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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 KÉZIKÖNYVBEN HASZNÁLT JELZÉSEK 

 

Nyitott könyv i betűvel szimbólum: 
Azt jelzi, hogy el kell olvasnia a használati utasítást. 

 

Nyitott könyv szimbólum: 
Azt jelzi a gépet kezelő személy számára, hogy a gép használata előtt olvassa el a használati 
utasítást. 

 

Figyelemfelhívó jelzés. 
Olvassa el figyelmesen azokat a részeket, amelyek felett ez a jelzés található; a készüléket 
kezelő személy és a gép biztonsága érdekében kövesse az utasításokat. 

 

Veszélyre utaló jelzés. 
Olyan anyagokat és készítményeket jelöl, melyek élő szövetekkel érintkezve roncsoló 
hatásúak. 

 

Figyelmeztető jelzés. 
Alacsony gyulladáspontú gáznemű anyagokat jelez. 

 

Hulladékkezelés szimbólum. 
A készülék hulladékkezelésével kapcsolatban olvassa el figyelmesen azokat a részeket, 
amelyek felett ez a szimbólum található. 

 

Figyelmeztető jelzés. 
Jelzi, hogy a csomagolt termék mozgatását a jogszabályi előírásoknak megfelelő kocsikkal 
végezze. 

 

Zárt helységre utaló jelzés. 
Ha ezt a jelzést látja, a műveleteket szigorúan zárt és száraz helyen végezze. 

 

Újrahasznosításra utaló jelzés. 
A készülék újrahasznosításával kapcsolatban olvassa el figyelmesen azokat a részeket, 
amelyek felett ez a szimbólum található. 

 
GYORS KONZULTÁCIÓ (INFORMATIKAI 

DOKUMENTUM): 
 
Az informatikai dokumentum gyors konzultációjához használja a 
Könyvjelzőket és az Oldallinkeket: 

1. KÖNYVJELZŐK: 
Aktiválja a kezelőfelület böngészőjének "Könyvjelzők" lapját a megfelelő 
ikonra (01) kattintva, az ikon az Acrobat verziójának függvényében eltérő 
lehet. 

 
A kívánt fejezet megjelenítéséhez elég rákattintani a böngészőben lévő 
címre (02), és továbbléphet a kívánt helyre. 

 

2. OLDALLINK: 
A dokumentum tartalomjegyzékében a kívánt fejezet megjelenítéséhez 
elég rákattintani magának a fejezetnek a címére, és továbbléphet a kívánt 
helyre. 

 
NOTE BENE: 
Ha egy bekezdésben arra kérik, hogy olvasson el egy adott fejezetet vagy 
bekezdést, a megfelelő oldalra átléphet úgy, hogy rákkatint az adott 
fejezet nevére (a címe nagybetűkkel van írva és alá van húzva). 
Ha gyorsan vissza akar lépni a dokumentum tartalomjegyzékéhez, elég 
rákattintani a céges logóra az oldal tetején, és továbbléphet a kívánt 
helyre. 

 

 
 

01 
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A KÉZIKÖNYV TARTALMA ÉS CÉLJA  
A kézikönyv célja, hogy az ügyfélnek megadjon minden ahhoz 
szükséges információt, hogy a készüléket helyesen, önállóan és a 
lehető legbiztonságosabban tudja használni. Információkat talál műszaki 
kérdésekre, a gép biztonságos használatára, üzemelésére, leállítására, 
karbantartására, a cserealkatrészekre és az újrafelhasználásra alkalmas 
részek kinyerésére vonatkozóan. Mielőtt a készüléken bármilyen 
beavatkozást végez, a gépkezelőknek és a szakképzett műszaki 
szakembereknek figyelmesen el kell olvasniuk az ebben a kézikönyvben 
található utasításokat. Ha nem biztos abban, miként kell értelmezni az 
utasításokat, lépjen kapcsolatba a legközelebbi ügyfélszolgálati 
központtal, hogy a szükséges felvilágosítást megkapja. 

KIKNEK SZÓL A KÉZIKÖNYV 
A kézikönyv egyaránt szól a gépkezelőhöz, illetve a készülék 
karbantartására kiképzett műszaki szakemberekhez. A gépkezelők ne 
végezzenek olyan műveleteket, melyek a szakképzett technikusoknak 
vannak fenntartva. A FIMAP S.p.A. nem felel az olyan károkért, melyek 
abból erednek, hogy nem tartják be ezt a tiltást. 

A HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ 
TÁROLÁSA 

A Használati és Karbantartási Kézikönyvet tartsa a készülék közvetlen 
közelében, megfelelő tasakban, mely védi a folyadékoktól és minden 
egyébtől, ami olvashatóságát károsan befolyásolná. 

A KÉSZÜLÉK ÁTVÉTELE  
A készülék átvételekor feltétlenül ellenőrizze azonnal, 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 így jár el, és a lehető 
leggyorsabban intézkedik. 

BEVEZETŐ  
Egy készülék csak akkor működhet jól és hasznosan, ha megfelelően 
használják, és hatékony állapotban tartják, elvégzik a mellékelt 
dokumentációban leírt karbantartási műveleteket. Ezért kérjük, hogy 
olvassa el figyelmesen a jelen használati utasítást, és olvassa át újra, ha 
a készülék használata során bármilyen nehézsége támadna. Ne feledje, 
hogy szükség esetén a kereskedelmi képviselőinkkel együttműkő 
ügyfélszolgálatunk mindig rendelkezésre áll, ha Önnek tanácsra vagy 
javításra van szüksége. 

AZONOSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK  
A vevőszolgálatnál történő ügyintézéskor és cserealkatrész 
rendelésénél mindig adja meg a modellszámot, a változatot és a 
géptáblán levő számot. 

MŰSZAKI LEÍRÁS  
Az MMx padlótisztító gép a legkülönfélébb padlófelületeket és 
szennyeződéseket tisztít egy vagy két korong alakú kefe gépi 
mozgásának és a tisztítószeres-vizes oldat kémiai hatásának 
köszönhetően. Előrehaladó mozgása közben felszívja a szennyeződést, 
és a padlózatba be nem ivódott tisztítószeres oldatot. A készüléket 
csak erre a célra használja.  
TERVEZETT FELHASZNÁLÁS - RENDELTETÉSSZERŰ 

HASZNÁLAT 
Ez a padlótisztító gép sima és tömör padlófelületek tisztítására (mosás 
és szárítás) alkalmas kereskedelmi, lakossági és ipari környezetben, 
ellenőrzött biztonságos körülmények között, szakképzett gépkezelő 
irányításával. A padlótisztító géppel nem lehet szőnyegeket és 

padlószőnyegeket tisztítani.  A készüléket kizárólag zárt, 
mindenképpen fedett helyeken lehet használni. 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. 

GÉPTÁBLA 
A géptábla az akkumulátorház belsejében található, egészen pontosan 

a szennyvízgyűjtő tartály alsó részén, ezen találja meg a készülék 
általános jellemzőit, különösképpen a készülék sorozatszámát. A 
sorozatszám rendkívül fontos információ, amit mindig minden 
cserealkatrész vásárlással vagy ügyfélszolgálati kéréssel együtt meg 
kell adni. 

 
BIZTONSÁG 

A balesetek elkerüléséhez nélkülözhetetlen a gépkezelő 
együttműködése. Egyetlen balesetmegelőzési program sem lehet 
hatásos, ha a készülék üzemeléséért közvetlenül felelős személyek nem 
működnek teljeskörűen együtt. A cégeknél előforduló munkavégzéssel 
vagy mozgatással kapcsolatos balesetek legnagyobb részét az okozza, 
hogy nem tartják be a legalapvetőbb óvatossági szabályokat. A 
figyelmes és óvatos gépkezelő jelenti a legjobb garanciát a balesetekkel 
szemben, és nélkülözhetetlen minden balesetmegelőzési program 
megvalósításához. 
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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 gépen található címkéket. A címkéket soha ne takarja le, és ha megsérültek, azonnal cserélje le őket. 
• A készüléket kizárólag zárt helyen tárolja és használja. 
• 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, nem folyamatos vagy egyenetlen padló tisztítására. Ne használja a készüléket lejtőn. 
• Ha az akkumulátortöltő tápkábelén sérülést észlel, azonnal forduljon a hivatalos vevőszolgálathoz. 
• Veszély esetén sürgősen használja az akkumulátor csatlakozóján lévő kart (mely a szennyvízgyűjtő tartály alatt található). 
• Minden karbantartási műveletet megelőzően kapcsolja ki a gépet a kulcsos főkapcsolóval, és vegye ki a kulcsot a kapcsolótáblából, húzza ki 

az akkumulátor csatlakozóját a berendezés általános csatlakozójából. 
• A gép nem engedélyezett használatát elkerülendő az áramellátást meg kell szakítani vagy le kell zárni, kihúzva az akkumulátor csatlakozója a 

berendezés általános csatlakozójából, és ki kell venni a kulcsot a főkapcsolóból. 
• Mindig figyeljen a közelben tartózkodó gyermekekre, ne játszanak a géppel. 
• A készülék használata közben ügyeljen a közelben tartózkodó személyekre, különösen a gyermekekre. 
• Csak a készülékhez tartozó vagy a használati útmutató "A 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. 
• A felügyelet nélkül hagyott készüléket védeni kell a nem szándékos mozgatástól. 

FIGYELEM! 

• A gépet gyermekek, testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő, illetve gyakorlat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek 
nem használhatják. 

• A tárolási hőmérsékletnek -25°C és +55°C között kell lennie, ne tárolja kültéren. 
• Használati feltételek: a környezeti hőmérséklet legyen 0 °C és 40 °C közötti, a relatív páratartalom 30% és 95% közötti. 
• Az akkumulátortöltő tápkábelének csatlakozóját szabályosan földelni kell. 
• A használati sebességet az adhéziós körülményekhez igazítsa. 
• Ne használja a készüléket szállítóeszközként. 
• A készülék nem okoz káros rezgéseket. 
• 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 nem alkalmas padlószőnyeg tisztítására. 
• Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényt a készülékre. 
• Kerülje a kefék működtetését álló gépen, 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 gépnek 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 gép nem megfelelő működése esetén először győződjön meg arról, hogy a hibát nem a rendes karbantartás elmaradása okozza. 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 fedél 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. 
• A tisztavíz-tartály szűrőjébe a lerakódásokat elkerülendő ne töltsön órákkal a használata előtt tisztítószeres oldatot. 
• Ne használjon olyan savas vagy lúgos oldatokat, melyek a gépet károsíthatják, és/vagy egészségkárosodást okozhatnak. 
• Ellenőriztesse a készüléket évente hivatalos szakszervizben. 
• A fogyóeszközök hulladékkezelését a hatályos jogszabályok gondos betartásával végezze. 
• Ha miután több éven át használta, ki kell vonni a gépet a használatból, gondoskodjon a készülékben levő anyagok megfelelő 

ártalmatlanításáról, különös tekintettel az olajokra, az akkumulátorokra és az elektronikus alkatrészekre. Vegye figyelembe, hogy a készülék 
teljes egészében újrafelhasználható anyagokból készült. 

