
esetben a szívómotor hangja tompább lesz. 
Ebben az esetben a következőt tegye: 
1. Nyomja meg a (01) gombot úgy, hogy a "0" állásba állítja, így a kefemotor és az elektromos szelep 

leállnak. 
2. Nyomja meg a (02) gombot úgy, hogy a "Pos.-02" állásba állítja, így a szívómotor leáll. 

 
  

3. Emelje fel a földről a szívósínt a karral (03), ami a gép hátsó részén található. 
4. Vigye a gépet a szennyvíz leeresztésére kijelölt helyre, és ürítse ki a szennyvíztartályt, figyelmesen 

olvassa el a "SZENNYVÍZTARTÁLY KIÜRÍTÉSE" c. fejezetet. 
  
A legegyszerűbb megoldás az, ha minden alkalommal, amikor a tisztavíztartályt feltölti, kiüríti a 
szennyvíztartályt az erre a célra szolgáló levezető csövön keresztül (04). 

 

  35. A SZENNYVÍZTARTÁLY KIÜRÍTÉSE (B-BT VÁLTOZATOK) 

A tisztítószer beállításához végezze el az alábbiakat: 
 
1. Először is állítsa a gépet a szennyvíz ürítésére kijelölt helyre. 
2. Ellenőrizze, hogy a talapzat és a szívósín fel vannak-e emelve a padlótól, ellenkező esetben emelje fel őket. 
3. Fordítsa el a kulcsos főkapcsolót (02) "0" állásba és vegye ki a kulcsot a kapcsolótáblából. 
4. Rögzítse a parkolóféket a gép jobb oldalán lévő karral (03) (csak a BT változatokhoz). 
 

 
  
5. Vegye le a csövet (01) a megfelelő tányérról, csavarja le a vízkiürítő nyílás kupakját, és ürítse ki a 

szennyvíztartályt. 
6. Miután kiürítette, zárja le a kupakot, és illessze be a (01) csövet a megfelelő foglalatába. 

 

 

FIGYELEM: Ehhez a művelethez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje a 
veszélyes oldatokkal való érintkezést. 

 

 
  

36. A SZENNYVÍZTARTÁLY KIÜRÍTÉSE (BB VÁLTOZATOK) 

A tisztítószer beállításához végezze el az alábbiakat: 
 
1. Először is állítsa a gépet a szennyvíz ürítésére kijelölt helyre. 
2. Ellenőrizze, hogy a talapzat és a szívósín fel vannak-e emelve a padlóról, ellenkező esetben emelje fel őket. 
3. Nyomja meg a gombot (01) úgy, hogy a "0" állásba állítja, így a szívómotor leáll. 
4. Vegye le a csövet (02) a megfelelő tányérról, csavarja le a vízkiürítő nyílás kupakját, és ürítse ki a 

szennyvíztartályt. 
5. Miután kiürítette, zárja le a kupakot és illessze be a (02) csövet a megfelelő foglalatába. 
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37. A MUNKA VÉGEZTÉVEL (B-BT VÁLTOZATOK) 

A munka befejeztével, és mielőtt bármiféle karbantartási munkához hozzákezdene, végezze el a következő 
műveleteket: 
 
1. Iktassa ki az "AUTO" üzemmódot úgy, hogy megnyomja a (01) nyomógombot a műszerfalon. 
 
Így kikapcsol a kefemotor és az elektromos szelep, míg a szívómotor aktív marad tizenöt másodpercig, 
majd automatikusan kikapcsol.  

  
2. Emelje fel a szívósínt a földről a (02) karral , ami a gép hátsó részén van. 
3. Vigye el a gépet a szennyvíz ürítésére kijelölt helyre 
4. Rögzítse a parkolóféket a gép jobb oldalán lévő karral (03) (csak a BT változatokhoz). 

 

 
  

5. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (04), ami a gép hátsó 
részén található, a kulcsot "0" állásba fordítva. 

6. Húzza ki az elektromos rendszer (05) csatlakozóját az akkumulátor csatlakozójából. 
 

 

FIGYELEM! Mielőtt bármilyen karbantartási műveletbe kezdene, vegye ki a 
kulcsokat a műszerfalból, és kösse ki az akkumulátorok csatlakozóit. 

 

 
  

7. Húzza ki a tartályürítő csövet (06) a megfelelő foglalatból, csavarja ki a dugót és ürítse ki a 
szennyvíztartályt. A művelet végén csavarja be a kupakot és helyezze be a csövet (06) a hozzá 
tartózó foglalatba. 
 

 
  

 

FIGYELEM: Ehhez a művelethez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje a 
veszélyes oldatokkal való érintkezést. 

 

FIGYELEM! A gép károsodását elkerülendő illetve azt, hogy kellemetlen 
szagok keletkezzenek, tanácsos kiüríteni a tartályokat minden alkalommal, 
hogy a gépet alvó üzemmódba állítja. 

 

 

  
8. Vegye ki a szívócsövet (07) a csőkarmantyúból (08), ami a szívósín testében van. 
9. Csavarja ki a gombokat (09), melyek a szívósín testének lemezén találhatóak. 
10. Húzza ki a szívósín testét a szívósín csatlakozásán lévő nyílásokból. 
11. Alaposan tisztítsa meg először vízsugárral, majd egy nedves ronggyal a test szívókamráját, a hátulsó 

és elülső gumit. 
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12. Rögzítse a szívósín testét a szívósín csatlakozásába. 
13. Illessze be a szívócsövet (07) a szívósín csőkarmantyújába (08), ami a szívósín testében van. 

