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A jelen kiadásban tartalmazott leírások nem köteleznek minket.  
Épp ezért cégünk fenntartja magának a jogot, hogy bármely pillanatban a tartozékok 
szerkezetét, részletezését, szállítását érintő esetleges változtatásokat foganatosítson, ha úgy 
találjuk, hogy ezzel javítjuk, vagy építő illetve kereskedelmi jellegű kívánalmaknak teszünk 
eleget. 
Törvény értelmében tilos az itt publikált szövegek és ábrák  teljes, vagy akár részleges 
másolása. 
A cégünk fenntartja magának a jogot, hogy műszaki és/vagy kellékeket érintő változtatásokat 
foganatosítson. Ami a formatervezést és a kellékeket illeti, az ábrák nem tekinthetők kötelező 
érvényűnek, csak és kizárólag tájékoztató jellegűek. 
 
Szimbólumok használata a használati utasításban 
 

 

Nyitott könyv i betűvel szimbóluma: 
Azt jelöli, hogy ez a dokumentum egy használati utasítás 

 

Nyitott könyv szimbóluma: 
A gépet kezelő személynek jelöli, hogy a készülék használata előtt 
olvassa el a használati utasítást. 

 

 
 

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

 

Figyelmeztetés szimbólum 
Gázok belélegzésének és maró folyadékok kifolyásának veszélyét jelzi. 

 

Figyelmeztetés szimbólum 
Tűzveszélyt jelöl. 
Ne közelítsen nyílt lánggal. 

 

Figyelmeztetés szimbólum 
Jelzi, hogy a csomagolt termék mozgatását a felemelésére alkalmas és 
a jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközökkel végezze. 
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Készülék átvétele 
 
A készülék átvételekor feltétlenül ellenőrizze, hogy a kísérő 
dokumentumokban feltüntetett összes tartozékot megkapta, és győződjön 
meg arról, hogy a készülék a szállítás során nem rongálódott meg. Ha 
igen, akkor a fuvarozónak tegyen panaszt a kárról és közben értesítse a 
cégünk ügyfélszolgálatát. Csak ha e módon, és a lehető leggyorsabban 
intézkedik, akkor tudjuk a hiányzó tartozékot pótolni vagy a kárt 
megtéríteni. 
 
 
 
 
 
Bevezetés 
 
Az Mx/SMx egy olyan padlótisztító berendezés, amely a kefék 
mechanikus mozgásának és a tisztítószeres-vizes oldat kémiai hatásának 
köszönhetően képes bármilyen padlófelületet megtisztítani, továbbá 
haladás közben összegyűjti az eltávolított szennyeződést és a padlózat 
által fel nem szívott tisztítószeres oldatot. 
A gép csak erre a célra használható. A legkiválóbb készülék is csak úgy 
képes jól és eredményesen működni, ha használata megfelelő módon 
történik, valamint teljes hatékonyságát is csak a rendszeres 
karbantartással lehet megőrizni. Ezért kérjük, hogy olvassa el figyelmesen 
a jelen használati kézikönyvet, és olvassa át újra, ha a készülék 
használata során bármilyen nehézsége támadna. Ne felejtse el, ha 
szükség esetén valamilyen tanácsra vagy egyenes beavatkozásra lenne 
szüksége, vevőszolgálatunk, amit a kereskedelmi képviselőinkkel 
együttműködve hoztunk létre, minden esetben az Ön rendelkezésére áll. 
 
 
 
 

Géptábla 
 
 
 
 

Tervezett felhasználás – Rendeltetésszerű használat 

 
A padlótisztító gépet kizárólag ipari, kereskedelmi és nyilvános helyek 
ipari felület- és padlótisztítására tervezték. A készülék kizárólag zárt vagy 
fedett helyen használható. 
 