• Az akkumulátorokat ki kell venni a készülékből az ártalmatlanítást megelőzően. Az akkumulátorokat biztonságos módon kell eltávolítani, az 
érvényben levő rendelkezések pontos betartásával. 
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MŰSZAKI JELLEMZŐK UM MMx 43 B MMx 43 BT MMx 50 B MMx 50 BT MMx 52 B MMx 52 BT 
Névleges teljesítmény W 725 875 825 975 725 875 
Munkaszélesség mm 420 420 510 510 490 490 
Hátsó szívósín szélessége mm 700 700 700 700 700 700 
Teljesítmény m2/h 1250 1750 1500 2000 1450 1960 
Kefeátmérő Db / ∅ mm 1 / 420 1 / 420 1 / 510 1 / 510 2 / 255 2 / 255 
Kefék fordulatszáma ford/perc. 140 140 140 140 275 275 
Kefenyomás kg 23 23 23 23 23 23 
Kefemotor V/W 24/400 24/400 24/500 24/500 24/400 24/400 
Meneteltetés módja  Félönműködő Önműködő Félönműködő Önműködő Félönműködő Önműködő 
Meghajtó motor V/W - 24/150 - 24/150 - 24/150 
Max. emelkedési szög  2% 10% 2% 10% 2% 10% 
Meneteltetés sebessége km/h - 4 - 4 - 4 
Szívómotor V/W 24/310 24/310 24/310 24/310 24/310 24/310 
Vákuum mmH2O 188 188 188 188 188 188 
Tisztavíztartály l 40 40 40 40 40 40 
Szennyvíztartály l 50 50 50 50 50 50 
Tisztítószer-tartály (FSS változatok) l 3 3 3 3 3 3 
Akkumulátorok Nr/(V/AhC20) 2 / (12/120) 2 / (12/120) 2 / (12/120) 2 / (12/120) 2 / (12/120) 2 / (12/120) 
Beépített akkumulátortöltő V/A 24/11 24/11 24/11 24/11 24/9 24/9 
Akkumulátor rekesz méretei (Hosszúság / Magasság / Szélesség) mm / mm / mm 355 x 230 x 337 355 x 230 x 337 355 x 230 x 337 355 x 230 x 337 355 x 230 x 337 355 x 230 x 337 
A készülék térigénye szívósín nélkül (Hosszúság/Magasság/Mélység) mm / mm / mm 1115x1010x590 1115x1010x590 1170x1010x590 1170x1010x590 1100x1010x590 1100x1010x590 

Akkumulátor súlya (12V 120Ah C20 akkumulátorral számolva) kg 33 33 33 33 33 33 

A gép súlya kg 75 95 75 95 75 95 

A gép súlya szállítás közben (gép + akkumulátorok + kefe/kefék + szívósín) kg 146 166 148 168 149 169 
A használatra kész gép súlya (gép + akkumulátorok + víz + teli tisztítószeres tartály + kefe/kefék + 
opcionális szívósín) FSS rendszerrel 

kg 186 206 188 208 189 209 

Hangnyomásszint (ISO 11201) - LpA dB (A) 62 62 62 62 62 62 
Mérési bizonytalanság KpA dB (A)       
Rezgésszint a kéznél (ISO 5349) m/s2 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
Rezgési mérési bizonytalanság        
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A GÉPEN HASZNÁLT JELZÉSEK 

 
A főkapcsoló vagy az indítókulcs szimbóluma 
A műszerfalon a gép indítókulccsal történő bekapcsolását (I) vagy kikapcsolását (0) jelöli. 

 

Ez a tisztavíztartályban használt jelzés a tartályba tölthető víz maximális hőmérsékletét jelzi. 

 

A csap helyét azonosító jelzés. 
A tisztavíztartály hátsó részén a tisztítószeres oldat csapjának a helyét jelzi. 

 

Vízmennyiség-szabályozás jelzése. 
A tisztavíztartály hátsó részén jelzi a gép vizes berendezésébe adagolt vízmennyiséget szabályozó gombot. 

 

A kezek összenyomásának veszélyét jelzi. 

 

A géptáblán a maximálisan teljesíthető emelkedőt jelzi. 

 

Tájékoztató címke normál tisztítószer vagy tisztítószer-koncentrátum használatához (csak FSS rendszer esetén). 

 

Az alkalmazandó tisztítószer típusára figyelmeztető címke (csak FSS rendszer esetén). 

 

Az alkalmazandó tisztítószer pH értékére vonatkozó címke (csak FSS rendszer esetén). 

 

Meneteltetés sebességét jelző címke (csak BT változatokhoz). 
A kapcsolótáblán a mozgó gép sebességszintjét szabályozó potenciométer helyét mutatja. 

 

A tisztítószer százalékbeállításának szimbóluma (csak FSS rendszernél). 
A kapcsolótáblán jelöli a készülék vízkörében lévő tisztítószer százalékát szabályozó gombot. 
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A KÉSZÜLÉKEN HASZNÁLT JELZÉSEK 

 

A vízmennyiség szabályozásának jelzése (csak FSS rendszerhez). 
A gép vízkörének vízmennyiségét szabályozó gombot jelöli a kapcsolótáblán. 

 

Kefekioldó jelzés (csak egykefés változatokhoz). 
A kapcsolótáblán azt a nyomógombot jelzi, amivel kioldható a kefe. 

 

Aktív kefekioldó rendszer jelzése (csak egykefés változatokhoz). 
A vezérlő kijelzőn azt jelöli, hogy a kefekioldás folyamatban van. 

 

ECO üzemmód jelzése. 
A gép ECO üzemmódját aktiváló nyomógombot jelzi a kapcsolótáblán. 

 

Aktív "ECO-MODE" munkaprogram jelzése. 
A vezérlő kijelzőn azt jelöli, hogy aktív az "ECO-MODE" munkaprogram, ebben az esetben lecsökken a tisztítószeres oldat és 
energiafogyasztás. 

 
Az akkumulátorok töltöttségi szintjének jelzése. 
Az akkumulátorok töltöttségi állapotát jelzi a vezérlő kijelzőn. 

 
Az akkumulátor kritikus töltöttségi szintjének jelzése. 
A vezérlő kijelzőn azt jelzi, hogy kritikus az akkumulátorok töltöttségi állapota, és újratöltésre van szükség. 

 

Az akkumulátorok folyamatban lévő újratöltését jelzi (csak CB változatokhoz). 
A vezérlő kijelzőn jelzi az akkumulátorok töltöttségi állapotát. 

 

A gép használatára figyelmeztető általános címke. 
A címke megadja azokat a figyelmeztetéseket, melyeket a gép helyes üzemeltetéséhez be kell tartani. 

 

A gép használatára figyelmeztető általános figyelmeztetések címkéje (csak CB változatokhoz). 
A címkén olyan figyelmeztetések vannak feltüntetve, melyeket a gép helyes üzemeléséhez be kell tartani. 

 

Az FSS rendszer csapját szabályozó kar kapcsolójának jelzése (csak FSS rendszerrel ellátott MMx50 változatokhoz). 
A talapzat tartóján jelzi, miként kell beállítani a csap karját, hogy kikerülje az automatikus adagoló rendszert. 
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A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 
1. A BECSOMAGOLT KÉSZÜLÉK MOZGATÁSA 

Mivel a készülék speciális csomagolásban van, a csomagolóanyagok (műanyag zacskók, szorítókapcsok stb.) potenciális veszélyforrások lehetnek, 
nem kerülhetnek gyerekek, fogyatékos személyek stb. keze ügyébe. A készüléket alul speciálisan csomagoljuk egy pallóval, hogy villástargoncával is 
mozgatni lehessen. A csomagok egymásra helyezése TILOS. 
A készülék teljes tömege csomagolással együtt: 
MMx 43-50-52 B: 100 kg (üres készülék súlya 
csomagolással együtt) 
MMx 43-50-52 BT: 120 kg (üres készülék súlya 
csomagolással együtt) 

A csomagolás méretei a következők: 
MMx 
A:    665 mm 
B:    1230 mm 
C:    1145  mm 
  

 

 
FIGYELEM! Javasoljuk, rakja félre a csomagolóanyagokat, ha esetleg később újra szállítani kell a készüléket. 

 

FIGYELEM! A becsomagolt terméket olyan szállítókocsikkal mozgassa, melyek megfelelnek méreteinek, csomagolással együtt mért 
össztömegének és a jogszabályoknak. 

2. A GÉP KICSOMAGOLÁSA 
A gépet az alábbiak szerint csomagolja ki: 
1. Távolítsa el a külső csomagolást. 
2. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló (1) "0" állásban van-e, ellenkező esetben fordítsa el a kulcsot negyed fordulattal balra. 
3. Húzza ki a kulcsot a kapcsolótáblából. 
4. A gép a kerekeket rögzítő ékekkel (2) van a pallóhoz erősítve. Vegye ki az ékeket. 

 

FIGYELEM! Bizonyosodjon meg, hogy eközben a kefe közelében nincsenek sem személyek sem pedig tárgyak. 

FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

5. A BT változatokhoz vegye ki a parkolóféket a képen látható irányba elforgatva a kart (3). 
6. Egy rámpát használva eressze le a készüléket a pallóról. A készülék levétele előtt ne szerelje fel a hátsó szívósínt és keféket, és ügyeljen arra, 

hogy ne érjék erős ütések a gép talapzatát és a szívósín tartóját. 
7. Őrizze meg a pallót és a csomagolóanyagokat, mert még szüksége lehet rá a gép szállításához. 
 

    
3. HOGYAN SZÁLLÍTSA A GÉPET 

A készüléket így szállítsa biztonságosan: 
1. Egy rámpát használva juttassa fel a gépet a raklapra. 
2. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el a A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 
3. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal oldalán lévő fogantyút (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg munkaállásba nem kerül. 
4. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
5. A műveletet leszerelt kefékkel és hátulsó szívósínnel végezze el. 
6. Rögzítse a készüléket a pallóhoz ékekkel (3). 
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A GÉP ELŐKÉSZÍTÉSE 
4. AZ EGYES RÉSZEK MEGHATÁROZÁSA 

A kapcsolótáblán az alábbi részek találhatóak: 
1. Keféket/meneteltetést működtető kar (a markolat alatt található) 
2. Víz kiáramlását szabályozó kapcsoló (FSS változatok) 
3. Tisztítószer kiáramlását szabályozó kapcsoló (FSS változatok) 
4. Főkapcsoló 
5. Vezérlő kijelző 
6. Sebességszabályozó gomb (BT változat) 
7. Eco-mode / kefekioldó nyomógomb 
8. A talapzat emelésére szolgáló pedál 
9. Víz- és oldatszint csöve 
10. Vízleeresztő cső, szennyvíztartály kupak 

11. Tartályok zárópántja 
12. Akkumulátortöltő/tárolórekesz (modelltől függően) 
13. Szívósínemelő kar 
14. Tisztítószeres oldat szűrője 
15. Vízkimenet kézi szabályozó csap 
16. Szennyvíztartály-forgató fogantyú 
17. Parkolófék kar (csak a BT változatoknál) 
18. Szívórész-forgató fogantyú 
19. Felső tárolórekesz 
20. Tisztítószeres víz betöltő nyílás 

 

    

 

   

5. A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA 
A készüléket az alábbi lépésekkel állíthatja biztonságos helyzetbe, így teljes biztonságban végezheti el a műveleteket: 
1. Ellenőrizze, hogy a tisztavíztartály és a szennyvíztartály üres-e, ha nem, ürítse ki (olvassa el “A SZENNYVÍZTARTÁLY KIÜRÍTÉSE” illetve “A 

TISZTAVÍZTARTÁLY KIÜRÍTÉSE” c. fejezeteket). 

 

FIGYELEM! A tartályokat a szennyvizek ürítésére kijelölt helyen kell kiüríteni. 

FIGYELEM! Az erre a műveletre kijelölt hely feleljen meg a környezetvédelemi előírásoknak. 

2. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló "0" állásban van-e, ellenkező esetben fordítsa el a kulcsot (1) negyed fordulattal balra. Húzza ki a kulcsot a 
kapcsolótáblából. 

3. Ellenőrizze, hogy a talapzat teste fel van-e emelve a földről, ellenkező esetben a készülék hátsó részén található pedállal (2) emelje fel. 
4. Ellenőrizze, hogy a szívósín teste fel van-e emelve a földről, ellenkező esetben emelje fel a készülék hátsó részén található pedállal (3). 