 
  

14. Ha ki akarja üríteni a tisztavíz-tartályt, csavarja ki a csap-szűrőt (10), ami a gép bal oldalán található, a 
művelet végén csavarja be.  

 
  

15. Csatlakoztassa az elektromos berendezés (05) csatlakozóját az akkumulátor csatlakozójához 
16. Illessze be a kulcsot a főkapcsoló blokkjába (04), és fordítsa el negyed fordulattal az óramutató 

járásával megegyező irányba (I állásba állítva) 

 
  

17. Távolítsa el a parkolóféket a gép jobb oldalán lévő karral (03) (csak a BT változatokhoz). 
 

 
  

18. Vigye a gépet a kijelölt pihenőhelyre. 
19. Rögzítse a parkolóféket a gép jobb oldalán lévő karral (03) (csak a BT változatokhoz). 
20. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (04), ami a gép hátsó 

részén található, a kulcsot "0" állásba fordítva. 
21. Húzza ki az elektromos rendszer (05) csatlakozóját az akkumulátor csatlakozójából. 

 
  

22. Állítsa a gépet alvó üzemmódba. A tolófogantyúval (01) (lefelé nyomva) emelje fel a gép elülső részét, 
hogy a hátulsó kis kereket (02) a padlóra támassza.  
 

 

FIGYELEM! A készüléket zárt helyen, egyenes és sima felületen helyezze el. A 
készülék közelében nem lehetnek olyan tárgyak, amelyekkel érintkezve a készülék 
rongálódhat. 

 

 
  

 

FIGYELEM! Ne hagyja felügyelet nélkül a gépet, ha előzőleg nem vette ki az 
indító kapcsolóból a kulcsot, és nem húzta be megfelelően a parkolóféket (csak 
a BT változatokhoz). Ne parkolja a készüléket kültéren és lejtős területen.  
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38. A MUNKA VÉGEZTÉVEL (BB VÁLTOZATOK) 

A munka befejeztével, és mielőtt bármiféle karbantartási munkához hozzákezdene, végezze el a következő 
műveleteket: 
 
1. Kapcsolja ki az szívómotort a (01) kapcsolóval, ami a gép hátuljánál található. 
2. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (02), ami a gép hátsó 

részén található, állítsa "0" állásba. 
 

  
3. Emelje fel a szívósínt a földről a (03) karral , ami a gép hátsó részén van. 
4. Vigye el a gépet a szennyvíz ürítésére kijelölt helyre. 

 
  

5. Húzza ki az elektromos berendezés (04) csatlakozóját az akkumulátorok csatlakozójából. 
 

 

FIGYELEM! Mielőtt bármilyen karbantartási műveletbe kezdene, vegye ki a 
kulcsokat a műszerfalból, és válassza szét az akkumulátorok csatlakozóit. 

 

 
  

6. Húzza ki a szennyvíztartály-ürítő csövet (5) a megfelelő foglalatból, csavarja ki a dugót, és ürítse ki a 
szennyvíztartályt. A művelet végén csavarja be a kupakot, és helyezze be a csövet (05) a hozzá 
tartozó foglalatba. 
 

 
  

 

FIGYELEM: Ehhez a művelethez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje a 
veszélyes oldatokkal való érintkezést. 

 

FIGYELEM! A gép károsodását elkerülendő illetve azt, hogy kellemetlen 
szagok keletkezzenek, tanácsos kiüríteni a tartályokat minden alkalommal, 
hogy a gépet alvó üzemmódba állítja. 

 

 

  
7. Vegye ki a szívócsövet (07) a csőkarmantyúból (08), ami a szívósín testében van. 
8. Csavarja ki a gombokat (09), melyek a szívósín testének lemezén találhatóak. 
9. Húzza ki a szívósín testét a szívósín csatlakozásán lévő nyílásokból. 
10. Alaposan tisztítsa meg először vízsugárral, majd egy nedves ronggyal a test szívókamráját, a hátulsó 

és elülső gumit. 
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11. Rögzítse a szívósín testét a szívósín csatlakozásába. 
12. Illessze be a szívócsövet (07) a szívósín csőkarmantyújába (08), ami a szívósín testében van. 

 

  
13. Ha ki akarja üríteni a tisztavíz-tartályt, csavarja ki a csap-szűrőt (10), ami a gép bal oldalán található, a 

művelet végén csavarja be.  

 
  

14. Csatlakoztassa az elektromos berendezés (04) csatlakozóját az akkumulátor csatlakozójába. 

 
  

15. Vigye a gépet a kijelölt pihenőhelyre. 
16. Húzza ki az elektromos rendszer (04) csatlakozóját az akkumulátor csatlakozójából. 

 
  

17. Állítsa a gépet alvó üzemmódba. A tolófogantyúval (11) (lefelé nyomva) emelje fel a gép elülső részét, 
hogy a hátulsó kis kereket (12) a padlóra támassza.  
 

 

FIGYELEM A készüléket zárt helyen, egyenes és sima felületen helyezze el. A 
készülék közelében nem lehetnek olyan tárgyak, amelyekkel érintkezve a készülék 
rongálódhat vagy amelyek emiatt tönkremehetnek. 
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A KARBANTARTÁSI MŰVELETEKET AZ ALÁBBI SORRENDBEN VÉGEZZE 
39. TISZTAVÍZ-TARTÁLY SZŰRŐ-KUPAK TISZTÍTÁSA 

Hogy a tisztítószeres oldat megfelelően áramoljon a vizes körön belül, biztosítani kell a tisztítószeres 
tartály szűrőjének megfelelő tisztítását, ehhez az alábbiakat végezze el: 
 
1. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (01), ami a gép hátsó 

részén található, a kulcsot "0" állásba fordítva (érvényes a B-BT változatokhoz). 

