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Šiame leidinyje esantys aprašymai nėra įpareigojantys. 
Todėl įmonė pasilieka teisę bet kada keisti mazgus, detales, priedų tiekimą, jei mano, jog tai 
naudinga konstrukciniu ar komerciniu požiūriu. 
Tekstų ir paveikslų, esančių šiame leidinyje, kopijavimas, taip pat ir dalinis, draudžiamas 
įstatymo. 

Įmonė pasilieka teisę atlikti techninio pobūdžio ir (arba) pridedamų priedų pakeitimus. Paveikslai 
laikytini tik nuoroda ir nėra įpareigojantys dizaino ar priedų požiūriu. 
 
Vadove naudojami simboliai 
 

 

Atverstos knygos simbolis su "i" raide: 
Nurodo paskaityti naudojimo instrukcijas 

 

Atverstos knygos simbolis: 
nurodo operatoriui pasiskaityti naudojimo vadovą, prieš pradedant dirbti 
su įrenginiu 

 

 
 

Įspėjimo simbolis: 
atidžiai perskaityti aukščiau simbolio esančias skiltis dėl operatoriaus ir 
įrenginio saugumo 

 

Įspėjimo simbolis: 
Nurodo dujinių garų ir korozinių skysčių nutekėjimo pavojų. 

 

 
 

Įspėjimo simbolis: 
Atsargiai, galite prisispausti pirštus. 

 

 
 

Utilizavimo simbolis 
Mašinos utilizavimui atidžiai perskaitykite pastraipas, sekančias po šio 
simbolio 
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Mašinos pristatymas ir įteikimas 
 
Mašinos pristatymo metu būtina iš karto patikrinti, ar gavote visas prekes, 
nurodytas lydinčiuose dokumentuose. Be to patikrinkite ar mašina nebuvo 
sugadinta transporto metu. Jeigu pastebėjote pažeidimus, informuokite 
vežėją apie patirtą žalą ir tuo pačiu susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo 
tarnyba. Tik tokiu būdu, skubiai sureagavus į susidariusią situaciją, bus 
galima gauti trūkstamas ar sugadintas dalis bei atlyginti nuostolius. 

Įžanga 
 
MMx yra grindų plovimo ir sausinimo mašina, naudodama mechaninį 
besisukančio šepečio bei cheminį vandens ir ploviklio mišinio poveikį, gali 
valyti bet kokio tipo grindis. Judėdama ji surenka nušveistus nešvarumus 
ir nusausina likusius plovimo skysčio pėdsakus. 
Mašiną galima naudoti tik šiam tikslui. Netgi geriausios mašinos gerai 
veikia tik tada, kai jos naudojamos tinkamai ir laikomos geros darbinės 
būklės. Todėl mes rekomenduojame atidžiai perskaityti šį instrukcijų 
bukletą ir, jei kiltų naudojimo sunkumų, juo vėl pasinaudoti. Atminkite, kad 
bet kada galite pasinaudoti mūsų klientų aptarnavimo centro paslaugomis 
(organizuojamos bendradarbiaujant su mūsų prekybos atstovais), kai tik 
reikės patarimo ar tiesioginės pagalbos. 
 
Naudojimas pagal paskirtį – Numatytas naudojimas 

 
Grindų plovimo sausinimo mašina skirta tik profesionaliam paviršių bei 
grindų valymui pramoninėse, prekybos ir visuomeninio naudojimo 
patalpose. Mašina pritaikyta naudoti tik uždarose ar dengtose patalpose. 
 
Mašina netinka naudoti po lietumi ar vandens srove. DRAUDŽIAMA 
naudoti mašiną sprogioje aplinkoje pavojingų dulkių ar degių skysčių 
valymui. Taip pat mašina neskirta daiktų ar asmenų pervežimui. 
 

Serijinis numeris  
 
 
 
 
 

 

 
 

TECNINIS APRAŠYMAS UM MMx 43 E MMx 50 E MMx 500 E 
Bendras galingumas W 770 770 1200 
Darbinis plotis mm 430 500 500 
Galinio sausintuvo plotis mm 660 742 742 
Valymo pajėgumas m2/val. 1250 1450 1450 
Vandens sunaudojimas g/m2    
Šepečiai (skersmuo arba ilgis) ∅ mm 420 500 500 
Šepečio sukimosi greitis sūk./min. 140 140 240 
Šepečių prispaudimas kg 23 23 33 
Šepečių variklis V/Hz/W 230/50/320 230/50/320 230/50/750 
Maksimalus pasvyrimas % - - - 
Judėjimo greitis km/h - - - 
Siurbimo variklis V/W 230/450 230/450 230/450 
Įsiurbimo vakuumas mbar    
Plovimo skysčio talpykla PE l 40 40 40 
Surinkimo talpykla PE l 50 50 50 
Paruoštos naudoti mašinos bendra masė kg 125 125 135 
Triukšmo lygis (sutinkamai su IEC 704/1) dB (A) 62 62 72,1 
Vibravimo lygis m/s2 0,75 0,75 1 
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ANT MAŠINOS NAUDOJAMI SIMBOLIAI 

  

 

Vandens čiaupo simbolis 
Naudojamas nurodyti vandens reguliavimo perjungikliui 

 

Parodo maksimalią skysčio temperatūrą 
Randasi šalia skysčių įpylimo talpyklos ertmės 

 

Įtampos simbolis 
Naudojamas rodyti įrenginio įtampos jungikliui 

 

Pavojaus prisispausti rankas simbolis 
Naudojamas įspėti apie pavojų prisispausti pirštus 

 

Nurodo mašinos elektros įrenginio įžeminimo vietą. 