    
5. A BT változatoknál ellenőrizze, hogy a parkolófék be van-e iktatva, ellenkező esetben forgassa el a kart (4) a képen látható irányba  
6. Szabadítsa ki a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (5). 
7. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal oldalán lévő fogantyút (6). 
8. Emelje fel a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg el nem éri a végállást. 
9. Húzza ki az akkumulátorok csatlakozóját (7) a berendezés általános csatlakozójából (8). 
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A GÉP ELŐKÉSZÍTÉSE 

  

  

6. AKKUMULÁTOR TÍPUSA 
A gép áramellátásához a következő akkumulátorok használhatóak: 
• folyadék elektrolitos ólomakkumulátort lemezes cellákkal meghajtáshoz 
• zselés gáz rekombinációs vagy AGM technológiás hermetikusan zárt akkumulátort meghajtáshoz 
MÁS TÍPUSÚ AKKUMULÁTOROK HASZNÁLATA TILOS. 
Minden akkumulátor DIN típusú elemekből áll, amik sorosan vannak csatlakoztatva és a csatlakozó kivezetéseket 12 V-os feszültséggel látják el. Az 
akkumulátorház két 12V-os akkumulátort fogadhat be. Javasoljuk, hogy a megfelelő munkateljesítmény eléréséhez hermetikusan zárt, zselés, 12V-os 
akkumulátort használjon. 

7. AZ AKKUMULÁTORTÁROLÓ ÁRTALMATLANÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA 
A karbantartási műveletek és a feltöltés során tartsa be az akkumulátort gyártó cég használati utasításait. 
Nagyon figyeljen az akkumulátortöltő kiválasztására, ami az akkumulátor típusa és kapacitása függvényében eltérő lehet. 
Amikor az akkumulátor-tartóban az akkumulátor egyes elemei lemerültek, erre betanított és szakképzett személyek húzzák ki az akkumulátortartót, 
emeljék fel megfelelő emelőeszközökkel, és húzzák ki az akkumulátorrekeszből. MIVEL AZ ELHASZNÁLÓDOTT AKKUMULÁTOR VESZÉLYES 
HULLADÉK, AZ AKKUMULÁTOR CELLÁIT KÖTELEZŐ ÁTADNI AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐ ÉS AZ AKKUMULÁTOROK 
HULLADÉKKEZELÉSÉRE SZAKOSODOTT HULLADÉKKEZELÉSSEL FOGLALKOZÓ SZERVNEK. 

8. AZ AKKUMULÁTOROK BEHELYEZÉSE A GÉPBE 
Az akkumulátorokat közvetlenül a szennyvíztartály alatt található rekeszben kell elhelyezni, és csak a súlyuknak és a felfogatásnak megfelelő 
emelőszerkezettel szabad felemelni. Az akkumulátoroknak meg kell felelniük a CEI 21-5 előírásban leírt követelményeknek. Az akkumulátorrekesz 
méretei: 355 x 337 x H=220 mm. 

 

FIGYELEM! Az akkumulátorok karbantartásakor és napi feltöltésekor a gyártó illetve a forgalmazó használati utasításait kell 
követni. A beszerelési és karbantartási műveleteket csak szakképzett személyek végezhetik. 

FIGYELEM! Mielőtt az akkumulátorokat mozgatná, győződjön meg arról, hogy minden megfelel-e az abban az országban hatályos 
balesetvédelmi előírásoknak, ahol a géppel dogoznak, vagy a megfelelő DIN EN 50272-3 és DIN EN 50110-1 szabványoknak. 
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 az alábbiak szerint helyezze be a rekeszbe: 
1. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el a A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 

 

 

FIGYELEM! Mielőtt behelyezné az akkumulátortartót, tisztítsa meg egy nedves ronggyal az akkumulátorok rekeszét. Ellenőrizze, 
hogy helyesen működnek-e a mellékelt kábelek érintkezései. 
FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy a használni kívánt akkumulátortartó tulajdonságai megfelelnek-e az elvégzendő munkának. 
Ellenőrizze, hogy az akkumulátortartó egyes cellái fel vannak-e töltve, illetve hogy az egyes cellákon lévő érintkezők állapota 
megfelelő-e. 
FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 
FIGYELEM! Mielőtt berakná az akkumulátorokat, emelje fel az alját, és kösse rá a meghajtás csatlakozóját (csak a BT változatok 
esetében elvégzendő művelet). Ezt a műveletet csak szakképzett személyek végezhetik. Helytelenül bekötött csatlakozó a készülék 
hibás működését eredményezheti. 
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2. Helyezze az akkumulátorokat az erre a célra kialakított rekeszbe úgy, hogy a “+” és “-“ pólusok ellentétesen illeszkedjenek egymáshoz 
3. Kösse az akkumulátor áthidaló vezetékét (1) a “+” és “-“ végpólusokhoz a 24 voltos kapocsfeszültség eléréséhez. 
4. Dugja rá az akkumulátor csatlakozóját (2) a berendezés általános csatlakozójára (3). 

 

FIGYELEM! Javasoljuk, hogy az elektromos bekötéseket szakképzett és az ügyfélszolgálat által betanított személyek végezzék el. 

FIGYELEM! A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

5. Fogja meg a szennyvíztartályban kialakított fogantyút, és fordítsa el addig, amíg munkaállásba nem kerül. 

9. AKKUMULÁTORTÖLTŐ CSATLAKOZTATÁSA (kizárólag CB nélküli változat esetén) 
Az akkumulátorokban lévő egyes cellák maradandó károsodásának megelőzése érdekében semmiképp se merítse le őket teljesen. A villogó fényjelző 
kigyulladása után pár percen belül kezdje meg a feltöltést. 

 

FIGYELEM! Soha ne hagyja, hogy az akkumulátorok egyes cellái teljesen lemerüljenek, akkor se ha nem használja a gépet. 
Ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő megfelel-e az akkumulátor típusának és teljesítményének. 

Az akkumulátortöltő csatlakoztatásához az alábbiakra van szükség:  
1. Állítsa a gépet az akkumulátorok feltöltésére kijelölt helyre. 

 

FIGYELEM: A géppel az időjárás viszontagságaitól védett, megfelelően szellőző helyen parkoljon le, sík felületen. A gép közelében 
ne legyenek olyan tárgyak, amelyek károsíthatják, vagy megsérülhetnek, ha magával a géppel érintkeznek. 

2. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSAc. részt). 

 

FIGYELEM! Ezt a műveletet csak szakképzett személyek végezhetik. Helytelenül bekötött csatlakozó a készülék hibás működését 
eredményezheti. 
FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy a használt akkumulátortöltő megfelel-e a gépben lévő akkumulátoroknak, és a beszerelt 
akkumulátoroknak megfelelően van-e beállítva. 
FIGYELEM! Olvassa el figyelmesen a töltéshez használt akkumulátortöltő használati és karbantartási utasítását. 

3. Csatlakoztassa az akkumulátortöltő kábelének csatlakozóját az akkumulátorok csatlakozójához (2). 
4. Kapcsolja rá az éppen behúzott kábelt a külső akkumulátörtöltőre. 

 

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 összekapcsoló csatlakozóját (a jelen használati kézikönyv zacskójában található) az akkumulátortöltő kábeleire kell felszerelni, 
követve az erre vonatkozó használati utasítást. 

 
FIGYELEM! Gázok belélegzésének és maró folyadékok kifolyásának veszélye. 

 
FIGYELEM! Tűzveszély: ne közelítsen nyílt lánggal 

5. A teljes újratöltési ciklust követően húzza ki az akkumulátortöltőnek a tápkábelét az akkumulátortöltőből. 
6. Húzza ki az akkumulátortöltő csatlakozóját az akkumulátor csatlakozójából (2). 
7. Dugja rá az akkumulátor csatlakozóját (2) a berendezés általános csatlakozójára (3). 
8. Fogja meg a szennyvíztartályban kialakított fogantyút, és fordítsa el addig, amíg munkaállásba nem kerül. 
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10.  AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐ CSATLAKOZTATÁSA (kizárólag CB-vel ellátott rendszerhez) 

Az akkumulátorokban lévő egyes cellák maradandó károsodásának megelőzése érdekében semmiképp se merítse le őket teljesen. A villogó fényjelző 
kigyulladása után pár percen belül kezdje meg a feltöltést. 

 

FIGYELEM! Soha ne hagyja, hogy az akkumulátorok egyes cellái teljesen lemerüljenek, még ha nem is használja a gépet. 
Ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltő megfelel-e az akkumulátor típusának és teljesítményének. 

Az akkumulátortöltő csatlakoztatásához az alábbiakra van szükség:  
1. Állítsa a készüléket az akkumulátorok feltöltésére kijelölt helyre. 

 

FIGYELEM! A géppel az időjárás viszontagságaitól védett, megfelelően szellőző helyen parkoljon le, sík felületen. A gép közelében 
ne legyenek olyan tárgyak, amelyek károsíthatják, vagy megsérülhetnek, ha magával a géppel érintkeznek. 

2. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e, ellenkező esetben ürítse ki a gép hátsó részén lévő csővel (1) (olvassa el A SZENNYVÍZTARTÁLY 
KIÜRÍTÉSE c. részt). 

3. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló (2) "0" állásban van-e, ellenkező esetben fordítsa el a kulcsot negyed fordulattal balra. Húzza ki a kulcsot a 
kapcsolótáblából. 

4. Ellenőrizze, hogy a talapzat teste fel van-e emelve a földről, ellenkező esetben a gép hátsó részén található pedállal (3) emelje fel. 
5. Ellenőrizze, hogy a szívósín teste fel van-e emelve a földről, ellenkező esetben a gép hátsó részén található pedállal (4) emelje fel. 
6. A BT változatoknál ellenőrizze, hogy a parkolófék be van-e iktatva, ellenkező esetben forgassa el a kart (5) a képen látható irányba. 
7. Szabadítsa ki a szennyvízgyűjtő tartályt a pánt segítségével (6). 
8. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal oldalán lévő fogantyút (7), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg el nem éri a végállást. 
9. Nyissa ki a tárolórekeszt a kart megfogva (8), mely a gép hátsó részén található. 
10. Dugja be az akkumulátortöltő kábelének csatlakozóját a magán a töltőn található aljzatba. 
11. 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. 

 

    

  

  

 

FIGYELEM! Olvassa el figyelmesen az akkumulátortöltő használati és karbantartási kézikönyvét, amit a jelen használati útmutatót 
tartalmazó kis zacskóban talál. 

FIGYELEM: Mielőtt az akkumulátortöltő tápkábelét bedugná az aljzatba, ellenőrizze, hogy nincs-e rajta kondenzvíz vagy egyéb 
folyadék. 

FIGYELEM! Ha figyelmetlenségből áram alá helyezi a gép elektromos berendezését, a vezérlő kijelzőn megjelenik az 
"ELEKTROMOS DUGASZ" jelzés (fent, balra). Az akkumulátorok feltöltése alatt semmilyen kapcsoló sem fog működni. 
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12. A teljes feltöltési ciklust követően húzza ki az akkumulátortöltő tápkábelét a fali dugaljból. 
13. Húzza ki az akkumulátortöltő kábelének csatlakozóját a magán a töltőn található aljzatból. 
14. Zárja le a tárolórekeszt. 
11. ÜZEMIDŐ-MÉRŐ 

A gép hátsó részén található a vezérlő kijelző, a bekapcsolást követő második képernyőoldalon láthatja a 
készülék teljes használati idejét. A “.” jel előtt lévő számok megadják az órákat, míg az ezt követő szám 
mutatja az óra tizedeit (egy tizednyi óra hat percnek felel meg). A villogó "homokóra" jelzés (1), azt jelzi, 
hogy az óraszámláló számlálja a gép üzemelési idejét. 

 

12. AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGISZINT JELZŐ 
A gép hátsó részén található a vezérlő kijelző . A vezérlő kijelző alsó részén található az akkumulátorok 
töltöttségi szintjének jelzése. A mutató a töltöttségi szintre utaló kijelzőkből áll. Minimális maradék 
töltöttségi szint esetén a jelzés (2) elkezd villogni, majd néhány másodpercet követően kikapcsol, és 
elkezd villogni a (3) jelzés, ekkor között állítsa a gépet az akkumulátortöltésre kijelölt helyre. 

 

FIGYELEM! Néhány másodperccel azután, hogy az akkumulátorok töltöttsége elér a 
kritikus szintre (1), 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 lemerülését jelző 
szintet eléri a gép (2), a szívómotor automatikusan kikapcsol. A maradék töltéssel még 
el tud menni arra a helyre, ahol újratöltheti (BT változatok). 