 
  
1. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (01), ami a gép hátsó 

részén található, "0" állásba fordítva (érvényes a BB változatokhoz). 

 
  
2. Húzza ki az elektromos rendszer (02) csatlakozóját az akkumulátor csatlakozójából. 
3. Húzza meg a parkolóféket a karral (03), ami a gép jobb oldalán található (csak a BT változatokhoz). 

 
  
4. Csavarja ki a tisztítószeres oldat kupak-szűrőt (04). 
5. Öblítse le a kupak-szűrőt alaposan folyóvízzel. 
6. A tisztavíz-tartály menetes nyílásban lévő esetleges piszkokat távolítsa el. 
7. Majd mindent szereljen vissza. 

 

FIGYELEM Ehhez a művelethez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje a 
veszélyes anyagokkal és oldatokkal való érintkezést. 

 

 
  
40. SZENNYVÍZTARTÁLY SZŰRŐ TISZTÍTÁSA 

A gép szívómotora helyes működésének érdekében biztosítani kell a szennyvíztartály szűrő helyes 
tisztítását, ehhez pedig el kell végezni a következőket: 
 
1. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (01), ami a gép hátsó 

részén található, a kulcsot "0" állásba fordítva (érvényes a B-BT változatokhoz). 

 
  
1. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (01), ami a gép hátsó 

részén található, "0" állásba fordítva (érvényes a BB változatokhoz). 
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2. Húzza ki az elektromos rendszer (02) csatlakozóját az akkumulátor csatlakozójából. 
3. Húzza meg a parkolóféket a karral (03), ami a gép jobb oldalán található (csak a BT változatokhoz). 

 
  
4. Vegye le a szívóegység tetejét (04), és rögzítse a tartóján (05), ami a gép hátsó részén található. 

 

 

FIGYELEM A tartó (05) használatához elegendő kifelé fordítani a kis nyelvet, amint 
tartó funkcióját megszűnik, a kis nyelvet el lehet fordítani befelé. 

 

 
  
5. Forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a kelyhet (06) és húzza ki a gépből. 
6. Vegye ki a szennyvíztartály szűrőt (07). 
7. Öblítse le a kelyhet és a szűrőt alaposan folyóvízzel. 
8. Majd mindent szereljen vissza. 

 

FIGYELEM Ehhez a művelethez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje a 
veszélyes anyagokkal és oldatokkal való érintkezést. 

 

 
  
41. A KEFE TISZTÍTÁSA (B-BT VÁLTOZATOK) 

A padló helyes tisztításához biztosítani kell a kefe helyes tisztítását, ehhez az alábbiakat kell elvégezni: 
 
1. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e. Ha nem, gondoskodjon a teljes kiürítésről. 
2. Ellenőrizze, hogy a szívósín fel van-e emelve a padlóról, ellenkező esetben emelje fel a padlóról a kar 

(01) segítségével, ami a gép hátsó részén található. 

 
  
3. Rögzítse a parkolóféket a gép jobb oldalán lévő karral (02) (csak a BT változatokhoz). 
4. Állítsa a gépet alvó üzemmódba. A tolófogantyúval (lefelé nyomva) emelje fel a gép elülső részét, 

hogy a hátulsó kis kereket a padlóra támassza.  
5. Nyomja meg a kefekioldó gombot (03) a műszerfalon. Amint megnyomta a gombot, megjelenik a 

"KIOLDÁS?" képernyőoldal. Nyomja meg a kefekioldás gombot (03) a kormányon, hogy megerősítse. 
 

 
  

 

FIGYELEM Ha a kefe nem old ki, ismételje meg újra a műveletet, amíg a kefe le nem 
old a talapzatról. 

FIGYELEM Bizonyosodjon meg, hogy a művelet végzése közben a kefe közelében 
sem személyek sem tárgyak nem tartózkodnak. 

 

 

  
6. Öblítse át alaposan a kefét folyóvízzel. 
7. Olvassa el a "KEFE FELSZERELÉSE" c. fejezetet a visszaszereléséhez. 

 

FIGYELEM Ehhez a művelethez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje a 
veszélyes anyagokkal és oldatokkal való érintkezést. 
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42. A KEFE TISZTÍTÁSA (BB VÁLTOZATOK) 

A padló helyes tisztításához biztosítani kell a kefe helyes tisztítását, ehhez az alábbiakat kell elvégezni: 
 
1. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e. Ha nem, gondoskodjon a teljes kiürítésről. 
2. Ellenőrizze, hogy a szívósín fel van-e emelve a padlóról, ellenkező esetben emelje fel a padlóról a kar 

(01) segítségével, ami a gép hátsó részén található. 

 

  
3. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló (02) "II" állásban van-e, ellenkező esetben állítsa be. 
4. Állítsa a gépet alvó üzemmódba. A tolófogantyúval (lefelé nyomva) emelje fel a gép elülső részét, 

hogy a hátulsó kis kereket a padlóra támassza.  
5. Nyomja meg a gépkezelő jelenlét kar a tolófogantyú alatt, és egyidejűleg aktiválja a kefekioldó kart 

(03), ami a gép hátsó részén van. Amint használta a kart (03), engedje el a tolófogantyú alatt lévő 
gépkezelő jelenlét kart.  
 

 
  

 

FIGYELEM Ha a kefe nem old ki, ismételje meg újra a műveletet, amíg a kefe le nem 
old a talapzatról. 