 

Nurodo maksimalų leistiną nuolydį 
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BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS 

Atidžiai sekite žemiau surašytus nurodymus, kad išvengtumėte darbuotojų nelaimingų atsitikimų ar mašinos sugadinimo. 
• Atidžiai perskaitykite visas etiketes, esančias ant mašinos. Jokiu būdu jų neuždenkite, jeigu radote jas sugadintas, nedelsiant pakeiskite. 
• Mašiną gali naudoti tik tam leidimą turintys apmokyti darbuotojai 
• Mašinos veikimo metu būkite atsargūs, jei šalia yra kitų asmenų, ypač vaikų. 
• Mašina netinka kilimams valyti 
• Neprispauskite, nelankstykite, netampykite maitinimo kabelio, kad jo nepažeistumėte. 
• Neleiskite, kad maitinimo kabelis patektų ant besisukančio šepečio.. 
• Jei pažeistas maitinimo kabelis, nenaudokite mašinos ir nedelsdami kreipkitės į įgaliotą klientų aptarnavimo centrą 
• Nemaišykite skirtingų ploviklių, kad išvengtumėte kenksmingų dujų susidarymo. 
• Nedėkite skysčių indų ant mašinos. 
• Mašina skirta naudojimui tik sausoje aplinkoje, todėl nenaudokite ir nelaikykite jos lauke, kai drėgna. 
• Mašinos laikymo aplinkos temperatūra turėtų būti nuo -25°C iki +55°C. Nelaikykite jos lauke ar drėgnose patalpose. 
• Darbo sąlygos: aplinkos temperatūra gali būti nuo 0°C iki 40°C, drėgmė nuo 30 iki 95%. 
• Nenaudokite mašinos sprogioje aplinkoje. 
• Nenaudokite mašinos kaip transporto priemonės. 
• Nenaudokite rūgštinių tirpalų, kurie gali sugadinti mašiną. 
• Jeigu mašina stovi, nepalikite įjungtų šepečių. Jie gali sugadinti grindis. 
• Nesiurbkite degių skysčių. 
• Nenaudokite mašinos pavojingoms dulkėms surinkti. 
• Gaisro metu naudokite tik miltelinius gesintuvus. Nenaudokite vandens. 
• Venkite susidurti su pastoliais ar rėminėmis konstrukcijomis, nuo kurių galėtų nukristi daiktai. 
• Jei mašina naudojama ten, kur yra pavojus nukristi daiktams, ji turi būti aprūpinta apsaugos nuo krintančių daiktų priemonėmis. 
• Nenaudokite mašinos paviršių valymui, kurių nuolydžio kampas didesnis negu nurodyta lentelėje. 
• Mašina turėtų atlikti plovimo ir sausinimo operacijas tuo pačiu metu. Kitos mašinos operacijos gali būti atliekamos tik tose vietose, kur nėra kitų, 

išskyrus darbuotojų, asmenų judėjimo. Drėgnas grindų vietas pažymėkite tam tikromis lentelėmis – nuorodomis. 
• Kai tik pastebėsite, kad mašina netinkamai veikia, patikrinkite, ar gedimas nėra netinkamos kasdienės priežiūros rezultatas. Jei ne, kreipkitės į 

klientų aptarnavimo centrą. 
• Jei reikia pakeisti dalis, įsigykite ORIGINALIŲ dalių iš prekybos atstovo ar įgalioto pardavėjo. 
• Išjunkite mašiną ir atjunkite maitinimą iš tinklo prieš bet kokius techninės priežiūros darbus. 
• Nenuimkite apsaugų, jeigu juos nuimant reikėtų naudoti įrankius. 
• Neplaukite mašinos tiesiogine ar suspausto vandens srove. Nenaudokite korozinių medžiagų. 
• Kartą per metus mašiną turi patikrinti įgalioto klientų aptarnavimo centro specialistas. 
• Kad neužsiterštų plovimo skysčio bako filtras, nepripilkite per daug valymo priemonės ir nepalikite ilgam laikui, jeigu neketinate tuoj pat naudoti 

mašinos. 
• Prieš mašinos naudojimą patikrinkite, kad visos panelės ir dangčiai būtų tinkamoje padėtyje, kaip nurodyta šioje naudojimo ir priežiūros 

instrukcijoje. 
• Eksploatacines medžiagas utilizuokite, griežtai laikydamiesi galiojančių įstatymų ir taisyklių. 
• Kai jūsų mašina po ilgų naudojimo metų bus nebeeksploatuojama, užtikrinkite tinkamą visų jos dalių, o  ypač naudotų tepalų ir elektroninių detalių 

utilizavimą. Ši mašina yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti. 
• Naudokite tik tokius šepečius, kurie buvo patiekti kartu su mašina ir tokius, kokie nurodyti naudojimo instrukcijoje (psl.22). Kitokių šepečių 

naudojimas neužtikrins saugaus darbo. 
• Prieš išimdami akumuliatorių, atjunkite mašiną nuo elektros maitinimo šaltinio. 
• Mašinos negali naudoti vaikai ir asmenys turintys fizinių, protinių ar jutiminių negalių, taip pat asmenys neturintys tam reikalingų žinių bei patirties, 

tik apmokyti ir prižiūrimi atsakingo už jų saugumą asmens. 
• Reikia pasirūpinti, kad vaikai nežaistų su šia mašina. 
• Kiekvieną kartą, kai baigiate naudoti įrenginį, įjunkite avarinį stabdį ir ištraukite paleidimo raktelį. 
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MAŠINOS PARUOŠIMAS 

  

1. SUPAKUOTOS MAŠINOS GABENIMAS  

Mašina yra vienoje ypatingoje pakuotėje 
Negalima dėti daugiau nei dviem aukštais. 
Pakuotės svoris yra kg 100 kg 
Pakuotės matmenys yra: 
  
A: 1140 mm 
B: 660 mm 
C: 1230 mm 

 

 

  

2. KAIP IŠPAKUOTI MAŠINĄ 

1. Nuimkite išorinę pakuotę 
2. Mašina pritvirtinta prie padėklo su ratus blokuojančiais pleištais 
3. Nuimkite šiuos pleištus 
 

 

DĖMESIO: Atlikdami šiuos veiksmus, mūvėkite pištines, kad apsaugotumėte 
rankas. 

 

  

4. Mašinai nuo padėklo nukelti pastumkite ją atgal ir naudokite nuleistuvą. Venkite stiprių smūgių į 
pagrindą 

5. Pasidėkite padėklą, jei prireiktų transportuoti ateityje 
 

 
 

 
  
3. KAIP PERVEŽTI MAŠINĄ 

1. Saugiam mašinos pervežimui naudokite platformą, kaip mašinos pagrindą, užfiksuokite ratų blokavimo 
pleištus. 

2. Nuleiskite sausintuvą (1) svirtimi 
3. Nuleiskite svirtimi pagrindą (2), kad šepečiai atsiremtų į žemę 
4. Užblokuokite mašiną, naudodami ratų blokavimo pleištus (3), kaip parodyta paveikslėlyje. 