 

13. HALADÁS MUNKASEBESSÉGEN (csak BT rendszerhez) 
Ezt a gépet elektronikus vezérlésű meghajtással láttuk el, a gép így mozgatható: 
1. Ellenőrizze, hogy a potméter gombja (1) a minimumon van-e, ellenkező esetben forgassa el teljesen az óramutató járásával ellentétes irányba. 
2. Forgassa el a főkapcsolót (2) "I" állásba, majd forgassa el a kulcsot negyed fordulattal jobbra. 
3. Használja az ember jelenlét karokat (3) a tolófogantyún. 
4. Állítsa be a kívánt haladási sebességet fokozatosan jobbra elforgatva a gombot (1). 

 

FIGYELEM! A gép nem kezd el mozogni (sem előre, sem pedig hátra), ha a potenciométer szabályozó gombja (1) a minimumon áll. 

FIGYELEM! A potenciométer gombját (1)az óramutató járásával megegyező irányba elforgatva, megnöveli a haladási sebességet. 
 

    
A tolatáshoz végezze el a következőket: 
1. Ellenőrizze, hogy a talapzat teste fel van-e emelve a földről, ellenkező esetben a pedállal (4) emelje fel, mely a gép hátsó részén található. 
2. Ellenőrizze, hogy a szívósín teste fel van-e emelve a földről, ellenkező esetben a készülék hátsó részén található pedállal (5) emelje fel.  
3. Használja a tolófogantyún lévő ember jelenlét karokat (3), így a gép elkezd mozogni. 

 

FIGYELEM! Munkabiztonsági előírások miatt hátramenetben a készülék sebessége kisebb, mint előremenetben. Ha a 
potenciométert hátramenetben állítja be, az előremeneti beállítás automatikusan módosul. 

FIGYELEM! A tolatás nem végezhető el, ha a szívósín teste a padlóhoz ér. A tolatáshoz emelje fel a szívósín testét a padlóról a 
gép hátsó részén lévő megfelelő karral. 
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14. A TISZTAVÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE 

Mielőtt feltölti a tisztavíz-tartályt, végezze el az alábbiakat: 
1. Állítsa a gépet a tisztavíz-tartály feltöltésére kijelölt helyre. 
2. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 
3. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal oldalán lévő fogantyút (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg munkaállásba nem kerül. 
4. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
5. Ellenőrizze, hogy a tisztavíztartályt leeresztő kupak (3) meg van-e húzva, ellenkező esetben forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba. 
6. Csavarja ki a feltöltő kupakot (4), és töltse fel a tisztavíz-tartályt műanyag csővel vagy vödörrel. 

 

FIGYELEM! Ellenőrizze, hogy a szűrő (5), mely a feltöltő kupak (4) alatt van, megfelelően van-e beállítva azt megakadályozandó, 
hogy piszok és kosz a készülék vízrendszerének hibás működését eredményezze. 

7. Töltse fel 50°C-nél nem melegebb, és 10°C-nél nem hidegebb tiszta vízzel. Megnézheti, mennyi van a tartályban a víz szintjét ellenőrző cső 
segítségével (6), ami a gép bal hátsó részénél található. 

    
15.  TISZTÍTÓSZERES OLDAT (csak FSS nélküli rendszerekhez) 

Miután feltöltötte a tisztavíztartályt tiszta vízzel, adja a tartályhoz a folyékony tisztítószert a tisztítószer gyártója címkéjén megadott módon és 
koncentrációban. A nagy mennyiségű hab kárt tehet a szívómotorban, így ezt elkerülendő a lehető legkevesebb tisztítószert használja. 

 

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. 
FIGYELEM: Olyan savas vagy lúgos karbantartó tisztítószerek használata is megengedett, melyek pH értéke 4 és 10 közötti, és 
amelyek nem tartalmaznak oxidánsokat, klórt vagy brómot, formaldehidet, ásványi oldatokat. 
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. 

 

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

 

16. TISZTÍTÓSZERES KANNA FELTÖLTÉSE (csak FSS rendszerhez) 
Miután feltöltötte a tisztavíztartályt tiszta vízzel, végezze el az alábbiakat: 

1. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 
2. Vegye ki a tisztítószeres kanna (2) kupakját (1). 
3. Vegye ki a tisztítószeres kannát (2) a tisztavíztartályban lévő rekeszből. 
4. Töltse fel a kannát a kívánt tisztítószerrel a géphez mellékelt címkén megadott módon. 

 
 

 

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. 
FIGYELEM! Mindig olyan tisztítószert hasznájon, melyek tartályain a címkén feltüntették, hogy használható padlótisztító gépekkel. 
Ne használjon olyan savas és lúgos termékeket, oldószereket, amelyeken ez az információ nincs feltüntetve. 
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5. Helyezze a kannát (2) a tisztavíztartályban lévő rekeszbe. 
6. Zárja vissza gondosan a kupakot (1), nehogy kifolyjon munka közben, figyeljen oda, hogy a tisztítószer szűrője (3) megfelelően van-e beállítva a 

kanna alján. 
7. Fogja meg a fogantyút (4)a szennyvízgyűjtő tartály bal oldali részén, és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg munkaállásba nem kerül. 
8. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (5). 
9. Mielőtt használni kezdené a gépet, olvassa el figyelmesen A TISZTÍTÓSZER SZABÁLYOZÁSA (csak FSS rendszerhez) és AZ ADAGOLÓ 

RENDSZER BEINDÍTÁSA (csak FSS rendszerhez) c. részeket. 

 
 

 

FIGYELEM! Az adagoló rendszer különösen alkalmas gyakori karbantartó tisztítások esetén. Olyan savas vagy lúgos karbantartó 
tisztítószerek használata is megengedett, melyek pH értéke 4 és 10 közötti, és amelyek nem tartalmaznak oxidánsokat, klórt vagy 
brómot, formaldehidet, ásványi oldatokat. Használjon a padlótisztító gépekhez megfelelő tisztítószereket. Ha a rendszer nincs napi 
használatban, a munka végeztével mossa át a rendszert vízzel. A rendszer kikapcsolható. Amennyiben csak időnként alkalmaz 
olyan tisztítószereket, melyek pH-értéke 1 és 3 között vagy 11 és 14 között van, akkor használja a gépet hagyományos módon. 
Öntse a tisztítószert a tisztavíz tartályba, és kapcsolja ki az adagoló rendszert. 

    
17. SZÍVÓSÍN ÖSSZESZERELÉSE 

A szívósínt a csomagolás megkönnyítése végett a gépről leszerelve szállítjuk, az alábbiak szerint szerelje össze: 
1. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 

2. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal oldalán lévő fogantyút (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg munkaállásba nem kerül. 
3. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
4. Csavarja ki a gombokat (3), melyek a szívósín testének lemezén találhatóak. 
5. Először a szívósín testének bal csapját helyezze be a szívósín csatlakozás bal nyílásába (4), és csavarja be a gombot (3), úgy hogy az alátétgyűrű 

(5) és a rugó hozzátapadjon a szívósíntartó felső részénél. 
6. Illessze be a szívósín jobb csapját a szívósín csatlakozás jobb nyílásába (6), és csavarja be a rögzítőgombot (3), úgy hogy az alátétgyűrű (7) és a 

rugó hozzátapadjon a szívósíntartó felső részénél. 
7. A szívósín rögzítéséhez csavarja be a rögzítőgombot (3). 
8. Végül helyezze be a szívósín csövét (8) a szívónyílás megfelelő csőkarmantyújába (9). 

 

 
FIGYELEM! A szívósínt előzetesen beállítottuk, ha azonban szükség van rá, olvassa el A SZÍVÓSÍN BEÁLLÍTÁSA c. részt. 

 

 

FIGYELEM! Ezekhez a műveletekhez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje a fémtárgyak veszélyes éleivel vagy csúcsaival való 
érintkezést. 
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A GÉP ELŐKÉSZÍTÉSE 

    

  

  

18. A KEFE FELSZERELÉSE (csak egykefés változatokhoz) 
A kefét a csomagolás megkönnyítése végett a gépről leszerelve szállítjuk, az alábbiak szerint szerelje össze: 
1. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 

2. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal oldalán lévő fogantyút (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg munkaállásba nem kerül. 
3. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
4. Miközben a gép talapzata felemelt helyzetben van helyezze be a kefét a talapzat alatt levő foglalatba. 
5. Eressze le a talapzat testét a talapzatvezérlő pedállal (3) úgy, hogy a kefére kerüljön. 
6. Forgassa el a kefét, amíg a kefetartó tárcsán lévő felfogató be nem akad a kefén lévő rögzítő rendszerbe (az MMx 43 változatok esetén). 
7. Forgassa el a kefét, amíg a kefén lévő három gomb be nem illeszkedik a kefetartó tárcsa süllyesztékeibe (az MMx 50 változatokhoz). 
8. Forgassa ütközésig, amíg be nem akad, a forgásirány az óramutató járásával ellentétes irányú a menetiránynak megfelelően. 
9. Az MMx 43-as változathoz szerelje vissza a talapzat vízfogóját (olvassa el A VÍZFOGÓ FELSZERELÉSE A TALAPZATRA c. részt). 

 
FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

    
19. A KEFE FELSZERELÉSE (csak kétkefés változatokhoz) 

A keféket a csomagolás megkönnyítése végett a gépről leszerelve szállítjuk, az alábbiak szerint szerelje össze: 
1. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 
2. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal oldalán lévő fogantyút (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg munkaállásba nem kerül. 
3. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 

4. Miközben a gép talapzata felemelt helyzetben van helyezze be a kefét, a talapzat alatt levő foglalatba. 
5. Eressze le a talapzat testét a talapzatvezérlő pedállal (3) úgy, hogy a kefére kerüljön. 
6. Forgassa el a kefét, amíg a kefén lévő három gomb be nem illeszkedik a kefetartó tárcsa süllyesztékeibe. 
7. Forgassa ütközésig, amíg be nem akad, a jobb oldali kefe forgásiránya az óramutató járásával ellentétes irányú a menetiránynak megfelelően, a bal 

oldali kefe forgásiránya ezzel ellentétes irányú. 
8. Szerelje vissza a talapzat vízfogójáját (olvassa el A VÍZFOGÓ FELSZERELÉSE A TALAPZATRA c. részt). 

 
 

 
FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 
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A GÉP ELŐKÉSZÍTÉSE 

    
20. A VÍZFOGÓ FELSZERELÉSE A TALAPZATRA 

A talapzat vízfogóját a csomagolás megkönnyítése végett a gépről leszerelve szállítjuk, az alábbiak szerint szerelje össze: 
1. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 

2. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal oldalán lévő fogantyút (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg munkaállásba nem kerül. 
3. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
4. Eressze le a talapzat testét a talapzatvezérlő pedállal (3) úgy, hogy a kefére kerüljön. 
5. Húzza ki a rugó rögzítőjét (4) a talapzat jobb oldalán (munkairány) lévő csatlakozó csavarból. 
6. Vegye ki a vízfogó gumit rögzítő betétet (5). 
7. Illessze fel a vízfogó gumit (6) teljesen a talapzat köré, úgy állítsa be, hogy szimmetrikus legyen a keféhez képest, illessze be először a talapzat bal 

oldalán (munkairány) lévő csapba (7). 
8. Helyezze vissza az előzőleg kihúzott betétet (5), illessze be először a csapba (7), mely a talapzat bal oldalán található (munkairány). 
9. Húzza ki a rugó rögzítőjét (4) a talapzat jobb oldalán (munkairány) lévő csatlakozó csavarból (8). 