A készülék nem használható olyan helyen, amely esőnek vagy 
vízsugárnak van kitéve. TILOS a készüléket robbanásveszélyes 
környezetben veszélyes porok vagy gyúlékony folyadékok 
összegyűjtésére használni. A berendezés nem alkalmas továbbá tárgyak 
vagy személyek szállítására. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS Me Mx 50Bt Mx 50Bts Mx 55Bt Mx 65Bt 
Névleges teljesítmény W 1260 1260 1260 1260 
Munkaszélesség mm 500 500 550 660 
Hátsó szívósín szélesség mm 755 755 755 948 
Tisztítóképesség m2/h 2250 2250 2500 2970 
Kefék (átmérő vagy hosszúság) ∅ mm 500 (x1) 110x500 (x2) 285 (x2) 355 (x2) 
Kefék fordulatszáma ford./perc. 240 800 240 225 
Kefenyomás Kg 40 40 40 45 
Kefemotor V / W 24/560 24/560 24/560 24/560 
Meneteltetés módja  Önműködő Önműködő Önműködő Önműködő 
Max. emelkedési szög  10 % 10 % 10 % 10 % 
Meneteltetés sebessége Km/h 0-5 0-5 0-5 0-5 
Szívómotor V / W 24/310 24/310 24/310 24/310 
Vákuum mbar 188 188 188 188 
PE tisztavíztartály l 55 55 55 55 
PE szennyvíz tartály l 60 60 60 60 
Használatra kész gép bruttó súlya Kg 253 253 252 253 
Akkumulátorok V / Ah 12/150 (x2) 12/150 (x2) 12/150 (x2) 12/150 (x2) 
Akkumulátortöltő * V/A 24/15 24/15 24/15 24/15 
Akkumulátor rekesz méretei (Hosszúság / Magasság / Szélesség) mm / mm / mm 350x305x360 350x305x360 350x305x360 350x305x360 
Gép méretei (Hosszúság / Magasság / Szélesség) mm / mm / mm 1380x1053x53 1380x1053x53 1380x1053x53 1380x1053x53
Zajszint (IEC 704/1-nek megfelelően) dB (A) 59,2 59,2 59,2 59,2 
Vibrációszint m/s2 1,16 1,16 1,16 1,16 
 
 

* CB változat beépített akkumulátortöltővel 
 
 

MŰSZAKI LEÍRÁS Me SMx 65Bt SMx 75Bt SMx 60Bts 
Névleges teljesítmény W 1360 1360 1800 
Munkaszélesség mm 660 760 600 
Hátsó szívósín szélesség mm 948 1050 948 
Tisztítóképesség m2/h 3300 3750 3000 
Kefék (átmérő vagy hosszúság) ∅ mm 345 (x2) 430 (x2) 150X600 (x2) 
Kefék fordulatszáma ford./perc. 240 240 575 
Kefenyomás Kg 30-50 30-50 30-50 
Kefemotor V / W 24/560 24/560 24/1000 
Meneteltetés módja  önműködő önműködő önműködő 
Max. emelkedési szög % 10 % 10 % 10 % 
Meneteltetés sebessége Km/h 0-3 0-3 0-3 
Szívómotor V / W 24/310 24/310 24/310 
Vákuum mbar 188 188 188 
PE tisztavíz tartály l 80 80 80 
PE szennyvíz tartály l 90 90 90 
Használatra kész gép bruttó súlya Kg 330 335 335 
Akkumulátorok V / AhC5 6/200 (x4) 6/200 (x4) 6/200 (x4) 
Akkumulátortöltő * V/A 24/25 24/25 24/25 
Akkumulátor rekesz méretei (Hosszúság / Magasság / Szélesség) mm / mm / 450x305x450 450x305x450 450x305x450 
Gép méretei (Hosszúság / Magasság / Szélesség) mm / mm / 1448x1095x680 1448x1095x890 1448x1095x680 
Zajszint (az IEC 704/1-nek megfelelő) dB (A) 68,7 68,7 68,7 
Vibrációszint m/s2 1,07 1,07 1,07 

 
* CB változat beépített akkumulátortöltővel  
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A KÉSZÜLÉKEN HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK 

  

 

Vízcsap szimbóluma 
A vízszintszabályozó kapcsolót jelöli (FSS változatok) 

 

Tisztítószer szimbóluma 
A tisztítószer szabályozásában történő változást jelöli ( FSS verzióknál) 

 

Kefekioldó szimbóluma (MX 50 modell ) 
Az önműködő kefekioldó nyomógombot jelöli 

 

Az akkumulátorok töltöttségi szintjét jelöli 

 

Akkumulátor szimbólum 

Vigyázat, feszültségveszély! (110-220 Volt) 

 

A tisztítószeres oldat maximális hőmérsékletét jelöli 
A tisztavíztartály betöltőnyílása mellett található 

 

A max. megengedhető dőlési szöget jelzi 
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ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 

 
Az alábbi szabályokat gondosan tartsa be a készüléket kezelő személy vagy a gép sérülésének elkerülése érdekében. 