 

 
  

 

2 

1 

3 
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MAŠINOS PARUOŠIMAS 

  

4. PRIETAISŲ SKYDELIO KOMPONENTAI  

 Prieyaisų skydelio komponentai yra šie: 
1. Šepečių valdymo svirtys (esančios po valdymo rankena) 
2. Raktinis jungiklis on/off 
3. Valandų skaitiklio ekranas 

 

  
5. GALINIAI KOMPONENTAI  

Galiniai komponentai yra šie: 
1. Šepečių pakėlimo pedalas 
2. Vandens/plovimo skysčio lygio vamzdis 
3. Surinkimo talpyklos išleidimo vamzdis su kamščiu 
4. Akumuliatoriaus įkroviklio skyrius / daiktų dėžė (atitinkamai pagal modelį) 
5. Sausintuvo pakėlimo svirtis 
6. Reguliavimo čiaupas 
7. Valymo skysčio filtras 

 

  
6. ŠONINIAI KOMPONENTAI 

Šoniniai komponentai yra šie : 
1. Įsiurbimo mechanizmo pakėlimo rankena 
2. Viršutinė daiktų dėžė 
3. Stabdžių svirtis 

 
 

  
7. SAUSINTUVO MONTAVIMAS 

Sausintuvas, kuris pakavimo patogumo tikslais tiekiamas nesumontuotas, turi būti primontuotas prie 
mašinos jungties. Montavimas atliekamas taip: 
 

1. Pasukite pagrindinio jungiklio raktelį prieš laikrodžio rodyklę ties padėtimi 0 
2. Įjunkite stovėjimo stabdį, esantį kairėje mašinos pusėje. 
3. Pakelkite sausintuvo jungtį, naudodami svirtį, esančią mašinos gale. 
4. Pakelkite sausintuvą ir įstatykite kairįjį stulpelį (1) į kairiąją kilpą, esančią ant sausintuvo jungties. 
5. Pasukite sausintuvą ir įstatykite dešinįjį stulpelį (2) į dešiniąją kilpą ant sausintuvo jungties, laikykite spyruoklę 

ir poveržlę virš sausintuvo jungties. Kad būtų lengviau, atlaisvinkite preiš tai ratuką, esantį ant ašies  
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MAŠINOS PARUOŠIMAS 

  
6. Tada vėl užveržkite rankenėlę, kad užfiksuotumėte guminį valytuvą vietoje.  
7. Įstatykite siurbimo vamzdį (3) į tam skirtą movą, esančią sausintuve, siurbimo vamzdis turi eiti kėlimo 

kabelio dešinėje 
 

 

DĖMESIO: Atlikdami šiuos veiksmus, mūvėkite pirštines, kad apsisaugotumėte 
nuo kontakto su metalinių dalių kraštais ar kampais. 

 
 

  
8. SAUSINTUVO PASVIRIMO REGULIAVIMAS 

Važiuojant galinė guma turi būti šiek tiek atlenkta atgal vienodai per visą jos ilgį apie 5 mm. Norint, kad 
vidurinė dalis būtų labiau išlinkusi, reikia atlenkti atgal sausintuvo korpusą, sukant reguliatorių prieš 
laikrodžio rodyklę (4). Norint, kad guma būtų labiau išlinkusi sausintuvo šonuose, pasukite reguliatorių 
laikrodžio rodyklės kryptimi. 

 
  
9. SAUSINTUVO AUKŠČIO REGULIAVIMAS 

Sausintuvo aukštis turi būti atitinkamai sureguliuotas atsižvelgiant į sausintuvo gumų nusidėjimo lygį. Tai 
atlikite taip: kad pakeltumėte sausintuvą, pasukite rankenėlę (1) prieš laikrodžio rodyklę, ir kad nuleistumėte, 
pasukite pagal laikrodžio rodyklę. 
Pastaba: Dešinysis ir kairysis rateliai taip pat turi būti sureguliuoti tokiu pat būdu, kad sausintuvas galėtų 
veikti grindų lygyje. 

 
  
10. SURINKIMO TALPYKLA 

Patikrinkite, ar surinkimo talpykla tuščią, jei ne, visiškai ją ištuštinkite. 
Patikrinkite ar gerai uždarytas išmetimo vamzdžio kamštis, esantis užpakalinėje mašinos dalyje. 
 

 

  
11. PLOVIMO SKYSČIO TALPYKLA 

Prieš pripildydami plovimo skysčio talpyklą, visiškai ištuštinkite surinkimo talpyklą. 
Nuimkite priekinį pripylimo dangtelį (1) ir patikrinkite, kad plovimo skysčio filtras (2) būtų teisingai įstatytas. 
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MAŠINOS PARUOŠIMAS 

  
Patikrinkite, kad filtro dangtelis (3), esantis po plovimo skysčio baku priekinėje dalyje, gerai užsuktas. 

 

  
12. PLOVIKLIO TIRPALAS 

Prieš pradedant pilti švarų vandenį į plovimo skysčio baką, atliekami šie veiksmai: 
1. Patikrinkite, kad pagrindinis jungiklis būtų ant “Off – 0” 
2. Patikrinkite, kad maitinimo kabelis būtų prijungtas prie tinklo 
3.  Patikrinkite, kad stovėjimo stabdys būtų įjungtas. 
4. Patikrinkite, kad surinkimo talpykla būtų tuščia, jei taip nėra - ištuštinkite 
5. Pripilkite plovimo skysčio baką per priekinę angą (1) su varžtiniu dangteliu. Vandens lygį talpykloje galite 

matyti vamzdelyje (2). Pripilkite švaraus ne aukštesnės kaip 50°C temperatūros vandens. Pilkite į 
plovimo skysčio baką per priekinę angą (1) su varžtiniu dangteliu. Vandens lygį talpykloje galite matyti 
vamzdelyje (2). 