 

 
FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

 
FIGYELEM! A kétkefés változathoz ismételje meg a műveleteket mindkét betéthez. 
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ELŐKÉSZÜLETEK A HASZNÁLATRA 
1. ELŐKÉSZÜLETEK A HASZNÁLATRA 
Mielőtt dolgozni kezd, el kell végeznie az alábbiakat: 
1. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e, ellenkező esetbe ürítse ki teljesen (olvassa el A SZENNYVÍZTARTÁLY KIÜRÍTÉSE c. részt). 
2. Ellenőrizze, hogy a szívómotor szűrője megfelelően ki van-e tisztítva, ellenkező esetben tisztítsa meg (olvassa el A SZÍVÓMOTOR ÚSZÓ-SZŰRŐ 

TISZTÍTÁSA c. részt). 
3. Ellenőrizze, hogy a tisztavíztartály szűrője megfelelően ki van-e tisztítva, ellenkező esetben tisztítsa meg (olvassa el A TISZTAVÍZTARTÁLY SZŰRŐ 

TISZTÍTÁSA c. fejezetet). 
4. Ellenőrizze, hogy a tisztavíztartályban lévő tisztítószeres oldat mennyisége megfelel-e az elvégzendő munka típusának, ellenkező esetben töltse fel a 

tisztavíz-tartályt (olvassa el A TISZTAVÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE VÍZZEL c. fejezetet). Jelenítse meg a gép bal hátsó részén lévő vízmennyiség 
ellenőrző csövet (1). 

5. Ellenőrizze, hogy a szívósín gumijainak állapota megfelel-e a munkának, ellenkező esetben gondoskodjon karbantartásáról (olvassa el A SZÍVÓSÍN 
TESTÉNEK TISZTÍTÁSA c. vagy A SZÍVÓSÍN GUMIJAINAK CSERÉJE c. fejezeteket). Ellenőrizze, hogy a szívósín szívókamrája és az ezen lévő 
szívónyílás megfelelően van-e megtisztítva (olvassa el A SZÍVÓSÍN TESTÉNEK TISZTÍTÁSA c. fejezeteket). 

6. Ellenőrizze, hogy a kefék állapota megfelel-e a munkavégzésnek, ellenkező esetben végezze el karbantartását (olvassa el "A KEFE TISZTÍTÁSA" 
vagy "A KEFE CSERÉJE" c. fejezeteket). 

7. Szabadítsa ki a szennyvízgyűjtő tartályt a pánt segítségével (2). 
8. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal oldalán lévő fogantyút (3), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg el nem éri a végállást. 
9. Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok csatlakozója (4) rá van-e kötve a berendezés általános csatlakozójára (5), ellenkező esetben kapcsolja őket össze. 
10. Ellenőrizze, hogy a kannában (4) lévő tisztítószer mennyisége megfelel-e az elvégzendő munkatípusnak, ellenkező esetben töltse fel a tartályt 

tisztítószerrel (olvassa el A TISZTÍTÓSZERES KANNA FELTÖLTÉSE (csak FSS változatokhoz) c. fejezetet. 
11. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal oldalán lévő fogantyút (3), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg el nem éri a munkaállást. 
12. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
13. A BT változatoknál ellenőrizze, hogy a parkolófék be van-e iktatva, ellenkező esetben forgassa el a kart (6) a képen látható irányba. 

    

  

  

2. AZ ADAGOLÓ RENDSZER BEINDÍTÁSA (csak FSS rendszerhez) 
Mielőtt először elkezd dolgozni, vagy miután a gép hosszabb ideig áll, végezze el az alábbiakat: 
1. Ellenőrizze, hogy a vízcsap teljesen ki van-e nyitva, forgassa el gombot (1) balra. 
2. Ellenőrizze, hogy a tisztítószeres oldat csapja (a talapzat testén) az aktív adagolórendszer állásban van-e, a kar (2) legyen függőleges állásban. 
3. Állítsa a főkapcsolót "I" állásba, fordítsa el a kulcsot (3) negyed fordulattal jobbra. 
4. Amikor a vezérlő kijelzőn megjelenik a munka képernyőoldal, forgassa el a vízáramlást szabályozó gombot (4) jobbra, maximumra állítva az áramlást. 
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ELŐKÉSZÜLETEK A HASZNÁLATRA 
5. Forgassa el a tisztítószert szabályozó gombot (5) balra, maximumra állítva az áramlást. 
6. Engedje le a talapzat testét a pedállal (6), mely a gép hátsó részén van. 
7. Engedje le a szívósín testét a karral (7), mely a gép hátsó részén van. 
8. Nyomja meg a ember jelenlét karokat (8), melyek a tolófogantyú alatt vannak, hogy az adagoló rendszer és a gép működni tudjanak. 
9. Várjon néhány pillanatot benyomva tartva a gépkezelő jelenlét karokat (általában 40-60 másodpercig), hogy az adagoló rendszer elinduljon. 
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
1. A MUNKA MEGKEZDÉSE 

A munka megkezdéséhez végezze el az alábbiakat: 
1. Végezze el az ELŐKÉSZÜLET A MUNKÁRA c. fejezetben lévő összes ellenőrzést. 
2. Állítsa a főkapcsolót "I" állásba, fordítsa el a kulcsot (1) negyed fordulattal jobbra. A kapcsolótáblán azonnal bekapcsol a vezérlő kijelző. 
3. Engedje le a talapzat testét a pedállal (2), mely a gép hátsó részén van. 
4. Engedje le a szívósín testét a karral (3), mely a gép hátsó részén van. 
5. Ha megnyomja a tolófogantyú alatt lévő ember jelenlét karokat (4), a gép teljes hatékonysággal kezd el dolgozni, amíg a tisztítószeres oldat el 

nem fogy, vagy amíg az akkumulátorok le nem merülnek. 
 

 

FIGYELEM! A BT változatoknál állítsa be a haladási sebességet (olvassa el a HALADÁS MUNKASEBESSÉGEN (csak BT nélküli 
rendszerhez). 

FIGYELEM! A legegyszerűbb megoldás az, ha minden alkalommal, amikor a tisztavíztartályt feltölti, kiüríti a szennyvíztartályt az erre 
a célra szolgáló levezető csövön keresztül. 

   

 

2. TISZTÍTÓSZERES OLDAT (csak FSS nélküli rendszerhez) 
A tisztítószeres oldat beállításához a keféken végezze el az alábbiakat: 
1. Nyissa ki teljesen a gép hátsó részén lévő csapot lefelé forgatva a gombot (1), amely a gép hátsó részén található. 
2. Ha megnyomja az ember jelenlét karokat (2), mind a kefemotor, mind pedig a szívómotor elkezd dolgozni, és az elektromos szelep tisztítószeres 

oldatot juttat a kefékre. 
3. Az első méterek során ellenőrizze, hogy a tisztítószeres oldat mennyisége elegendő-e a padló benedvesítéséhez, és nem túl sok ahhoz, hogy 

kifolyjon a vízfogókon, a tisztítószer kifolyását a gomb (1) segítségével szabályozhatja, mely a gép hátsó részén található. 
 

 
FIGYELEM: Ha a vizes berendezés nem működik, olvassa el A TISZTAVÍZTARTÁLY SZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA c. fejezetet. 

  

  

3. A TISZTÍTÓSZER SZABÁLYOZÁSA (csak FSS rendszerhez) 
A tisztítószeres oldat beállításához a keféken végezze el az alábbiakat: 
1. Nyissa ki teljesen a gép hátsó részén lévő csapot lefelé forgatva a kart (1), amely a gép hátsó részén található. 
2. Ha megnyomja az ember jelenlét karokat (2), mind a kefemotor, mind pedig a szívómotor elkezd dolgozni, és az elektromos szelep tisztítószeres 

oldatot juttat a kefékre. 
3. Az első méterek során ellenőrizze, hogy a tisztítószeres oldat mennyisége elegendő-e a padló benedvesítéséhez, és nem túl sok ahhoz, hogy 

kifolyjon a vízfogókon. A tisztítószer kifolyását a vízáramlást szabályozó gomb (3) segítségével és a tisztítószer áramlását szabályozó gombbal (4) 
szabályozhatja, mely a gép vezérlő panelén található. 

 

 

FIGYELEM! A vízmennyiség minimum 30 liter/óra és maximum 70 liter/óra között állítható, 7 programozott adagolási fokozatban. A 
helyes vízmennyiség a padló természetétől függ, legyen arányos a padlón lévő piszok intenzitásával és a haladási sebességgel. 
Azt is vegye figyelembe, hogy a folyamatos munkamenetre rendelkezésre álló idő a tartályban lévő víz mennyiségétől függ. 
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 
 

 

FIGYELEM! Az oldatban lévő tisztítószer-mennyiség minimum 0.5% és maximum 3.5% között változik, 7 programozott adagolási 
szinttel. A tisztítószer helyes áramlási mennyisége a padló jellegétől függ; legyen arányos a padlón lévő piszok intenzitásával és a 
haladási sebességgel. Azt is vegye figyelembe, hogy a folyamatos munkamenetre rendelkezésre álló idő a tartályban lévő víz 
mennyiségétől függ. 
FIGYELEM! Ha a vizes berendezés tisztítószeres oldat szivattyúja nem működik (csak FSS redszerhez), olvassa el A VIZES 
BERENDEZÉS NYOMÓÁGI SZIVATTYÚJÁNAK KIKERÜLÉSE (csak FSS rendszerhez)"c. fejezetet. 
FIGYELEM! Ha a vizes berendezés nem működik, olvassa el A TISZTAVÍZTARTÁLY SZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA vagy A VIZES 
BERENDEZÉS SZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA (csak MMx 50 változatokhoz) c. fejezeteket. 

    
4.  "ECO MODE" SZERKEZET 

Az "ECO-MODE" üzemmódot aktiválva a kapcsolótáblán található megfelelő nyomógombbal (1) a gép kevesebb energiát fog használni lecsökkentve a 
kefemotor és a szívómotor teljesítményét. Amikor az ECO-MODE program aktív, a vezérlő kijelzőn megjelenik az "ECO" felirat. Az ECO-MODE program 
eltávolításához elég újra megnyomnia a nyomógombot. Az ECO-MODE funkció csak akkor aktiválható, amikor mosási és szárítási szakaszban van (a 
talapzat és a szívósín teste a padlóhoz érnek) vagy szárítási szakaszban (a talapzat teste fel van emelve, a szívósín teste pedig a padlóhoz ér) van. 
 

 

FIGYELEM! Ha a szívósín teste felemelkedik ECO-MODE üzemmódban, a szívómotor visszatér a "STANDARD" üzemmódba, és 
tovább dolgozik egy ideig, ezután pedig automatikusan kikapcsol. 

   

 

5. TÚLSÁGOSAN MEGTELT TARTÁLY 
A gép el van látva egy mechanikus készülékkel (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. Emelje fel a talapzat testét a pedállal, mely a gép hátsó részén van. 
2. Emelje fel a szívósín testét a karral, mely a gép hátsó részén van.  
3. Vigye a gépet a piszkos víz leeresztésére kijelölt helyre, és ürítse ki a szennyvíz-tartályt (olvassa el A SZENNYVÍZ-TARTÁLY KIÜRÍTÉSE c. részt). 
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A MUNKA BEFEJEZTÉVEL 
A munka befejeztével, és mielőtt bármiféle karbantartási munkához hozzákezdene, végezze el a következő műveleteket: 
1. Vigye a gépet a karbantartásra kijelölt helyre, és végezze el a NAPI KARBANTARTÁS c. fejezetben felsorolt műveleteket. 
2. Vigye a gépet pihenőhelyére. 

 

FIGYELEM! A géppel zárt helyen parkoljon le, sík felületen, a gép közelében ne legyenek olyan tárgyak, amelyek károsíthatják, 
vagy megsérülhetnek, ha magával a géppel érintkeznek. 

3. Végezze el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. fejezetben leírt összes műveletet. 
4. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal oldalán lévő fogantyút (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg munkaállásba nem kerül. 
5. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 

 

FIGYELEM! A munka végén javasoljuk, hogy forgassa karbantartási helyzetbe a szennyvízgyűjtő fedelét a kellemetlen szagokat 
elkerülendő. 
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NAPI KARBANTARTÁS 
A KARBANTARTÁSI MŰVELETEKET AZ ALÁBBI SORRENDBEN VÉGEZZE 

1. A SZENNYVÍZ-TARTÁLY ÜRÍTÉSE 
A szennyvíztartály ürítése az alábbiak szerint történik: 
1. Vigye a gépet a szennyvíz ártalmatlanítására kijelölt helyre. 
2. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 
3. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal oldalán lévő fogantyút (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg el nem éri a munkaállást. 
4. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
5. Vegy ki a rögzítőkből a szennyvíztartály leeresztő csövét (3), mely a gép hátsó részén található. 
6. A leeresztő cső végét hajlítsa meg, így lezárja, hogy a folyadék ne folyjon ki belőle, vigye a csövet a leeresztésre szolgáló felületre, és 

fokozatosan engedje ki. 
7. Ismételje meg a műveleteket ellentétes irányba, hogy mindent visszaszereljen. 