• Olvassa el figyelmesen a készüléken található címkéket. A címkéket soha ne takarja le, és ha megsérültek, azonnal cserélje őket. 
• A készüléket kizárólag az erre feljogosított és megfelelően képzett személyek használhatják. 
• A készülék használata közben ügyeljen a közelben tartózkodó személyekre, különösen a gyermekekre. 
• A készülék szőnyegpadlók tisztítására nem alkalmas. 
• Az akkumulátortöltő tápkábelét csak a szabványnak megfelelő, földelt csatlakozóaljzatba szabad csatlakoztatni.  
• Az akkumulátortöltő tápkábelének sérülésének megakadályozása érdekében ne nyomja össze, hajlítsa meg vagy tegye ki erős igénybevételnek a 

tápkábelt. 
• Ha az akkumulátortöltő tápkábelén sérülést észlel, azonnal forduljon a FIMAP vevőszolgálatához. 
• Ne keverje a különböző típusú tisztítószereket, mivel mérgező gázok keletkezhetnek. 
• Ne helyezzen folyadékot tartalmazó edényt a készülékre. 
• A gép kizárólag szárazon történő használatra készült, nedves helyen nem tárolható és nem használható. 
• Tárolja -25 °C és +55 °C közötti hőmérsékleten. Ne tárolja a szabadban, párás körülmények között. 
• Használati feltételek: A környezeti hőmérséklet legyen 0 °C és 40 °C közötti, a relatív páratartalom 30% és 95% közötti. 
• Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben. 
• Ne használja a készüléket közlekedési járműként. 
• Ne használjon savas oldatokat, mivel ezek kárt tehetnek a készülékben. 
• Kerülje a kefék működtetését álló készüléknél, mivel ez károsíthatja a padlózatot. 
• Ne szívjon fel gyúlékony folyadékokat. 
• Ne használja a készüléket veszélyes porok összegyűjtésére. 
• Tűz esetén használjon porral oltó tűzoltó készüléket. Ne használjon vizet. 
• Ne menjen neki olyan polcnak vagy állványzatnak, amelyekről tárgyak eshetnek le. 
• Amennyiben olyan helyen használja a készüléket, ahol magasan elhelyezett tárgyak eshetnek rá, a készüléket megfelelő védőfelszereléssel kell 

ellátni. 
• Ne használja a készüléket olyan felületen, amelynek emelkedési szöge meghaladja a géptáblán feltüntetett értéket. 
• A készüléknek egy időben kell elvégezni a súrolást és a szárítást. Egyéb műveleteket olyan területen kell végezni, ahová tilos a bemenet az erre 

nem felhatalmazott személyeknek. Jelezze megfelelő jelzőtáblákkal azt a területet, ahol nedves a padlófelület. 
• A készülék nem megfelelő működése esetén először győződjön meg arról, hogy a hiba nem a rendes karbantartás elmaradásának következménye. 

Ha szükséges, kérje a FIMAP szerviz segítségét. 
• Alkatrészcsere esetén kérjen EREDETI alkatrészt egy kereskedelmi képviselőtől és/vagy a FIMAP hivatalos viszonteladójától. 
• Minden karbantartási művelet végzése előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az akkumulátor csatlakozóját. 
• Ne távolítsa el azokat a védőeszközöket, melyek leszereléséhez szerszám használata szükséges. 
• Ne mossa le a készüléket közvetlen vagy nagynyomású vízsugárral vagy maró anyaggal. 
• Ellenőriztesse a készüléket évente legalább egyszer a FIMAP vevőszolgálatnál. 
• Ne töltse meg a tisztavíztartály szűrőjét órákkal a gép használata előtt, így elkerülhető a tartály szennyeződése. 
• A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy az összes nyílászáró és kupak a jelen használati és karbantartási útmutatóban megadott helyzetben 