 

  
6. Įpilkite koncentruoto plovimo skysčio, tokiu kiekiu ir eiliškumu, kaip nurodo gamintojas. Dėl gausaus 

putojimo gali sugesti siurbimo variklis, todėl naudokite mažiausią būtiną ploviklio kiekį. 
 

 

DĖMESIO: Visada naudokite plovimo skystį turintį putų susidarymą stabdančią 
medžiagą. Saugumo sumetimais, kad neprisigamintų per daug putų, prieš 
pradėdami darbą į surinkimo talpyklą įdėkite putų susidarymą stabdančią 
priemonę. Nenaudokite grynų rūgščių. 

 

 

   

 

DĖMESIO: Visuomet naudokite ploviklį, kurių etiketėje nurodoma, kad jis 
skirtas grindų plovimo sausinimo mašinoms. Nenaudokite rūgštinių, šarminių 
produktų ar tirpiklių, kurie tam neskirti. 
Be to rekomenduojame naudoti ploviklius, kurie nedaug putoja. 
Nenaudokite grynos rūgšties, taip pat didesnę ploviklio koncentraciją, nei 
nurodyta pridėtoje lentelėje. 

 

DĖMESIO: Rekomenduojame visada mūvėti apsaugines pirštines, dirbant su 
plovikliais ar rūgštiniais bei šarminiais tirpalais, kad apsaugotumėte rankas nuo 
sunkių nudegimų. 

 

  
 

 

DĖMESIO: Priežiūrai galima naudoti rūgštinius ar šarminius ploviklius, kurių 
PH vertė nuo 4 iki 10, ir kurių sudėtyje nėra: oksidantų, chloro, bromo, 
formaldehidų, mineralinių tirpalų. 
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MAŠINOS PARUOŠIMAS 

  

13. PAGRINDO APSAUGOS NUO TAŠKYMOSI GUMŲ MONTAVIMAS 

Apsaugos nuo taškymosi gumos tiekiamos pridėtos prie mašinos. Ištraukite kabliuką (1) iš laikiklio varžto 
spyruoklės, esančios pagrindo dešinėje, apvyniokite gumą aplink pagrindą taip, kad būtų simetriška šepečio 
atžvilgiu. Vėl uždėkite prieš tai ištrauktą laikiklį, užfiksuokite  kabliuku (1) laikiklio varžto spyruoklę. 
 
 

 

  

14. ŠEPEČIO MONTAVIMAS 

Šepetys montuojamas prie pagrindo taip: 
 
1. Patikrinkite, kad maitinimo kabelis būtų prijungtas prie tinklo 
2. Paspauskite pedalą (1) ir pakelkite pagrindą. 
3. Laikydami pagrindą pakeltoje padėtyje, šepetį pritvirtinkite prie mašinos atramos plokštės. 
4. Vėl paspauskite pedalą (1) ir nuleiskite pagrindą. 

  
5. Paspaudus valdymo svirtį (2), šepetys atsikabina automatiškai. 

 

  
6. Norėdami pakeisti mašinos judėjimo greitį, pasukite rankenėlę, kaip parodyta paveikslėlyje. 

  
 

 

DĖMESIO: Šios operacijos metu stebėkite, kad šalia šepečio nebūtų žmonių ar 
objektų. 
DĖMESIO: Įsitikinkite, kad šepetys judėdamas nesiliečia prie maitinimo laido. 
DĖMESIO: Patikrinkite, ar šepetys tinkamai prikabintas. Priešingu atveju mašinos 
judesiai gali būti netvarkingi ir netikėti 

 

DĖMESIO: Rekomenduojame visuomet mūvėti apsaugines pirštines, kad sunkiai 
nesusižeistumėte rankų. 
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MAŠINOS PARUOŠIMAS 

  
15. PLOVIKLIO TIRPALO REGULIAVIMAS 

Pirmiausiai reikia atsukti iki galo padavimo čiaupą, esantį mašinos gale, sukant prieš laikrodžio rodyklę 
rankenėlę (1), spaudžiant valdymo svirtis, šepečiai ima suktis ir mašina pradeda važiuoti, o ploviklio tirpalas 
tekėti. Pirmųjų metrų metu patikrinkite, kad tirpalo kiekis būtų pakankamas sudrėkinti grindis, bet ne per 
daug, kad nesiveržtų pro apsaugą nuo taškymosi, ploviklio padavimas reguliuojamas sukant rankenėlę (1) 
(pagal laikrodžio rodyklę paduodama daugiau, prieš - mažiau, pasukus rankenėlę iki galo į dešinę, ploviklio 
padavimas nutraukiamas. Turėkite galvoje, kad tinkamas plovimo skysčio kiekis visada priklauso nuo grindų 
tipo, nešvarumų kilmės ir judėjimo greičio. 

 

  
16. JUDĖJIMAS 

Mašinos judėjimas priklauso nuo šepečio traukiamosios jėgos. Šepetys valo truputėlį pasviręs ir tokiu būdu 
traukia visą mašiną į priekį. Norint pajudėti įrenginiu su nuleistu šepečiu, reikia pasukti raktelį, o paskui 
jungti paleisties svirtis (1), esančias ant vairo. 

 

 

DĖMESIO: neviršykite nei darbo metu, nei perveždami įrenginį leistinų maksimalių 
nuolydžių, nurodytų įrenginio techninių duomenų lentelėje. 
DĖMESIO: norėdami pastumti mašiną atgal pažiūrėkite, ar pakeltas grindų 
sausinimo mechanizmas. 
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DARBAS 

1. PARUOŠIMAS DARBUI 

1. Įjunkite įrenginio kabelio kištuką į lizdą; 
 

 

DĖMESIO! Patikrinkite, ar maitinimo lizdas yra su apsauginiu laidininku 
(įžeminimu). 
DĖMESIO! Maitinimo tinklo įtampa ir dažnis turi atitikti nominalias vertes, kurių 
reikia, kad įrenginys veiktų tinkamai. 
DĖMESIO! Patikrinkite, ar maitinimo kabelis nepažeistas ir yra nepriekaištingos 
būklės. 
DĖMESIO! Nenaudokite papildomų prailginimo laidų.  