 

 

FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

FIGYELEM! Az erre a műveletre kijelölt hely feleljen meg a környezetvédelemi előírásoknak. 

   

 

2. TISZTAVÍZTARÁLY KIÜRÍTÉSE 
A tisztavíztartály kiürítése az alábbiak szerint történik: 
1. Vigye a gépet a szennyvíz ártalmatlanítására kijelölt helyre. 
2. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 
3. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal (munkairány) oldalán lévő kart (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg el nem éri a 

munkaállást. 
4. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
5. Zárja el a gép hátsó részén lévő csapot úgy, hogy jobbra forgatja a gép hátsó részén található gombot (3). 
6. Csavarja ki a tisztavíz-tartály kupakot (4), mely a gép hátsó részén található. 
7. Ismételje meg a műveleteket ellentétes irányba, hogy mindent visszaszereljen. 

 

 

FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

FIGYELEM! Az erre a műveletre kijelölt hely feleljen meg a környezetvédelemi előírásoknak. 

    
3.  A SZÍVÓSÍN TESTÉNEK 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. Vigye a gépet a karbantartásra kijelölt helyre. 
2. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSAc. részt). 
3. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal (munkairány) oldalán lévő kart (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg el nem éri a munkaállást. 
4. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
5. Húzza ki a szívócsövet (3) a szívónyílásból (4), ami a szívósín testében található. 
6. Csavarja ki a gombokat (5), melyek a szívósín testének lemezén találhatóak. 
7. Húzza ki a szívósín testét a szívósín csatlakozásán lévő nyílásokból. 
8. Alaposan tisztítsa meg először vízsugárral, majd egy nedves ronggyal a szívósín testének szívókamráját (6). 
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FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

FIGYELEM! Az erre a műveletre kijelölt hely feleljen meg a környezetvédelemi előírásoknak. 

    
9. Alaposan tisztítsa meg először vízsugárral, majd egy nedves ronggyal a szívósín testének elülső gumiját (7). 
10. Ellenőrizze, mennyire használódott el az elülső gumi (7) a szívósín testén, ha a gumi éle, ami a padlóval érintkezik tönkrement, cserélje le a 

"GUMI CSERÉJE A SZÍVÓSÍNEN" c. fejezetnek megfelelően. 
11. Alaposan tisztítsa meg először vízsugárral, majd egy nedves ronggyal a szívósín testének hátulsó gumiját (8). 
12. Ellenőrizze, mennyire használódott el a hátsó gumi (8) a szívósín testén, ha a gumi éle, ami a padlóval érintkezik, tönkrement, cserélje le a 

"GUMI CSERÉJE A SZÍVÓSÍNEN" c. fejezetnek megfelelően. 
13. Csavarja ki a gombokat (9), melyek a szívónyílást (4) rögzítik a szívósín testéhez. 
14. Alaposan tisztítsa meg vízsugárral, majd egy nedves ronggyal a szívónyílást (4). Ezen kívül tisztítsa meg a szívósín testén lévő tartófelületet. 
15. Ismételje meg a műveleteket ellentétes irányba, hogy mindent visszaszereljen. 

    
4. KEFETISZTÍTÁS 

A kefe gondos tisztítása biztosítja a padló jobb tisztítását, illetve a kefemotor hosszabb élettartamát. A kefe tisztításához hajtsa végre a következő 
lépéseket: 
1. Vigye a gépet a karbantartásra kijelölt helyre. 
2. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 
3. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal (munkairány) oldalán lévő kart (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg el nem éri a munkaállást. 
4. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
5. Nyomja meg a kefekioldó nyomógombját ( 3 ) a kapcsolótáblán. Amint megnyomta a gombot, megjelenik a munka képernyőoldalon az "S" betű. 

Nyomja meg újra a kefekioldó nyomógombot (3), hogy megerősítse (csak az egykefés változatokhoz). A kétkefés változatokhoz forgassa el 
kezével az egyes keféket, amíg ki nem lépnek a kefetartó korongban lévő foglalatokból. 

6. Vízsugárral tisztítsa meg a kefét, és vegye ki a kefe sörtéi között lévő esetleges piszkokat. Ellenőrizze a sörték kopását, és ha nagyon 
elhasználódottak, cserélje ki a kefét (a sörték kiálló része ne legyen 10 mm-nél rövidebb). Olvassa el az "KEFECSERE" c. fejezetet a kefe 
kicseréléséhez. 

7. Ismételje meg a műveleteket ellentétes irányba, hogy mindent visszaszereljen. 
 

 

 

FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

FIGYELEM! Az erre a műveletre kijelölt hely feleljen meg a hatályos környezetvédelemi előírásoknak. 

FIGYELEM! A kétkefés változatokhoz javasoljuk, hogy a kefék helyét naponta változtassa: cserélje ki egymással a jobb és bal oldali 
keféket. Ha a kefék már nem újak és a sörték alakjukat vesztették, a legjobb megoldás az, ha a keféket a saját helyükre helyezi 
vissza (a jobb kefét a jobb oldalra, a bal kefét a bal oldalra). Így elkerülhető a kefemotor túlterhelése és a fokozott rezgés, amely a 
sörték különböző dőlési szögéből adódhat. 
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5. A SZÍVÓMOTOR ÚSZÓ-SZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA 

A kefe gondos tisztítása biztosítja a padló jobb tisztítását, illetve a szívómotor nagyobb élettartamát. A szennyvíztartály szűrőjének tisztítását az 
alábbiak szerint végezze: 
1. Vigye a gépet a karbantartásra kijelölt helyre. 
2. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 
3. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal (munkairány) oldalán lévő kart (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg el nem éri a munkaállást. 
4. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
5. Fogja meg a szívórész védőburkolatának elülső részén lévő kart (3), forgassa el a szívórész védőburkolatát, amíg a rögzítőt (4) a támasztékhoz 

(5) nem rögzíti. 
6. Húzza ki az elszívószűrő védőelemét (6) úgy, hogy az óramutató járásával ellentétes irányba forgatja azt. Akassza ki a bepattintható pántot (7). 

Húzza ki foglalatából az elszívószűrőt (8), tisztítsa meg a szűrő alját és falait vízsugárral, távolítsa el az esetleges piszkot, amely rátapadt. 
7. Ismételje meg a műveleteket ellentétes irányba, hogy mindent visszaszereljen. 

 

 

FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

FIGYELEM! Az erre a műveletre kijelölt hely feleljen meg a környezetvédelemi előírásoknak. 

    
 

6. TISZTAVÍZTARTÁLY ÉS -SZŰRŐ TISZTÍTÁSA 
A tisztavíztartály gondos tisztítása biztosítja a vizes berendezés körének jobb élettartamát, egyben pedig a padló alaposabb takarítását is. A 
tisztavíztartály szűrőjének tisztítása az alábbiak szerint történik: 
1. Vigye a gépet a karbantartásra kijelölt helyre. 
2. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 
3. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal (munkairány) oldalán lévő kart (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg el nem éri a munkaállást. 
4. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
5. Csavarja ki a leeresztő kupakot (3) és tisztítsa meg tiszta vízsugárral, ha szükséges, távolítson el minden piszkot, ami benne van. 
6. Ismételje meg a műveleteket ellentétes irányba, hogy mindent visszaszereljen. 

 

 

FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

FIGYELEM! Az erre a műveletre kijelölt hely feleljen meg a környezetvédelemi előírásoknak. 
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1. SZENNYVÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA 

A szennyvízgyűjtő tartály alapos megtisztítása biztosítja a gép hosszabb élettartamát. A szennyvíztartály tisztítása az alábbiak szerint történik: 
1. Vigye a gépet a karbantartásra kijelölt helyre. 
2. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 
3. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal (munkairány) oldalán lévő kart (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg el nem éri a munkaállást. 
4. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
5. Vegye ki a rögzítőkből a szennyvíztartály leeresztő csövét (3), mely a gép hátsó részén található, csavarja ki a kupakot, és rakja a földre. 
6. Fogja meg a szívórész védőburkolatának elülső részén lévő kart (4), forgassa el a szívórész védőburkolatát, amíg a rögzítőt (5) a 

szennyvíztartály támasztékához (6) nem rögzíti. 
7. Belsejét öblítse át vízsugárral, ha szükséges, használjon egy kisméretű lapátot a tartály alján lerakódott iszap eltávolításához.  
8. Ismételje meg a műveleteket ellentétes irányba, hogy mindent visszaszereljen. 

 

 

FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

FIGYELEM! Az erre a műveletre kijelölt hely feleljen meg a környezetvédelemi előírásoknak. 

    
2. TISZTAVÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA 

A szennyvízgyűjtő tartály alapos megtisztítása a gép hosszabb élettartamát biztosítja. A szennyvíztartály tisztítása az alábbiak szerint történik: 
1. Vigye a gépet a karbantartásra kijelölt helyre. 
2. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 
3. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal (munkairány) oldalán lévő kart (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg el nem éri a munkaállást. 
4. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
5. Ellenőrizze, hogy a tisztítószeres oldat csapja zárva van-e, forgassa el jobbra (munkaállás) a kart (3), mely a gép hátsó részén található. 
6. Csavarja ki a tisztavíztartály kupakot (4) és tisztítsa meg tiszta vízsugárral, ha szükséges, távolítson el minden piszkot, ami benne van. 
7. Vegye le a feltöltő kupakot (5) és szűrőt (6), melyek a gép elülső részén vannak. Vízsugárral tisztítsa meg a szűrőt (6), és távolítsa el az 

esetleges piszkot. 
8. Vízsugár alatt tisztítsa meg a tisztavíztartály belsejét. 
9. Ismételje meg a műveleteket ellentétes irányba, hogy mindent visszaszereljen. 
 

 

FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

FIGYELEM! Az erre a műveletre kijelölt hely feleljen meg a környezetvédelemi előírásoknak. 
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3. SZÍVÓCSŐ TISZTÍTÁSA 

A szívócső gondos tisztítása biztosítja a padló jobb tisztítását, illetve a szívómotor hosszabb élettartamát. A szívócső tisztítása az alábbiak szerint 
történik: 
1. Vigye a gépet a karbantartásra kijelölt helyre. 
2. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 
3. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal (munkairány) oldalán lévő kart (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg el nem éri a munkaállást. 
4. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
5. Vegye ki a szívócsövet (3) a szívónyílásból (4), ami a szívósín testében található. 
6. Fogja meg a szívórész védőburkolatának elülső részén lévő kart (5), forgassa el a szívórész védőburkolatát (6) amíg a rögzítőt (7) a 

szennyvíztartály támasztékához (8) nem erősíti. 
7. Tisztítsa meg belsejét vízsugárral, illessze a csövet a szennyvíztartályra rögzített csőnyílásra (8). 
8. Ismételje meg a műveleteket ellentétes irányba, hogy mindent visszaszereljen. 

 

 

FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

FIGYELEM! Az erre a műveletre kijelölt hely feleljen meg a környezetvédelemi előírásoknak. 

    
4. A TISZTÍTÓSZERES KANNA TISZTÍTÁSA (csak FSS rendszerhez) 
A tisztítószeres kanna gondos tisztítása biztosítja a padló jobb tisztítását, illetve a vizes berendezés körének hosszabb élettartamát. A tisztítószeres 
kanna tisztításához hajtsa végre a következő lépéseket: 
1. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 
2. Vegye ki a tisztítószeres kanna (2) kupakját (1). 
3. Vegye ki a tisztítószer-kannát (2) a tisztavíztartályban lévő rekeszből. 
4. Vízsugárral tisztítsa meg a kanna belsejét. 
5. Ismételje meg a műveleteket ellentétes irányba, hogy mindent visszaszereljen. 

 

 

FIGYELEM! Az erre a műveletre kijelölt hely feleljen meg a környezetvédelemi előírásoknak. 