FIGYELEM Bizonyosodjon meg, hogy a művelet végzése közben a kefe közelében 
sem személyek sem tárgyak nem tartózkodnak. 

 

 

  
6. Öblítse át alaposan a kefét folyóvízzel. 
7. Olvassa el a "KEFE FELSZERELÉSE" c. fejezetet a visszaszereléséhez. 

 

FIGYELEM Ehhez a művelethez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje a 
veszélyes anyagokkal és oldatokkal való érintkezést. 

 

 

  
43. A SZÍVÓSÍN TISZTÍTÁSA 

A teljes szívócsoport alapos tisztítása garantálja a szívómotor hosszabb működését, valamint a padló 
alaposabb tisztítását és szárítását. 
A szívósín testének megtisztításához az alábbiak szerint járjon el: 
1. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (01), ami a gép hátsó 

részén található, "0" állásba fordítva (érvényes a BB változatokhoz). 

 
  
1. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (01), ami a gép hátsó 

részén található, a kulcsot "0" állásba fordítva (érvényes a B-BT változatokhoz). 
2. Húzza ki az elektromos berendezés (02) csatlakozóját az akkumulátor csatlakozójából. 
3. Rögzítse a parkolóféket a gép jobb oldalán lévő karral (03) (csak a BT változatokhoz). 

 
  
4. Engedje le a szívósín testét a karral (04), ami a gép hátsó részén található. 
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5. Húzza ki a szívócsövet (05) a szívónyílásból (06), ami a szívósín testében található. 
6. Csavarja ki a gombokat (07), melyek a szívósín testének lemezén találhatóak. 
7. Húzza ki a szívósín testét a a szívósín csatlakozásán lévő nyílásokból. 
8. Alaposan tisztítsa meg először vízsugárral, majd egy nedves ronggyal a test szívókamráját, a hátulsó 

és elülső gumit. 

 
  
9. Alaposan tisztítsa meg először vízsugárral, majd egy nedves ronggyal a szívósín testének elülső 

gumiját (08). 
10. Ellenőrizze, mennyire használódott el az elülső gumi (08) a szívósín testén, ha a gumi éle, ami a 

padlóval érintkezik tönkrement, cserélje le úgy, hogy elolvassa a "ELÜLSŐ GUMI CSERÉJE A 
SZÍVÓSÍN TESTÉN" c. fejezetet. 

 

FIGYELEM Ehhez a művelethez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje a 
veszélyes anyagokkal és oldatokkal való érintkezést. 

 

 

  
11. Alaposan tisztítsa meg először vízsugárral, majd egy nedves ronggyal a szívósín testének hátulsó 

gumiját (09). 
12. Ellenőrizze a szívósín teste hátulsó gumijának (09) elhasználódását, ha a gumi éle, ami a padlóval 

érintkezik, tönkrement, elforgatható a gumi a négy élén. 
13. A hátulsó gumi (09) eltávolításához forgassa el a szárnyas csavarokat (10) vízszintes állásba, vegye ki 

a guminyomó lemezeket (11), és vegye ki a hátulsó gumit (09). 

 
  
14. Forgassa el abba a helyzetbe, ahol a padlóval érintkező élek nem használódtak el, és illessze be a 

szívósín testébe. 
15. Illessze be a guminyomó lemezeket (11), forgassa el a szárnyas csavarokat (10) függőleges állásba, 

hogy a guminyomó lemezeket hozzászorítva tartsa a szívósín testéhez. 

 
  
16. Csavarja ki a gombokat (12), melyek a szívónyílást (06) rögzítik a szívósín testéhez. 
17. Alaposan tisztítsa meg vízsugárral, majd egy nedves ronggyal a szívónyílást (06). Ezen kívül tisztítsa 

meg a szívósín testén lévő tartófelületet. 
18. Igazítsa meg a szívónyílást (06) a szívósín testén, és rögzítse a gombok (12) segítségével. 
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44. SZÍVÓCSŐ TISZTÍTÁSA 

Ha a szívósín nem szív megfelelően, ellenőrizze, hogy a szívócső nincs-e eldugulva. Ha szükséges, 
tisztítsa meg vízsugár alatt a következő lépések szerint: 

 
1. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (01), ami a gép hátsó 

részén található, "0" állásba fordítva (érvényes a BB változatokhoz). 

 
  

1. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (01), ami a gép hátsó 
részén található, a kulcsot "0" állásba fordítva (érvényes a B-BT változatokhoz). 

2. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e. Ha nem, gondoskodjon a teljes kiürítésről. 
3. Húzza ki az elektromos rendszer (02) csatlakozóját az akkumulátorok csatlakozójából. 

 
  

4. Rögzítse a parkolóféket a gép jobb oldalán lévő karral (03) (csak a BT változatokhoz). 

 
  

5. Vegye ki a szennyvíztartályban lévő lyukból a szívócsövet (04). 

 
  

6. Vegye ki a szívócsövet (04) a szívónyílásból (05), ami a szívósín testében található. 
7. Tisztítsa meg a szívócsövet (04) vízsugárral. 
8. Majd mindent szereljen vissza. 

 

 

FIGYELEM! Ehhez a művelethez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje a 
veszélyes anyagokkal és oldatokkal való érintkezést. 