 

  
2. Pasukite (laikrodžio rodyklės kryptimi) valdymo jungiklio raktelį (1) į “ON” padėtį. 
3. Atsukite vandens čiaupą (2) (vanduo automatiškai paduodamas, besisukant šepečiams) 

  
 

  
4. Atleiskite svirtį (3) ir nuleiskite mašinos pagrindą. 
5. Nuleidus sausintuvą, pasukus svirtį (4) prieš laikrodžio rodyklės kryptį, įsijungia siurbimo variklis. 
6. Patikrinkite ar atblokuotas stabdys (5). 

 

  

3. APSAUGOS NUO PERPILDYMO ĮTAISAS 

Mašina yra su plūduru, kuris suveikia uždarydamas įsiurbimo vamzdį, kai surinkimo talpykla prisipildo. Tokiu 
atveju reikia ištuštinti surinkimo talpyklą, nuimant išleidimo vamzdį nuo laikiklio ir atsukant užpakalinio 
išleidimo vamzdžio kamštį. Išleiskite panaudotą vandenį į tam skirtą nuotekų sistemą. 

 

 

DĖMESIO: Šis veiksmas atliekamas mūvint pirštines, saugančias nuo sąlyčio su 
pavojingais tirpalais. 
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BAIGUS DARBĄ 

  

1. BAIGUS DARBĄ 

Pabaigus darbą ir prieš atliekant bet kokią mašinos priežiūrą: 
1. Užsukite čiaupą rankenėle (1) 
2. Pakelkite pagrindą pedalo pagalba (2) 
3. Pakelkite sausintuvą svirtimi (3), sukdami pagal laikrodžio rodyklę 
4. Pasukite raktelį (4) pagal laikrodžio rodyklę 
5. Ištraukite maitinimo kabelį iš tinklo lizdo. 
6. Perkelkite mašiną į vandens išpylimo vietą 

  

7. Užblokuokite mašiną stovėjimo stabdžiu. 
8. Ištraukite išmetimo vamzdį, atsukite kamštį ir ištuštinkite surinkimo talpyklą. 
9. Kai mašina neveikia, sausintuvas turi būti pakeltas, kad nesideformuotų gumos ašmenys. 
10. Išmontuokite ir išvalykite šepetį vandens srove (kaip išmontuoti šepetį, žiūrėkite “ŠEPEČIO 

MONTAVIMAS”) 
 

 

DĖMESIO: Atlikdami šią operaciją mūvėkite pirštines, kad apsaugotumėte rankas 
nuo kontakto su kenksmingais skysčiais. 

 

 

  
2. MAŠINOS PASTATYMAS 

Baigus darbą, mašina pastatoma taip: 
 
1. Pastatykite mašiną vietoje, kur negali padaryti žalos asmenims ar daiktams. 
2. Pastatykite mašiną, kur atsitiktinai nukritę daiktai jos negalės apgadinti. 
3. Įjunkite stovėjimo stabdį. 
4. Pasukite raktelį ties padėtimi “0” 
5. Pakelkite pagrindą ir sausintuvą 
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KASDIENINĖ PRIEŽIŪRA 

ATLIKITE VISUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VEIKSMUS IŠ EILĖS 

1. SURINKIMO BAKO VALYMAS 

1. Ištraukite maitinimo kabelį iš tinklo lizdo. 
2. Ištraukite vamzdį (1) iš jo lizdo, atsukite išleidimo kamštį ir ištuštinkite surinkimo baką. 
 

 

DĖMESIO: Prieš atlikdami bet kokius techninės apžiūros darbus, ištraukite 
įrenginio maitinimo kabelį iš tinklo. 

 

DĖMESIO: Atlikdami šią operaciją mūvėkite pirštines, kad apsaugotumėte 
rankas nuo kontakto su kenksmingais skysčiais. 

  
3. Įjunkite stovėjimo stabdį. 
4. Pakelkite pagrindą ir sausintuvą nuo žemės. 
5. Pakelkite dangtelį (2), kol kabliukas užsifiksuos ant surinkimo bako atramos (3). 
6. Išplaukite ir praskalaukite surinkimo baką ir įsiurbimo vamzdį (jungiamąjį vamzdį tarp sausintuvo ir 

bako). 
7. Uždėkite dangtelį ant išpylimo vamzdžio ir nuleiskite įsiurbimo dangtį. Kad atblokuotumėte strypą (3) 

užtenka šiek tiek pakelti dangtį, atkabinti strypą (3) ir nuleisti dangtį, kol jis užsidarys. 
 

 

DĖMESIO: uždarydami įsiurbimo gaubtą, būkite atsargūs, kad 
neprisispaustumėte pirštų. 

 
 

  
2. SIURBIMO FILTRO VALYMAS 

1. Pakelkite dangtį. 
2. Ištraukite siurbimo filtro apsaugą (1), sukdami pagal laikrodžio rodyklę 
3. Ištraukite filtrą (2) 
4. Vandens srove išplaukite filtro sieneles ir dugną. Atidžiai atlikti išvalymo operacijas 
5. Viską sumontuokite. 
6.  

 

DĖMESIO: Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, atjunkite 
mašinos akumuliatoriaus jungtį. 

 

DĖMESIO: atlikdami šią operaciją mūvėkite pirštines, kad apsaugotumėte 
rankas nuo kenksmingų skysčių. 

 

 

  
 

 

DĖMESIO: uždarydami įsiurbimo gaubtą, būkite atsargūs, kad 
neprisispaustumėte pirštų. 
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KASDIENĖ PRIEŽIŪRA 

  
3. SAUSINTUVO VALYMAS 

Kruopščiai išvalytas visas siurbimo mazgas užtikrina geresnį sausinimą ir grindų išvalymą, taip pat siurbimo 
variklis tarnaus ilgiau. Valoma taip: 
1. Patikrinkite, kad pagrindinis jungiklis būtų ant “Off – 0” 
2. Patikrinkite, kad akumuliatoriaus jungtis būtų atjungta nuo mašinos jungties 
3. Patikrinkite, kad stovėjimo stabdys būtų įjungtas. 
4. Atkabinkite siurbimo vamzdžio movą iš angos (1), esančios ant sausintuvo korpuso 
5. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę rankenėlę (2) 
6. Ištraukite ašį (3) iš kilpos, esančios ant sausintuvo jungties 

  
7. Ištraukite ašį (4) iš kilpos, esančios ant sausintuvo jungties 
8. Gerai nuplaukite vandens srove sausintuvo korpusą ir gumas 
 

 

DĖMESIO: Šis veiksmas atliekamas mūvint pirštines, saugančias nuo sąlyčio su 
pavojingais tirpalais. 