van. 
• A fogyóeszközök hulladékkezelését a hatályos jogszabályok gondos betartásával végezze. 
• Amikor majd -sok éves értékes munka után - az Ön FIMAP készülékét le kell cserélnie, az így keletkező hulladékot a különböző, készülékben levő 

anyagoknak megfelelően kell elhelyezni, figyelembe véve azt, hogy a készüléket teljes mértékben újrafelhasználható anyagokból készítettük. 
• Csak a készülékhez tartozó keféket használja vagy a használati utasításban feltűntetetteket (37 old.). Más típusú kefék használata veszélyezteti a 

készülék biztonságos működését. 
• Az akkumulátor kivételekor áramtalanítsa készüléket. 
• A készülék ártalmatlanítása előtt el kell távolítani az akkumulátort. 
• Az akkumulátor és az akkumulátortöltő eltávolítását biztonságos módon, a hatályos törvények szigorú betartásával kell végezni. 
• A készüléket testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élő, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek (a 

gyermekeket is beleértve) csak felelős felnőtt felügyelete vagy irányítása mellett használhatják. 
• Mindig figyeljen a közelben tartózkodó gyermekekre, ne használják a készüléket játékszerként. 
• Az engedély nélküli használat megakadályozására, használat után vegye ki a kulcsot. 
• Amikor felügyelet nélkül hagyja a gépet, az akaratlan mozgatás elkerülése érdekében mindig húzza be a kéziféket. 
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1. BECSOMAGOLT KÉSZÜLÉK MOZGATÁSA 

A készülék egy speciális csomagolásban van elhelyezve. 
Nem szabad egymásra rakni több mint két csomagot. 
Az Mx készülék össztömege 130 kg (akkumulátorok nélkül) 
Az SMx készülék esetén ez az érték 175 kg  
A csomag méretei: 
  
 
Mx VÁLTOZATOK 

A :    1260 mm 
B :    720 mm 
C :    1660 mm 
 

SMx VÁLTOZATOK 
A :    1760 mm 
B :    1020 mm 
C :    1270 mm 
 

 

  

2. HOGYAN KELL KICSOMAGOLNI A KÉSZÜLÉKET 

1. Vegye le a külső csomagolást 
2. A készülék a pallóhoz a kerekeket blokkoló ékekkel van rögzítve. 
3. Vegye ki ezeket az ékeket. 

 
 

 

  

4. Egy rámpa segítségével hátramenetben tolva vezesse le a gépet a pallóról. Kerülje a talapzat erős 
megütődését. 

5. Őrizze meg a pallót, mert esetleges még szüksége lehet rá a szállításhoz. 
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3.  A KÉSZÜLÉK SZÁLLÍTÁSA 

A gép biztonságos szállatásához az alábbiak szerint járjon el: 
1. A készülék szállításakor, a készülék alátámasztására lehetőleg használja a pallót, a kerekeket befogó 

ékek rögzítésével. 
2. A kar segítségével engedje le a szívósínt (1). 
3. Engedje le a talapzatot (2), úgy hogy a pedál segítségével engedje le a géptestet a pallóra. 
4. A rögzítőfék segítségével rögzítse a gépet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
4. AKKUMULÁTOROK BEHELYEZÉSE 

A készüléket el lehet látni egy beépített akkumulátortöltővel és ehhez tartozó akkumulátorokkal. 
Ha nem a készülékhez tartozó akkumulátort használ, a FIMAP vevőszolgálat szakemberével 
ellenőriztesse az akkumulátortöltő és az akkumulátor ellenőrző lapján szereplő konfigurációt. 
A készülék használata előtt végezzen el az akkumulátoron egy teljes töltési ciklust. 
Az akkumulátorokat az erre a célra kialakított, a szennyvíztartály alatt található rekeszben kell elhelyezni. 
Az akkumulátoroknak meg kell felelniük a CEI 21-5 előírás követelményeinek.  
 