 

 
  

45. A SZENNYVÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA 

A szennyvíztartály rosszabbodásának elkerülése érdekében, és azt elkerülendő, hogy kellemetlen szagok 
keletkezzenek, tanácsos a szennyvíztartályt hetente kitisztítani az alábbiak szerint: 

 
1. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (01), ami a gép hátsó 

részén található, "0" állásba fordítva (érvényes a BB változatokhoz). 
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1. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (01), ami a gép hátsó 

részén található, a kulcsot "0" állásba fordítva (érvényes a B-BT változatokhoz). 
2. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e. Ha nem, gondoskodjon a teljes kiürítésről. 
3. Húzza ki az elektromos rendszer (02) csatlakozóját az akkumulátorok csatlakozójából. 

 
  

4. Rögzítse a parkolóféket a gép jobb oldalán lévő karral (03) (csak a BT változatokhoz). 

 
  

5. Vegye ki a szennyvíztartályban lévő lyukból a szívósín testének szívócsövét (04). 
 

 

FIGYELEM! Ehhez a művelethez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje a 
veszélyes anyagokkal és oldatokkal való érintkezést. 

 

 
  

6. Vegye ki a szívómotor csövét (05) a szennyvíztartályban lévő nyílásból. 

 
  

7. Vegye ki a tartóból a tartályürítő csövet (06) és helyezze a földre. 

 
  

8. Vegye le a szívóegység tetejét (07) és helyezze el a tartóján (08), ami a gép hátsó részén található. 
 

 

FIGYELEM! A tartó (08) használatához elegendő kifelé fordítani a kis nyelvet, amint 
tartó funkcióját megszűnik, a kis nyelvet el lehet fordítani befelé. 
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9. Forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a kelyhet (09), és húzza ki a gépből. 
10. Vegye ki a szennyvíztartály szűrőt (10). 
11. Vegye ki a gépből a szennyvízgyűjtő-tartályt, figyeljen az ürítő csőre. 
12. Nyissa ki a szennyvíztartály ürítő cső (06) kupakját. 
13. Állítsa a szennyvíztartályt a szennyvíz ürítésére kijelölt helyre, és tisztítsa meg vízsugárral, ne felejtse 

el alaposan megtisztítani a szívósín szívócső (04) és a szívómotor cső (05) beillesztő nyílásait is. 
14. Majd mindent szereljen vissza. 

 
  

46. TISZTAVÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA 

A tisztavíz-tartály rosszabbodásának elkerülése érdekében, és azt elkerülendő, hogy kellemetlen szagok 
keletkezzenek, tanácsos a szennyvíztartályt hetente kitisztítani az alábbiak szerint: 

 
1. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (01), ami a gép hátsó 

részén található, "0" állásba fordítva (érvényes a BB változatokhoz). 

 
  

1. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (01), ami a gép hátsó 
részén található, a kulcsot "0" állásba fordítva (érvényes a B-BT változatokhoz). 

2. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e. Ha nem, gondoskodjon a teljes kiürítésről. 
3. Húzza ki az elektromos rendszer (02) csatlakozóját az akkumulátorok csatlakozójából. 

 
  

4. Rögzítse a parkolóféket a gép jobb oldalán lévő karral (03) (csak a BT változatokhoz). 

 
  

5. Csavarja ki a tisztítószeres oldat kupak-szűrőt (04) az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva. 
 

 

FIGYELEM! Ehhez a művelethez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje a 
veszélyes anyagokkal és oldatokkal való érintkezést. 

 

 
  

6. Vegye ki a töltőkupakot (05) a tisztavíz-tartályból. 

 
  

7. Vegye ki a gyorstöltő csövet (06) a tisztavíz-tartályból. 
8. Vegye le a gyorstöltő cső fedelét (07), tisztítsa meg folyamatos vízsugárral. 
9. Tisztítsa meg a tisztavíz-tartályt vízsugárral. 
10. Majd mindent szereljen vissza. 
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47. A PARKOLÓFÉK BEÁLLÍTÁSA (CSAK A BT VÁLTOZATOKHOZ) 

A gép vagy személyek, illetve az alvó üzemmód közelében lévő dolgok sérülését elkerülendő, tanácsos 
ellenőrizni a parkolófék állapotát az alábbiak szerint: 

 
1. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (01), ami a gép hátsó 

részén található, a kulcsot "0" állásba fordítva (érvényes a B-BT változatokhoz). 
2. Húzza ki az elektromos rendszer (02) csatlakozóját az akkumulátorok csatlakozójából. 

 
  

3. Ellenőrizze a távolságot a parkolófék ütközője (03) és a kerék között, a fék alvó 
üzemmódjában az ütköző és a kerék között maximum 3 mm távolság lehet. 

4. Ha be kell állítani, csavarja ki az ellencsavart (04), és csavarja be vagy ki az ütközőt (03). 
5. A beállítás végeztével rögzítse az ellencsavart (04). 

 

 
  

48. A KEFE CSERÉJE (B-BT VÁLTOZATOK) 

A kefe épsége biztosítja a jobb munkavégzést, az alábbiak szerint cserélje le: 
 
1. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e. Ha nem, gondoskodjon a teljes kiürítésről. 
2. Ellenőrizze, hogy a szívósín fel van-e emelve a padlóról, ellenkező esetben emelje fel a padlóról a kar 

(01) segítségével, ami a gép hátsó részén található. 

 
  
3. Rögzítse a parkolóféket a gép jobb oldalán lévő karral (02) (csak a BT változatokhoz). 
4. Állítsa a gépet alvó üzemmódba. A tolófogantyúval (lefelé nyomva) emelje fel a gép elülső részét, 

hogy a hátulsó kis kereket a padlóra támassza.  
5. Nyomja meg a kefekioldó gombot (03) a műszerfalon. Amint megnyomta a gombot, megjelenik a 

"KIOLDÁS?" képernyőoldal. Nyomja meg a kefekioldás gombot (03) a kormányon, hogy megerősítse. 