 
Jei priekinė ir galinė sausintuvo gumos nusidėvėję, siurbimas tampa prastas ir mašina blogai sausina, 
tokiu atveju reikia jas pakeisti, žr. skyrius PRIEKINĖS SAUSINTUVO GUMOS KEITIMAS ir GALINĖS 
SAUSINTUVO GUMOS KEITIMAS. 

 

  
4. ŠEPEČIO IŠMONTAVIMASMONTAGGIO SPAZZOLA 

Šepetys nuo pagrindo išmontuojamas taip: 
1. Pakelkite pagrindą pedalu ne iki galo, nes suveiks mikrojungiklis, kuris neleidžia veikti varikliui. 
2. Laikykite pagrindą pakeltoje padėtyje ir paspauskite valdymo svirtį, šepetys atsikabins automatiškai.  

 

DĖMESIO! Atlikdami šiuos veiksmus įsitikinkite, kad šalia šepečio nėra asmenų 
ar nereikalingų daiktų. 

 

 

  
3. Patikrinkite šerių nusidėvėjimo lygį. Rekomenduojame pakeisti šepečius, kai šeriai išsikišę mažiau nei 

15 mm. 
 

 

DĖMESIO: Rekomenduojame visuomet mūvėti apsaugines pirštines, kad sunkiai 
nesusižeistumėte rankų. 

 

 

  

5. PLOVIMO SKYSČIO BAKO IŠLEIDIMO FILTRO VALYMAS 

Plovimo skysčio talpyklos filtras išmontuojamas taip: 
1. Patikrinkite, ar plovimo skysčio talpykla yra tuščia. 
2. Atsukite filtrą, esantį mašinos gale apačioje.  
3. Išplaukite jį vandens srove. 
4. Viską sumontuokite. 
 

 

DĖMESIO: Rekomenduojame visuomet mūvėti apsaugines pirštines, kad sunkiai 
nesusižeistumėte rankų. 
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KASSAVAITINĖ PRIEŽIŪRA 

  

1. SAUSINTUVO VAMZDŽIO VALYMAS 

Kiekvieną savaitę arba pastebėję nepakankamą įsiurbimą, patikrinkite ar sausinimo vamzdis nėra 
užsikimšęs. Jo išvalymui numatyti šie veiksmai: 
1. Patikrinkite, ar surinkimo talpykla tuščia, jei ne - ištuštinkite. 
2. Nuimkite siurbimo vamzdį nuo sausintuvo antgalio. 
3. Kitą galą atlaisvinkite nuo surinkimo talpyklos. 
4. Išplaukite vamzdį leisdami vandens srove iš to vamzdžio galo, kuris yra jungiamas prie talpyklos. 

Nesušlapinkite kitų įrenginio dalių. 
5. Vėl prijunkite vamzdį 

 

  
 

 

DĖMESIO: Prieš atlikdami bet kokius techninės apžiūros darbus, ištraukite 
įrenginio maitinimo kabelį iš tinklo. 

 

DĖMESIO: Atlikdami šią operaciją mūvėkite pirštines, kad apsaugotumėte rankas 
nuo kontakto su kenksmingais skysčiais. 

 

 

  

2. STABDŽIŲ TIKRINIMAS 

Kiekvieną savaitę tikrinkite atstumą tarp stabdžių movų ir ratų. Tuo atveju, sureguliuokite juos 3mm 
atstumu vieną nuo kito, pasitelkdami veržles. 

 

 

DĖMESIO: Prieš atlikdami bet kokius techninės apžiūros darbus, ištraukite 
įrenginio maitinimo kabelį iš tinklo. 

 

  
3. SURINKIMO TALPYKLOS VALYMAS 

1. Atsukite pripildymo kamštį plovimo skysčio talpyklos priekyje 
2. Vandens srove išplaukite talpyklos vidų. 
3. Atsukite išleidimo filtro dangtelį (1) ir ištuštinkite talpyklą 
4. Nuplaukite vandens srove filtro dangtelį (1) 
5. Užsukite filtro dangtelį (1) 
6. Užsukite pripildymo kamštį plovimo skysčio talpyklos priekyje 
 

 

DĖMESIO: Atlikdami šią operaciją mūvėkite pirštines, kad apsaugotumėte 
rankas nuo kontakto su kenksmingais skysčiais. 

 

 

  
 

 

DĖMESIO: Prieš atlikdami bet kokius techninės apžiūros darbus, ištraukite 
įrenginio maitinimo kabelį iš tinklo. 

 

 

1 
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SAVAITINĖ PRIEŽIŪRA 

  
4. PRIEKINĖS SAUSINTUVO GUMOS KEITIMAS 

Susidėvėjus priekinei valytuvo gumai įsiurbimas veiks blogai ir mašina nesausins tobulai. Pakeiskite ją 
atlikdami šiuos veiksmus: 
 
1. Patikrinkite, kad pagrindinis jungiklis būtų ant “Off – 0” 
2. Patikrinkite, kad akumuliatoriaus jungtis būtų atjungta nuo mašinos jungties 
3. Patikrinkite, kad stovėjimo stabdys būtų įjungtas. 
4. Atkabinkite siurbimo vamzdžio movą iš angos (1), esančios ant sausintuvo korpuso 
5. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę rankenėlę (2) 
6. Ištraukite ašį (3) iš kilpos, esančios ant sausintuvo jungties 
7. Ištraukite ašį (4) iš kilpos, esančios ant sausintuvo jungties  

  
8. Pasukite sparnuotasias veržles (5) į horizontalią padėtį 
9. Nuimkite priekine gumų prispaudimo juostas (6) 
10. Nuimkite gumą (7) ir ją pakeiskite 
11. Vėl sumontuokite gumą atvirkštine tvarka. 
 

 

DĖMESIO: Atlikdami šiuos veiksmus, mūvėkite pirštines, kad apsaugotumėte 
rankas nuo kenksmingų skysčių. 