FIGYELEM! Ne juttasson közvetlenül tisztítószert a szennyvízelvezető rendszerbe, hanem tartsa tiszteletben a hatályos 
környezetvédelmi szabályokat. 
FIGYELEM! Mikor meghúzza a kupakot (1) a kannán (2), figyeljen oda, hogy a tisztítószer szűrője (3) megfelelően legyen elhelyezve 
a kanna alján. 
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1. SZÍVÓSÍN GUMIJÁNAK CSERÉJE 

A szívósín gumijainak jó állapota biztosítja a padló tökéletesebb tisztítását és szárítását, valamint a szívómotor élettartamát. A szívósín gumijainak 
cseréjéhez végezze el az alábbi lépéseket: 
1. Vigye a gépet a karbantartásra kijelölt helyre. 
2. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSA c. részt). 
3. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal (munkairány) oldalán lévő kart (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg el nem éri a munkaállást. 
4. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
5. Húzza ki a szívócsövet (3) a szívónyílásból (4), ami a szívósín testében található. 
6. Csavarja ki teljesen a gombokat (5), melyek a szívósín testének lemezén találhatóak. 
7. Húzza ki a szívósín testét a szívósín csatlakozásán lévő nyílásokból. 

 

 
FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

    
Az elülső gumi cseréjéhez a szívósínen az alábbiak szerint járjon el: 
1. Forgassa a szárnyascsavarokat (6) vízszintes helyzetbe. 
2. Vegye le az elülső gumiszorító lemezeket (7). 
3. Vegye ki a gumit (8), 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 (9) vízszintes helyzetbe. 
2. Vegye le a hátsó gumiszorító lemezeket (10). 
3. Vegye ki a gumit (11), és cserélje ki, vagy forgassa el. 
4. A gumi visszahelyezéséhez hajtsa végre az előző lépéseket fordított sorrendben. 
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RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS 
2. A SZÍVÓSÍN BEÁLLÍTÁSA 

Ha jól beállítja a szívósín gumijai és a padló közti magasságot, biztosítja a padló tökéletesebb tisztítását és szárítását, valamint a szívómotor hosszabb 
élettartamát. A szívósín gumijainak beállításához végezze el az alábbi lépéseket: 
1. Vigye a gépet a karbantartásra kijelölt helyre. 
2. Állítsa a főkapcsolót "I" állásba, fordítsa el a kulcsot (1) negyed fordulattal jobbra. 
3. Engedje le a talapzat testét a pedállal (2), mely a gép hátsó részén van. 
4. Engedje le a szívósín testét a karral (3), mely a gép hátsó részén van. 
5. Állítsa be a tisztítószeres oldat mennyiségét (olvassa el A TISZTÍTÓSZER BEÁLLÍTÁSA (csak FSS nélküli rendszerhez)vagy A TISZTÍTÓSZER 

BEÁLLÍTÁSA (csak FSS rendszerhez) 
6. Ha megnyomja a tolófogantyú alatt lévő ember jelenlét karokat (4), a gép teljes hatékonysággal elkezd dolgozni. 

   

 

Szükség esetén, ha meg kell növelni a gumi dőlését a középső részen, csavarja be a csavart (5), a leengedéséhez elég elforgatni a csavart ellentétes 
irányba (5). A meneteltetés közben a hátsó gumi legyen egyenletesen és teljes hosszában (kb. 30°- 45°) kissé hátradöntve. Hogy ez megtörténjen, be 
kell állítani a szívósín magasságát, ehhez forgassa el a gombot (6) (az ábrán csak a jobb oldali gomb látható) az óramutató járásával ellentétes irányba, 
ha fel akarja emelni a szívósínt, ellentétes irányba, ha le akarja engedni. 

 

 

FIGYELEM! A jobb és bal oldali kerekeket is ennek megfelelően kell szabályozni úgy, hogy a szívósín a padlófelülettel 
párhuzamosan dolgozzon. 

  

  

3. KEFECSERE 
A kefe gondos tisztítása biztosítja a padló jobb tisztítását, illetve a kefemotor hosszabb élettartamát. A kefecseréhez cserélje ki a kefét az alábbiak szerint: 
1. Vigye a gépet a karbantartásra kijelölt helyre. 
2. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSAc. részt). 
3. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal (munkairány) oldalán lévő kart (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg el nem éri a munkaállást. 
4. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
5. Nyomja meg a kefekioldó nyomógombját ( 3 ) a kapcsolótáblán. Amint megnyomta a gombot, megjelenik a munkaoldalon az "S" betű. Nyomja meg 

újra a kefekioldó nyomógombot (3), hogy megerősítse (csak az egykefés változatokhoz). A kétkefés változatokhoz forgassa el kezével az egyes 
keféket, amíg ki nem lépnek a kefetartó korongban lévő foglalatukból. 

6. Cserélje ki a régi kefét az újjal (olvassa el a A KEFE FELSZERELÉSE c. részt (csak egykefés változatokhoz) vagy "A KEFE FELSZERELÉSE (csak 
kétkefés változatokhoz). c. részeket. 

 

 
FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 
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RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS 
4. TALAPZAT VÍZFOGÓJÁNAK CSERÉJE 

A talapzat vízfogójának épsége biztosítja a padló jobb tisztítását, illetve a kefemotor hosszabb élettartamát. A talapzat vízfogójának cseréjéhez végezze 
el az alábbiakat: 
1. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSAc. részt). 

2. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal oldalán lévő fogantyút (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg munkaállásba nem kerül. 
3. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
4. Eressze le a talapzat testét a talapzatvezérlő pedállal (3) úgy, hogy a kefére kerüljön. 
5. Húzza ki a rugó rögzítőjét (4) a talapzat jobb oldalán (munkairány) lévő csatlakozó csavarból. 
6. Vegye ki a vízfogó gumit rögzítő betétet (5). 
7. Cserélje ki a régi vízfogót az újra (olvassa el A TALAPZAT VÍZFOGÓJÁNAK FELSZERELÉSE c. részt). 
 

 
FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

    

 

   

5. AZ ADAGOLÓ RENDSZER MOSÁSA (csak FSS rendszerhez) 
Ha hosszabb ideig nem használja a gépet (több, mint 48 órán át nem), tanácsos átmosni az adagolórendszert, ehhez pedig az alábbiakat kell elvégezni: 
1. Vigye a gépet a karbantartásra kijelölt helyre. 
2. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSAc. részt). 
3. Vegye ki a tisztítószeres kanna (2) kupakját (1). 
4. Vegye ki a tisztítószer-kannát (2) a tisztavíztartályban lévő rekeszből. 
5. Távolítsa el az esetleges tisztítószer-maradékokat. Vízsugár alatt tisztítsa meg a kanna belsejét. Töltse fel a kannát tiszta vízzel 
6. Zárja vissza gondosan a kupakot (1), nehogy kifolyjon munka közben, figyeljen oda, hogy a tisztítószer szűrője (3) megfelelően van-e beállítva a 

kanna alján. 
7. Helyezze a kannát (2) a tisztavíztartályban lévő rekeszbe. 

 

 

FIGYELEM! Az erre a műveletre kijelölt hely feleljen meg a környezetvédelemi előírásoknak. 

FIGYELEM! Ne juttasson közvetlenül tisztítószert a szennyvízelvezető rendszerbe, hanem tartsa tiszteletben a hatályos 
környezetvédelmi szabályokat. 

FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 
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RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS 
8. Dugja rá az akkumulátor csatlakozóját (4) a berendezés általános csatlakozójára (5). 
9. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal oldalán lévő fogantyút (6), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg munkaállásba nem kerül. 
10. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (7). 
11. Ellenőrizze, hogy a tisztavíztartály tele van-e, ellenkező esetben töltse fel (olvassa el a A TISZTAVÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE VÍZZEL c. fejezetet). 

Jelenítse meg a gép bal hátsó részén lévő vízszint-ellenőrző csövet (8). 
12. Ellenőrizze, hogy a vízcsap teljesen ki van-e nyitva, forgassa el gombot (9) balra. 
13. Ellenőrizze, hogy a tisztítószeres oldat csapja (a talapzat testén) az aktív adagolórendszer állásban van-e, a kar (10) legyen függőleges állásban. 
14. Állítsa a főkapcsolót "I" állásba, fordítsa el a kulcsot (11) negyed fordulattal jobbra. 
15. Amikora a vezérlő kijelzőn megjelenik a munka képernyőoldal, forgassa el a vízáramlást szabályozó gombot (12) jobbra, maximumra állítva az áramlást. 
16. Forgassa el a tisztítószert szabályozó gombot (13) balra, maximumra állítva az áramlást. 
17. Engedje le a talapzat testét a pedállal (14), mely a gép hátsó részén van. 
18. Engedje le a szívósín testét a karral (15), mely a gép hátsó részén van. 
19. Nyomja meg a ember jelenlét karokat (16), melyek a tolófogantyú alatt vannak, hogy az adagoló rendszer és a gép működni tudjanak. 
20. Várjon néhány pillanatot benyomva tartva a gépkezelő jelenlét karokat (általában 40-60 másodpercig), hogy az adagoló rendszer elinduljon. 
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A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 
1. A VEZÉRLŐ KIJELZŐN MEGJELENIK EGY RIASZTÁS 
Ha a gép bekapcsolása vagy használata során a vezérlő kijelzőn riasztás jelenik meg, állítsa meg a gépet, és lépjen kapcsolatba a műszaki 
ügyfélszolgálattal. 
2. A GÉP NEM KAPCSOL BE 
1. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló "I" állásban van-e, ellenkező esetben fordítsa el a kulcsot (1) negyed fordulattal jobbra. 
2. Ellenőrizze, hogy a vezérlő kijelző bekapcsolásakor megjelenik-e egy riasztás, olvassa el A VEZÉRLŐ KIJELZŐN MEGJELENIK EGY 

RIASZTÁS c. fejezetet. 
3. Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok csatlakozója (2) rá van-e kötve a berendezés általános csatlakozójára (3), ellenkező esetben kapcsolja őket össze. 
4. Ellenőrizze az akkumulátorok töltöttségi szintjét, ellenőrizze, a vezérlő kijelzőn a jelzést. Amennyiben az akkumulátorok töltöttségi szintje kritikus, 

végezzen el egy teljes töltési ciklust (olvassa el az AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐ ÖSSZEKÖTÉSE c. fejezetet (csak CB nélküli rendszerhez) " vagy 
AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐ ÖSSZEKÖTÉSE (csak CB rendszerhez) c. fejezetet). 

 
FIGYELEM! Ha mindez nem oldja meg a problémát, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálat szakemberével. 

 

   

 

3. AZ AKKUMULÁTOROKAT NEM TÖLTÖTTÉK FEL HELYESEN 
1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok csatlakozója (1) rá van-e kötve a berendezés általános csatlakozójára (2), ellenkező esetben kapcsolja őket össze. 
2. Ellenőrizze, hogy a használt akkumulátortöltő megfelel-e a gépben lévő akkumulátoroknak, és a beszerelt akkumulátoroknak megfelelően van-e beállítva. 
3. Ellenőrizze az akkumulátortöltő használati és karbantartási kézikönyvével, hogy mit jelentenek a villogások, melyeket az akkumulátortöltő az 

akkumulátorok újratöltési fázisa során végez. 

 
FIGYELEM! Ha mindez nem oldja meg a problémát, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálat szakemberével. 