 
  

6. Vegye ki a régi kefét, és cserélje le az újra, olvassa el a "KEFE FELSZERELÉSE" c. fejezetet a cseréhez. 

 

FIGYELEM! Ha a kefe nem old ki, ismételje meg újra a műveletet, amíg a kefe le 
nem old a talapzatról. 

FIGYELEM! Bizonyosodjon meg, hogy a művelet végzése közben a kefe közelében 
sem személyek sem tárgyak nem tartózkodnak. 

 

 

  
49. A KEFE CSERÉJE (BB VÁLTOZATOK) 

A kefe épsége biztosítja a jobb munkavégzést, az alábbiak szerint cserélje le: 
 
1. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e. Ha nem, gondoskodjon a teljes kiürítésről. 
2. Ellenőrizze, hogy a szívósín teste fel van-e emelve a padlóról, ellenkező esetben emelje fel a padlóról 

a kar (01) segítségével, ami a gép hátsó részén található. 
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3. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló (02) "II" állásban van-e, ellenkező esetben állítsba be. 
4. Állítsa a gépet alvó üzemmódba. A tolófogantyúval (lefelé nyomva) emelje fel a gép elülső részét, 

hogy a hátulsó kis kereket a padlóra támassza.  
5. Nyomja meg a gépkezelő jelenlét kart a tolófogantyú alatt, és egyidejűleg aktiválja a kefekioldó kart 

(03), ami a gép hátsó részén van. Amint használta a kart (03), engedje el a tolófogantyú alatt lévő 
gépkezelő jelenlét kart.  

 
  

 

FIGYELEM! Ha a kefe nem old ki, ismételje meg újra a műveletet, ami a kefe le nem 
old a talapzatról. 

FIGYELEM! Bizonyosodjon meg, hogy a művelet végzése közben a kefe közelében 
sem személyek sem tárgyak nem tartózkodnak. 

6. Vegye ki a régi kefét, és cserélje le az újra, olvassa el a "KEFE FELSZERELÉSE" c. fejezetet a cseréhez. 

 

  
50. A GÉP IRÁNYÁNAK BEÁLLÍTÁSA 

A gép elülső részén van egy gomb (01), amivel beállítható a gép iránya. Ha a gép jobb fele tart, a gombot 
az óramutató járásával megegyező irányba kell elforgatni, míg ha a gép balra tart, a gombot az óramutató 
járásával ellentétes irányba kell elfordítani. 

 

FIGYELEM! A gép haladási irányának beállítását a felszerelt kefével kell elvégezni, 
enyhén jöjjön ki az oldat, nehogy károsítsa a padlót. 

 

 
  
51. GUMICSERE A SZÍVÓSÍN TESTÉN 

A teljes szívócsoport alapos tisztítása garantálja a szívómotor hosszabb működését, valamint a padló 
alaposabb tisztítását és szárítását. 
A szívósín testét tartójából az alábbiak szerint tudja kioldani: 
1. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (01), ami a gép hátsó 

részén található, "0" állásba fordítva (érvényes a BB változatokhoz). 

 
  
1. Szakítsa meg a gép elektromos berendezésének áramellátását a főkapcsolóval (01), ami a gép hátsó 

részén található, a kulcsot "0" állásba fordítva (érvényes a B-BT változatokhoz). 
2. Húzza ki az elektromos berendezés (02) csatlakozóját az akkumulátor csatlakozójából. 
3. Rögzítse a parkolóféket a gép jobb oldalán lévő karral (03) (csak a BT változatokhoz). 

 
  
4. Engedje le a szívósín testét a karral (04), ami a gép hátsó részén található. 
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RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS 

  
5. Húzza ki a szívócsövet (05) a szívónyílásból (06), ami a szívósín testében található. 
6. Csavarja ki a gombokat (07), melyek a szívósín testének lemezén találhatóak. 
7. Húzza ki a szívósín testét a szívósín csatlakozásán lévő nyílásokból. 

 

 

FIGYELEM! Ehhez a művelethez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje a 
veszélyes anyagokkal és oldatokkal való érintkezést. 

 

 
  

Az elülső gumi cseréjéhez a szívósínen az alábbiak szerint járjon el: 
 
1. Forgassa a szárnyascsavarokat (08) vízszintes helyzetbe. 
2. Vegye le az elülső gumiszórító lemezeket (09). 
3. Vegye ki a gumit (10), és cserélje ki. 
4. A gumi visszahelyezéséhez hajtsa végre az előző lépéseket fordított sorrendben. 

 
  
A szívósín hátulsó gumijának cseréjéhez az alábbiak szerint járjon el: 
 
1. Forgassa a szárnyascsavarokat (08) vízszintes helyzetbe. 
2. Vegye le az elülső gumiszorító lemezeket (09). 
3. Vegye ki a gumit (10), és cserélje ki. 
4. A gumi visszahelyezéséhez hajtsa végre az előző lépéseket fordított sorrendben. 

 
  
52. SZÍVÓSÍN DŐLÉSSZABÁLYOZÁSA 

A meneteltetés közben a hátsó gumi legyen egyenletesen és teljes hosszában (kb. 5 mm) kissé 
hátradöntve. Szükség esetén, ha jobban rá akarja hajlítani a gumit a középső részre, meg kell dönteni a 
szívósín testét, ehhez pedig az alábbiakat végezze el: 

1. Csavarja ki az ellenanyát (01) 
2. Forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba a csavart (02), ha meg kell emelni a szívósín 

középső részén a gumi dőlésszögét. 
3. A szabályozás befejeztével rögzítse az ellenanyát (01)  

  

53. SZÍVÓSÍN MAGASSÁGÁNAK SZABÁLYOZÁSA 
A gumik elhasználódása miatt a szívósín magasságát szabályozni kell. A beállításhoz elég elfordítani a 
gombokat (01), melyek a szívósín tartójában találhatóak. Ha le akarja csökkenteni a kerekek távolságát a 
padlótól, elég a "-" jellel ellátott nyilakat követni, míg ha meg akarja növelni a távolságot, elegendő a "+" 
jelű nyilakat köveni. 