 

  
5. GALINĖS SAUSINTUVO GUMOS KEITIMAS 

Jei galinė sausintuvo guma nusidėvėjusi ir tinkamai nesausina, galima pakeisti sausinantį kraštą, 
panaudojant 4 gumos kraštus.  
Šį veiksmą galima atlikti tiek ant sumontuoto, tiek ant išmontuoto sausintuvo. Tai atliekama taip: 
 
1. Patikrinkite, kad pagrindinis jungiklis būtų ant “Off – 0” 
2. Patikrinkite, kad akumuliatoriaus jungtis būtų atjungta nuo mašinos jungties 
3. Patikrinkite, kad stovėjimo stabdys būtų įjungtas. 
4. Atkabinkite siurbimo vamzdžio movą iš angos (1), esančios ant sausintuvo korpuso 
5. Pasukite prieš laikrodžio rodyklę rankenėlę (2) 
6. Ištraukite ašį (3) iš kilpos, esančios ant sausintuvo jungties 
7. Ištraukite ašį (4) iš kilpos, esančios ant sausintuvo jungties 

 

  
8. Pasukite sparnuotasias veržles (5) į horizontalią padėtį 
9. Nuimkite priekine gumų prispaudimo juostas (6) 
10. Nuimkite gumą (7) ir ją pakeiskite 
11. Nustatykite valytuvo aukštį priklausomai nuo gumos (žr. “GUMINIO VALYTUVO ATRAMOS AUKŠČIO 

NUSTATYMAS”) 
 

 

DĖMESIO: Atlikdami šiuos veiksmus, mūvėkite pirštines, kad apsaugotumėte 
rankas nuo kenksmingų skysčių. 
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GEDIMŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS 

  

NEPAKANKAMAS VANDENS KIEKIS ANT ŠEPEČIŲ 

1. Patikrinkite ar atsuktas čiaupas, esantis po čiaupo simboliui (1) 
2. Patikrinkite ar skysčių talpykloje yra  vandens 
3. Patikrinkite, kad plovimo skysčio talpyklos filtro kasetė būtų švari 

 

  
MAŠINA PRASTAI VALO 

1. Patikrinkite šepečių būklę, esant reikalui, juos pakeiskite. Šepečiai yra keičiami, kai jų šerių ilgis 
nusidėvi iki 15mm. 

2. Be pridėtųjų standartinių, naudokite kito tipo šepečius. Ypatingai nešvariems paviršiams valyti, 
patariame naudoti specialius labai atsparius šepečius, kuriuos prireikus tiekiame pagal užsakymus 
(žiūrėti “ŠEPEČIŲ PASIRINKIMAS IR NAUDOJIMAS”). 

 

  

SAUSINTUVAS BLOGAI SAUSINA 

1. Patikrinkite, ar sausintuvo gumos švarios, jei taip, ar jos nenusidėvėjusios, jei nusidėvėjusios, 
pakeiskite. 

2. Sureguliuokite sausintuvo pasvyrimą (žiūrėti “SAUSINTUVAS” ir “MAŠINOS PARUOŠIMAS”) 
3. Įsitikinkite, kad įsiurbimo vamzdis tinkamai įstatytas į jam skirtą vietą surinkimo talpykloje. 
4. Patikrinkite ar švarus surinkimo talpyklos filtras. Tuo atveju, jeigu jis užsiteršęs, švariai jį išvalykite. 
5. Išmontuokite visą įsiurbimo įrenginį ir švariai jį išvalykite. 
6. Pakeiskite susidėvėjusias gumas. 
7. Patikrinkite, kad įsiurbimo variklio jungiklis būtų įjungtas. 
8. Patikrinkite ratukų sureguliavimą.  
 

 

  

PASIGAMINA PER DIDELIS PUTŲ KIEKIS 

Patikrinkite, ar buvo naudota valymo priemonė, turinti putų susidarymą stabdančią medžiagą. Bet kokiu 
atveju įpilkite minimalų putas stabdančio skysčio kiekį į surinkimo talpyklą.  
Turėkite omenyje, kad plaunant nelabai purvinas grindis, plovimo skystį galima labiau atskiesti, kad 
nesusidarytų per didelis putų kiekis. 

 

  

ELEKTROS SAUGIKLIAI IR ŠILUMINIAI PERTRAUKIKLIAI 

Mašinoje įrengtos šios elektros apsaugos sistemos: 
Terminiai atjungikliai, įmontuoti vairo išorėje, šių variklių apsaugai: 
1. Pagrindo variklio 5 A atjungiklis 
Veikimo sutrikimo atveju patikrinkite, ar nesuveikė kuri nors termoapsauga. Perkaitus varikliui, 
termoapsauga suveikia, blokuodama elektros maitinimą. Palaukite kelias minutes, kol atauš, po to 
paspauskite atitinkamo atjungiklio mygtuką, kad būtų vėl atstatytas maitinimas ir variklio veikimas. 

 

 

1
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MAŠINOS UTILIZAVIMAS 

  

Išmetamą mašiną atiduokite ardymo centrui arba įgaliotam surinkimo punktui. 
Prieš atiduodami mašina į metalo laužą būtina ją išardykite, išskirstykite ir išvežkite dalimis į atliekų 
supirkimo ar utilizavimo centrus. Atlikdami šiuos darbus griežtai laikykitės galiojančių įstatymų ir aplinkos 
apsaugos normų. Išskirstykite medžiagas taip: 
• šepetys 
• filtras 
• elektros ir elektronines dalis (*) 
• plastmasinės dalys (talpyklos ir vairas) 
• metalinės dalys (svirtys ir korpusas) 

 
 
 
(*) Ypatingą dėmesį skirkite elektros ir elektroninėms dalims, dėl jų kreipkitės  į paskirstymo zoną. 
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ŠEPEČIŲ PARINKIMAS IR NAUDOJIMAS 

POLIPROPILENO ŠEPETYS (PPL) 
Yra naudojamas visų tipų grindims plauti, atsparus naudojant bei atsparus karštam vandeniui (netgi virš 60 laipsnių). Polipropilenas yra hidroskopiškas, todėl 
išlaiko savo savybes netgi dirbdamas su drėgnais paviršiais. 