 

 

   

4. A GÉP KEVÉS IDEIG ÜZEMEL ÖNÁLLÓAN 
1. Ellenőrizze, hogy van-e víz a tisztavíztartályban. Megnézheti, mennyi van a tartályban a vízszint cső segítségével (1), ami a gép bal hátsó 

részénél található. 
2. Ellenőrizze az akkumulátorok töltöttségi szintjét, ellenőrizze, a vezérlő kijelzőn a jelzést. Amennyiben az akkumulátorok töltöttségi szintje kritikus, 

végezzen el egy teljes töltési ciklust (olvassa el AZ AKKUMULÁTORTÖLTŐ ÖSSZEKÖTÉSE c. fejezetet (csak CB nélküli rendszerhez)" vagy AZ 
AKKUMULÁTORTÖLTŐ ÖSSZEKÖTÉSE (csak CB rendszerhez) c. fejezetet). 
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A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 
5. A GÉP NEM MOZOG 
1. Ellenőrizze, hogy a gép megfelelően bekapcsol-e, olvassa el a "GÉP NEM KAPCSOL BE" c. fejezetet. 
2. Ellenőrizze, hogy az ember jelenlét mikrokapcsolók aktívak-e, használja a tolófogantyú alatt lévő ember jelenlét karokat (1). 
3. A hajtással rendelkező változatokban ellenőrizze, hogy a haladási sebességet szabályozó gomb (2) nem áll-e a minimumon, ha igen, olvassa el 

a HALADÁS MUNKASEBESSÉGEN (csak BT rendszerhez) c. részt. 

  

  

6. NINCS ELEGENDŐ VÍZ A KEFÉKEN 
1. Ellenőrizze, hogy van-e víz a tisztavíztartályban, megnézheti, mennyi van a tartályban a vízszint cső segítségével (1), ami a gép bal hátsó 

részénél található. 
2. Ellenőrizze, hogy a tisztítószeres oldat csapja nyitva van-e, ellenőrizze, hogy a gép hátsó részén lévő kar (2) el van-e teljesen forgatva a gép bal 

oldala felé (munkairány). 
3. Ellenőrizze, hogy a tisztítószeres oldat csapja (a talapzat testén) az aktív adagolórendszer állásban van-e, a kar (3) legyen teljesen felfelé állítva. 
4. Az FSS változatokban ellenőrizze, hogy a vizes berendezés vízteljesítménye nincs-e nullán, ha be van kapcsolva a gép, fordítsa el a gombot 

jobbra (munkairány). 
5. Az FSS változatokban ellenőrizze, hogy a vizes berendezés tisztítószer teljesítménye nincs-e nullán, ha be van kapcsolva a gép, fordítsa el a 

gombot jobbra (munkairány). 
6. Tisztítsa meg a tisztavíztartály szűrőjét (6), mely a gép hátsó részén van (olvassa el A TISZTAVÍZTARTÁLY SZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA c. 

fejezetet). 

    
7. A GÉP NEM TISZTÍT MEGFELELŐEN 

1. Ellenőrizze, hogy a gép megfelelően bekapcsol-e, olvassa el "A GÉP NEM KAPCSOL BE" c. fejezetet. 
2. Ellenőrizze, hogy a tisztítószeres oldat megfelelően jut-e a kefékre, olvassa el a NINCS ELEGENDŐ VÍZ A KEFÉKEN c. fejezetet. 
3. Ellenőrizze, hogy a tisztítószeres oldat mennyisége (FSS nélküli változatok) illetve víz és tisztítószer mennyisége (FSS változatok), mely a vizes 

berendezésben van, megfelel-e az elvégzendő munkának. Olvassa el A TISZTÍTÓSZER BEÁLLÍTÁSA (csak FSS nélküli rendszerhez) vagy A 
TISZTÍTÓSZER BEÁLLÍTÁSA (csak FSS rendszerekhez) c. fejezetet. 

4. Ellenőrizze, hogy a gépre szerelt kefék megfelelnek-e az elvégzendő munkának, olvassa el A KEFÉK KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA c. fejezetet. 
5. Ellenőrizze a kefék elhasználódottságát és ha szükséges cserélje ki. A keféket akkor kell kicserélni, amikor a kefe sörteszálai körülbelül 15mm 

hosszúságúak. Ha le kell cserélni, olvassa el a KEFECSERE c. részt. A túlságosan elhasználódott kefék kárt tehetnek a padlófelületben. 

 
FIGYELEM! Ha mindez nem oldja meg a problémát, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálat szakemberével. 

 

8. A SZÍVÓSÍN NEM SZÁRÍT TÖKÉLETESEN 
1. Ellenőrizze, hogy a szívósín tiszta-e (olvassa el A SZÍVÓSÍN TESTÉNEK TISZTÍTÁSA c. részt). 
2. Ellenőrizze a szívósín beállításait (olvassa el A SZÍVÓSÍN BEÁLLÍTÁSA c. fejezetet). 
3. Tisztítsa meg a szívóegységet (A SZÍVÓSÍN TESTÉNEK TISZTÍTÁSA, A SZÍVÓCSŐ TISZTÍTÁSA, A SZÍVÓMOTOR ÚSZÓ-SZŰRŐ 

TISZTÍTÁSA. 
4. Cserélje ki a gumikat, ha elhasználódtak (olvassa el a GUMICSERE A SZÍVÓSÍNEN c. fejezetet). 
5. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály leeresztő csövének kupakja megfelelően van a bezárva. 
6. Ellenőrizze, hogy a szívó fedél helyesen van-e beállítva. 

 
FIGYELEM! Ha mindez nem oldja meg a problémát, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálat szakemberével. 
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A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 
9. TÚLZOTT HABKÉPZŐDÉS (SZENNYVÍZTARTÁLY) 
Ellenőrizze, hogy fékezett habzású tisztítószert használt-e. Ha szükséges, adjon hozzá minimális mennyiségű habroncsoló folyadékot. Vegye 
figyelembe, hogy kevésbé szennyeződött padlófelület esetén több hab képződik. Ebben az esetben a tisztítószeres oldatot még jobban hígítsa fel. 

10. 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 (olvassa el A SZENNYVÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA c. és A SZÍVÓMOTOR 

SZŰRŐ-ÚSZÓ TISZTÍTÁSA c. fejezeteket). 
11. VIZES BERENDEZÉS NYOMÓÁGI SZIVATTYÚJÁNAK KIKERÜLÉSE (csak FSS változatokhoz) 

Az automatikus víz/tisztítószer-adagoló rendszer kifejezetten tartós és megbízható. Ha ennek ellenére a nyomóági szivattyú mégsem működne, a gép 
működhet használaton kívül helyezett rendszerrel is. A nyomóági szivattyú megkerüléséhez erre van szükség: 
1. Vigye a gépet a karbantartásra kijelölt helyre. 
2. Végezze el a gép biztonságos állapotba helyezéséhez szükséges lépéseket (olvassa el A GÉP BIZTONSÁGOS HELYZETBE ÁLLÍTÁSAc. részt). 

3. Fogja meg a szennyvízgyűjtő tartály bal oldalán lévő fogantyút (1), és forgassa el a szennyvízgyűjtő tartályt, amíg munkaállásba nem kerül. 
4. Rögzítse a szennyvízgyűjtő tartályt a pánttal (2). 
5. Forgassa el a csap karját (3), hogy megkerülje a nyomóági szivattyút. 

 

 
FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

   

 

FIGYELEM! Ha így állítja a csap karját, kiiktatja az FSS adagolórendszert, a 
tisztítószeres oldat pedig akadálytalanul fog ráhullani a kefékre. Állítsa nullára a 
vizes berendezés vízhozamát, forgassa el a megfelelő gombot (1) jobbra 
(munkairány). Állítsa nullára a vizes berendezés tisztítószermennyiségét, 
forgassa el a megfelelő gombot jobbra (munkairány). 
 

 

FIGYELEM! Javasoljuk, olvassa el a “A TISZTÍTÓSZER 
SZABÁLYOZÁSA c. fejezetet (csak FSS nélküli 
rendszerhez)”. 

   

FIGYELEM! Ha így állítja a csap karját, semmilyen tisztítószer sem jut a 
kefékre. Állítsa nullára a vizes berendezés tisztítószer-mennyiségét, forgassa 
el a megfelelő gombot jobbra (munkairány). Állítsa nullára a vizes berendezés 
tisztítószermennyiségét, forgassa el a megfelelő gombot jobbra (munkairány). 
 

   
FIGYELEM! Ha így állítja a csap karját, a DS adagolórendszer aktív. 

 
 
 
 

  35. oldal  
  



 
 

 

 

  

 

  

HULLADÉKKEZELÉS 
 
A készüléket bontását egy bontónál vagy egy hivatalos hulladéklerakó telepen végezheti el. 
Mielőtt a készüléket bontásra átadná, az alább felsorolt anyagokat ki kell venni, el kell különíteni és 
szelektív hulladékgyűjtőbe juttatni a hatályos környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelően: 
• Kefék 
• Filc 
• Elektromos és elektronikus 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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A KEFÉK KIVÁLASZTÁSA ÉS HASZNÁLATA 
 

POLIPROPILÉN (PPL) KEFE 
Minden típusú padlófelülethez használható és jó elhasználódás- és meleg víz rezisztens (nem 50 fok felett). A PPL nem rendelkezik nedvességfelszívó 
képességgel, épp ezért az összes tulajdonágát megőrzi még vizes felületen működve is. 
 
NEJLONKEFE 
Minden típusú padlófelülethez használható, optimális elhasználódás- és meleg víz rezisztens ( 50 fok felett is). A nejlon nedvességfelszívó képességgel 
rendelkezik, és mivel nedves felületen van alkalmazva, idővel veszít minőségi tulajdonságából. 
 
SÚROLÓKEFE 
Ennek a kefének a sörtéi nagyon erős súrolóképességgel rendelkeznek. Erősen szennyezett padlófelületek tisztítására használható. Csak a feltétlenül 
szükséges nyomással használja, nehogy a padlófelület károsodjon. 
 
ACÉLKEFE 
A kefe sörtéi acélszálból készültek. A súrolásnak ellenálló (nagyon egyenetlen vagy hézagos) padlófelületek tisztítására szolgál. 
 
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 
leginkább a több-kefés készülékekhez ajánlott, mivel a súrolókorongok középre felhelyezése nehézkes lehet. 

 
TÁBLÁZAT A KEFÉK KIVÁLASZTÁSÁHOZ 
 

Gép  Kefék 
száma 

Kód Sörte 
típusa 

∅ Sörte ∅ kefe. Megjegyzés 

MMx 
43 1 

414309 PPL 0,3 

420 

Kék színű kefe 
414310 PPL 0.6 Fehér színű kefe 
414311 PPL 0.9 Fekete színű kefe 
414312 SÚROLÓ 1  
405507 - - 420 Center Lock tisztítókorong 

MMx 
50 1 

404654 PPL 0,3 

508 

Kék színű kefe 
405631 PPL 0.6 Fehér színű kefe 
404653 PPL 0.9 Fekete színű kefe 
405632 SÚROLÓ 1  
405527  - 500 Center Lock tisztítókorong 

MMx 
52 2 

405601 PPL 0,3 

255 

Kék színű kefe 
405604 PPL 0.6 Fehér színű kefe 
405602 PPL 0.9 Fekete színű kefe 
405603 SÚROLÓ 1  
405513  - 255 Center Lock 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 
 

MMX 43B - MMx 50B – MMx 52B MODELLSZÁMÚ PADLÓTISZTÍTÓ GÉPEK 
 
megfelelnek az alábbi irányelvekben foglaltaknak: 
 
• 2006/42/EK: Gépekről szóló irányelv. 
• 2004/108/EK: az elektromágneses összeférhetőségről szóló irányelv. 

 
Ezenkívül 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 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 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 n.1 
37050 Santa Maria di Zevio (VR) - OLASZORSZÁG 
 
Santa Maria di Zevio, 12/09/2014 
 
 
 
 
 
 
 

           FIMAP S.p.A. 
Jogi képviselő 

Giancarlo Ruffo 
 
 
 

 

FIMAP S.p.A 
Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio (Verona) Italy 

Tel.: +39 045 6060411 r.a. - Fax: +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com - www.fimap.com 
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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 
 

MMX 43B CB - MMx 50B CB – MMx 52B CB MODELLSZÁMÚ PADLÓTISZTÍTÓ GÉPEK 
 
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 n.1 
37050 Santa Maria di Zevio (VR) - OLASZORSZÁG 
 
Santa Maria di Zevio, 12/09/2014 
 
 
 
 
 
 

           FIMAP S.p.A. 
Jogi képviselő 

Giancarlo Ruffo 
 
 
 
 

FIMAP S.p.A 
Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio (Verona) Italy 

Tel.: +39 045 6060411 r.a. - Fax: +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com - www.fimap.com 
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