 

FIGYELEM! A helyes szárítás érdekében a két keréknek ugyanakkora távolságra kell 
lennie a padlótól. 
FIGYELEM! A művelet megkönnyítése érdekében engedje le teljesen a szívósínt, és 
helyezzen egy néhány milliméteres alátétet (2-től 4 mm-ig a gumi típusa alapján) a 
kerekek alá. 
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A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 

  
54. A KÉSZÜLÉK NEM INDUL EL 

1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok fel vannak-e töltve 
2. Ellenőrizze, hogy az elektromos berendezés csatlakozása rá van-e kötve az akkumulátor csatlakozójára 
3. Ellenőrizze, hogy a kulcsos kapcsoló "I" állásban van-e (B-BT változatok). 

 

  
55. KEVÉS VÍZ A KEFÉKNÉL 

1. Ellenőrizze, hogy a tisztavíz tartályban van-e víz 
2. Ellenőrizze, hogy a tisztítószer kibocsátást szabályozó gomb (1) nyitva van-e. 

 
  
3. Tisztítsa meg a tisztavíz-szűrőt (02), ami a gép bal hátsó részén van. 
 

 
  

56. A SZÍVÓSÍN NEM SZÁRÍT TÖKÉLETESEN 

1. Ellenőrizze, hogy tiszta-e a szívósín 
2. Ellenőrizze a szívósín beállításait (nézze meg a "RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS" c. fejezetet). 
3. Tisztítsa meg az egész szívócsoportot (lásd a "HETI KARBANTARTÁS" című részt) 
4. Cserélje ki a szívósín testén a gumikat, ha elhasználótak. 

 

  
57. A KÉSZÜLÉK NEM TISZTÍT MEGFELELŐEN 

1. Ellenőrizze a kefék elhasználódottságát és ha szükséges cserélje ki. A keféket akkor kell kicserélni, 
amikor a kefe sörteszálai körülbelül 15mm hosszúságúak. A cseréhez nézze meg a "KEFE 
LECSERÉLÉSE" c. fejezetet a "RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS" c. fejezetben. A túlságosan 
elhasználódott kefék kárt tehetnek a padlófelületben. 

2. Használjon a gyárilag felszerelttől eltérő típusú kefét. A tisztítási műveletekhez az olyan padlófelületeken, 
ahol a piszok különösen ellenálló, tanácsos speciális keféket használni, melyeket kérésre tudunk szállítani 
szükség esetén (nézze meg a "KEFE HASZNÁLATA ÉS KIVÁLASZTÁSA" c. fejezetet). 

 

  
58. TÚLZOTT HABKÉPZŐDÉS 

Ellenőrizze, hogy fékezett habzású tisztítószert használt-e. Ha szükséges, adjon hozzá minimális 
mennyiségű habroncsoló folyadékot. 
Vegye figyelembe, hogy több hab van, amikor a padló csak kicsit koszos, ebben az esetben jobban kell 
higítani a tisztítószeres oldatot. 

 

  
59. NEM MŰKÖDIK AZ ELSZÍVÓ 

1. Ellenőrizze, hogy a szennyvízgyűjtő tartály tele van-e, szükség esetén ürítse ki. 
2. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartályban lévő úszó jól működik-e (nézze meg a "SZENNYVÍZTARTÁLY 

SZŰRŐ TISZTÍTÁSA" c. részt a "NAPI KARBANTARTÁS" c. fejezetben) 

 

  60. A KEFEMOTOR NEM MŰKÖDIK 

FIGYELEM! A padlófelület károsodásának megelőzése érdekében a motor csak a meneteltetés 
megkezdésekor kapcsol be 
 
1. Ellenőrizze, hogy a haladás során a talapzat hozzáér-e a padlóhoz. 
2. Ellenőrizze a motor helyes bekötését a gép elektromos berendezéséhez. 

 



 

  
46 

  

HULLADÉKKEZELÉS 

  
A készüléket hulladékként egy bontónál vagy egy hivatalos hulladéklerakó telepen helyezheti el. 
 
Mielőtt a készüléket hulladékként elszállítaná, az alább felsorolt anyagokat el kell távolítani, szétválasztani és 
szelektív hulladékgyűjtőbe juttatni, mindezt a hatályos környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően: 

· kefék 
· filc 
· elektronikus és elektromos részek* 
· akkumulátorok 
· műanyag részek (tartályok és tolórúd) 
· fém részek (karok és keret) 
 

 
 
(*) Az elektronikus és elektromos részek hulladékkezelésével kapcsolatban forduljon a helyi forgalmazóhoz. 
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KEFE KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA 

POLIPROPILÉN (PPL) KEFE 
Bármely típusú padlófelülethez használható, jó kopásállóság és melegvíz-tűrés (max. 60 °C-ig) jellemzi. A PPL nem szívja fel a nedvességet, ezért 
tulajdonságait nedves felületen is megőrzi. 
 