NAILONINIS ŠEPETYS 
Naudojamas visų tipų grindims šveisti. Atsparus dėvėjimuisi ir karštam vandeniui (net karštesniam kaip 60 °C). Nailonas yra higroskopiškas, todėl, dirbant 
ant šlapių paviršių, ilgainiui praranda savo savybes. 

ABRAZYVUS ŠEPETYS 
Šių šepečių šeriai yra pagaminti labai šiurkščių medžiagų. Jie naudojami valyti labai nešvariems paviršiams. Dirbant tokie šepečiai turi būti spaudžiami tokia  
jėga žemyn, kad nesugadintų valomų grindų. 

PLIENINIAI ŠEPEČIAI 
Šeriai pagaminti iš plieninės vielos. Jie naudojami nešvarumams pašalinti nuo trynimui atsparių, labai nelygių grindų arba iš plačių sujungimų.  

ŠERIŲ STORIS 
Stori šepečių šeriai yra kietesni, todėl yra naudojami lygiems paviršiams su nedidelėmis nuotekomis valyti. 
Nelygioms grindims arba grindims su giliomis siūlėmis šveisti patartina naudoti minkštesnius šerius, lengviau patenkančius į tarpus. 
Nepamirškite, kad nusidėvėję šereliai tampa per trumpi ir per kieti, nebegali prasiskverbti giliau. Tokiu atveju, kaip ir naudojant per iilgus šerelius, šepetys 
būna linkęs šokinėti. 

POLIRAVIMO DISKAS 
Poliravimo diską patariame naudoti blizgių grindų paviršiui valyti.  
Poliravimo diskai yra dviejų tipų: 
1. Poliravimo diskas turi inkaro formos išsikišimus, kurie prilaiko abrazyvinį diską ir blizgina, kol mašina valo. 
2. Poliravimo diskas CENTER LOCK be išsikišimų turi centrinę blokavimo sistemą su plastikiniu mechanizmą, kuris juos laiko centrinėje pozicijoje be 

atsikabinimo rizikos. Šio tipo poliravimo diskai yra dažniausiai naudojami mašinose su keletu šepečių, kuriems sudėtinga būtų išcentruoti abrazyvinius 
diskus. 

 
ŠEPEČIŲ PARINKIMO LENTELĖ 

Mašina Šepečių 
skaičius Kodas Šerelių tipas ∅ Šereliai ∅ Šepetys Pastabos 

MMx 43 E 

 
 
1 

414309 
414310 
414311 
414312 
405507 

PPL 
PPL 
PPL 
ABRAZYVŪS 
Polir. Diskas Center Lock 

0.3 
0.6 
0.9 
1 
- 

420 
420 
420 
420 
420 

 
 
 
 
 

MMx 50 E 
 

MMx 500 E 
1 

405661 
405654 
405658 
423760 

PPL 
PPL 
ABRAZYVŪS 
Polir. diskas 

0.5 
0.7 
1 
- 

500 
500 
500 
500 

 
 
 
 

 
 
 
 

REKOMENDUOJAMAS MAITINIMO PRAILGINIMO KABELIS 

  

UŽŠTAMPUOTAS KIŠTUKAS SCHUKO UŽŠTAMPUOTAS KIŠTUKAS SCHUKO 
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EB ATITIKTIES DEKLARACIJA 

 
Žemiau pasirašiusi įmonė: 

FIMAP S.p.A. 
Via Invalidi del Lavoro n.1 

37050 Santa Maria di Zevio (VR) 
Deklaruoja savo išskirtine atsakomybe, kad produktas 

 
GRINDŲ PLOVIMO IR SAUSINIMO MAŠINA (mod. MMx 43 E– MMx 50 E - MMx 500 E) 

 
atitinka toliau nurodytų direktyvų reikalavimus: 
 

• 2006/42/CE: Įrengimų direktyva: 
• 2006/95/CE: Žemos įtampos direktyva. 
• 2004/108/EB: Elektromagnetinio suderinamumo direktyva su pakeitimais. 

 
Taip pat atitinka toliau nurodytus standartus: 
• EN 60335-1: Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai 1 dalis: Bendrieji standartai. 
• EN 60335-2-72: Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Sauga. 2 dalis: Ypatingieji reikalavimai, keliami automatinėms verslinėms ir 

pramoninėms grindų priežiūros mašinoms. 
• EN 12100-1: Mašinų sauga. Pagrindinės sąvokos, bendrieji projektavimo principai. 1 dalis. Pagrindiniai terminai, metodika. 
• EN 12100-2: Mašinų sauga. Pagrindinės sąvokos, bendrieji projektavimo principai. 2 dalis.  Techniniai pagrindai. 
• EN 55014-1: Elektromagnetinis suderinamumas. Reikalavimai buitiniams prietaisams, elektriniams įrankiams ir panašiems aparatams. 1 dalis. 

Spinduliavimas. Gaminių šeimos standartas. 
• EN 55014-2: Elektromagnetinis suderinamumas. Reikalavimai buitiniams prietaisams, elektriniams įrankiams ir panašiems aparatams. 2 dalis. 

Atsparumas. Gaminių šeimos standartas.  
• EN 61000-3-2: Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 3-2 dalis. Ribinės spinduliavimo vertės. Ribinės harmoninių srovių spinduliuojamos energijos 

vertės (įrenginių maitinimo vienos fazės srovė ne stipresnė kaip � 16 A).  
• EN 61000-3-3: Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 3-3 dalis. Ribinės vertės. Ribinės mažesnės negu � 16 A vienos fazės vardinės srovės 

įrenginių, kuriems netaikomos specialios prijungimo sąlygos, žemosios įtampos tinklų įtampos pokyčių, svyravimo ir mirgėjimo vertės. 
• EN 62233: Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai. Elektromagnetiniai laukai. Įvertinimo ir matavimo metodai.  
 
Asmuo įgaliotas sudaryti techninę bylą: 
 
P. Giancarlo Ruffo 
Via Maestri del Lavoro, 13 
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY 
 
Santa Maria di Zevio, 01/10/2010 

FIMAP S.p.A. 
Juridinis atstovas 

Giancarlo Ruffo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIMAP spa 
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 

 