NEJLONKEFE 
Bármely típusú padlófelülethez használható, optimális kopásállóság és melegvíz-tűrés (akár 60 °C felett is) jellemzi. A nejlon nedvességfelszívó 
képességgel rendelkezik, de nedves felületen történő alkalmazása miatt idővel veszít e tulajdonságából. 
 
SÚROLÓKEFE 
Ennek a kefének a sörtéi nagyon agresszív maró hatásúak. Erősen szennyezett padlófelületek tisztítására használható. Csak a feltétlenül szükséges 
nyomással használja, nehogy a padlófelület károsodjon. 
 
KEFÉK VASTAGSÁGA 
A vastag sörtéjű kefék merevebbek, ezért sima vagy kissé hézagos padlófelületen használhatók. 
Egyenetlen vagy mély hézagos padlófelületen érdemes puhább sörtejű keféket használni, amelyek könnyebben mélyre tudnak hatolni. 
Ha a kefe sörtéi elhasználódtak, azaz már túl rövidek és ezért merevvé váltak, nem tudnak megfelelően mélyre hatolni a tisztításhoz. Ez a vastag szálú 
sörtékre is vonatkozik, melyek hasonló esetben a kefe ugrálását okozzák. 
 
TISZTÍTÓKORONG 
A tisztítókorongot a fényes felületek tisztítására ajánljuk. 
Két típusú tisztítókorong létezik: 
1. A hagyományos típusú tisztítókorong horgonyszerű végekkel van ellátva, melyek lehetővé teszik a súrolókorong megtartását és húzását a 

munkafolyamat közben. 
2. A CENTER LOCK típusú tisztítókorong horgonyszerű végekkel rendelkezik, továbbá el van látva egy műanyag, bekattintható központi 

rögzítőrendszerrel, amely lehetővé teszi a súrolókorongok középre illesztését és rögzítését, így nem áll fenn a veszélye annak, hogy leesnek. Ez a 
típusú tisztítókorong elsősorban a többkefés készülékekhez ajánlott, mivel a súrolókorongok középre helyezése nehézkes lehet. 

TÁBLÁZAT A KEFÉK KIVÁLASZTÁSÁHOZ 

Készülék  Kefék száma Kód Sörte típusa Æ Sörte Æ kefe. Hossz. Megjegyzés 

iMx 1 

404654 
405631 
404653 
405632 

PPL 
PPL 
PPL 

SÚROLÓ 

0.3 
0.6 
0.9 
1 

495 - 
KÉK SZÍNŰ KEFE 
FEHÉR SZÍNŰ KEFE 
FEKETE SZÍNŰ KEFE 
KEFE 

405527 - - 500 - TISZTÍTÓKORONG 
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EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

Alulírott gyártó: 
FIMAP S.p.A. 

Via Invalidi del Lavoro n.1 
37050 Santa Maria di Zevio (VR) 

ezennel teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a 
 

PADLÓTISZTÍTÓ GÉPEK 
mod. iMx 50 B - iMx 50 BT - iMx 50 BB 

 
megfelelnek az alábbi irányelvekben foglaltaknak: 
 

· 2006/42/EK: gépekről szóló irányelv. 
· 2006/95/EK: a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekről szóló irányelv. 
· 2004/108/EK: az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv. 

 
Ezen kívül megfelelnek az alábbi előírásoknak: 
· EN 60335-1: Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága - Biztonság. 1. rész: Általános előírások. 
· EN 60335-2-72: Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2 rész: Ipari és kereskedelmi használatú, önműködő padlóápolók egyedi 

előírásai. 
· EN 60335-2-29: Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 2. rész: Akkumulátortöltők egyedi előírásai. 
· EN 12100-1: Gépek biztonsága - Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei - 1. rész: Fogalommeghatározások, módszer. 
· EN 12100-2: Gépek biztonsága - Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei - 2. rész: Műszaki alapelvek. 
· EN 61000-6-2: Elektromágneses összeférhetőség (EMC) - 6-2 rész: Általános szabványok – Az ipari környezet zavartűrése. 
· EN 61000-6-3: Elektromágneses összeférhetőség (EMC) - 6-3 rész: Általános szabványok – A lakóhelyi, kereskedelmi és enyhén ipari környezetek 

zavarkibocsátási szabványa. 
· EN 61000-3-2: Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 3-2 rész: Határérték – A harmonikus áramok kibocsátási határértékei (fázisonként legfeljebb 

£ 16 A bemenő áramú berendezésekre ).  
· EN 61000-3-3: Elektromágneses összeférhetőség (EMC) – 3-3 rész: Határérték – A feszültségingadozások és a villogás (flicker) határértékei közcélú 

kisfeszültségű táphálózatokon fázisonként £ 16 A névleges áramerősségű és különleges feltételek nélkül csatlakozó berendezésekre. 
· EN 55014-1: Elektromágneses összeférhetőség - Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 1. rész : 

Zavarkibocsátás - Termékcsalád-szabvány. 
· EN 55014-2: Elektromágneses összeférhetőség - Háztartási készülékek, villamos szerszámok és hasonló eszközök követelményei. 2 rész: Zavartűrés - 

Termékcsalád-szabvány.  
· EN 62233: Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek - Elektromágneses tér - Értékelési és mérési módszerek. 
 
A műszaki dokumentáció összeállításáért felelős személy: 
 
Giancarlo Ruffo 
Via Invalidi del Lavoro, 1 
37050 Santa Maria di Zevio (VR) - OLASZORSZÁG 
 
 
 
 
Santa Maria di Zevio, 03/06/2013 
 
 
 
 

FIMAP S.p.A. 
Jogi képviselő 

Giancarlo Ruffo 
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