 

  
Az akkumulátorok behelyezéséhez végezze el az alábbiakat:  
1. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e. Ha nem, gondoskodjon a teljes kiürítésről. 
2. Ellenőrizze, hogy a parkolófék be van-e kapcsolva. 
3. Ellenőrizze, hogy a kulcsos megszakító “0” állásban van-e. 
4. Engedje le a szívósínt és a talapzatot (lásd erről szóló fejezeteket) 
5. Nyissa ki a felső tartály hátsó lezáró pántját 
6. Forgassa a tartályt a menetvégig az oldalsó tolókar segítségével 
 

 
  
 

 

FIGYELEM! Mielőtt az akkumulátorokat behelyezné emelje fel az aljzatot és 
csatlakoztassa a vontató csatlakozóját. 
Ezt a műveletet csak képesített személyek végezhetik. Helytelenül bekötött 
csatlakozó a készülék hibás működését eredményezhetik. 

 
Ezt a műveletet csak a félautomata vontatású MX és SMx készülékek esetén kell elvégezni. 

 

  
7. Emelje le az akkumulátorokat a hátsó részen található markolatokról. 
8. Helyezze az akkumulátorokat az erre a célra kialakított rekeszbe úgy, hogy a “+” és “-“ pólusok 

ellentétesen illeszkedjenek egymáshoz. 

 

1

2
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FIGYELEM: Azt tanácsoljuk, hogy kizárólag légmentesen zárt 
akkumulátorokat használjon, hogy elkerülje a maró savak kiszivárgását! 
 

 

FIGYELEM! A kezei súlyos sérülésének elkerülésére használjon 
védőkesztyűt. 

 

FIGYELEM! Az akkumulátorokat kizárólag a tömegüknek és méretüknek 
megfelelő emelő- és szállítóeszközökkel emelje és mozgassa. 

 

 

  
5. AKKUMULÁTOROK CSATLAKOZTATÁSA (MX VÁLTOZATOK) 

Az akkumulátorok csatlakoztatáshoz hajtsa végre a következő lépéseket:  
 
1. Helyezze az akkumulátorokat az erre a célra kialakított rekeszbe úgy, hogy a “+” és “-“ pólusok 

ellentétesen illeszkedjenek egymáshoz. 
2. Kösse sorba az akkumulátorokat a mellékelt kábelelosztó (3) segítségével a “+” és “-“ pólusokhoz.  
3. Kösse az akkumulátor csatlakozókábelét a “+” és “-“ végpólusokhoz a 24 voltos kapocsfeszültség 

eléréséhez. 
 

 

  
6. AKKUMULÁTOROK CSATLAKOZTATÁSA (SMX VÁLTOZATOK) 

4. Helyezze az akkumulátorokat az erre a célra kialakított rekeszbe úgy, hogy a “+” és “-“ pólusok 
ellentétesen illeszkedjenek egymáshoz. 

5. Kösse sorba az akkumulátorokat a mellékelt kábelelosztó (3) segítségével a “+” és “-“ pólusokhoz.  
6. Kösse az akkumulátor csatlakozókábelét a “+” és “-“ végpólusokhoz a 24 voltos kapocsfeszültség 

eléréséhez. 
 

 

  
7.  AKKUMULÁTOR TÍPUSA 

A készülék áramellátásához a következő akkumulátorok alkalmazhatók: 
• folyadék elektrolitos ólomakkumulátort meghajtáshoz 
• rekombinációs gáz  vagy zselés technológiás hermetikusan zárt akkumulátort meghajtáshoz 
MÁS TÍPUSÚ AKKUMULÁTOROK HASZNÁLATA TILOS 
Minden akkumulátor DIN típusú elemekből áll, melyek sorosan vannak csatlakoztatva, és az akkucsipeszt 
6 V-os (SMx) vagy 12 V-os (Mx) feszültséggel látják el. 
 

 

FIGYELEM: Az akkumulátorokat kizárólag a tömegüknek és méretüknek 
megfelelő emelő- és szállítóeszközökkel emelje és mozgassa. 

  
  
  

1

1
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Az akkumulátorokat a felső részen található markolatnál szabad felemelni. 
Ezeket a megfelelő rekeszbe kell elhelyezni úgy, hogy a gép hátsó részére kerüljenek az akkucsipeszek a 
csatlakoztatáshoz. 
Ezeket sorosan kell egymáshoz csatlakoztatni, így az összfeszültség értéke a csatlakozócsipeszeknél 24 
V. 
Az elektromos csatlakoztatási műveleteket csak a FIMAP vevőszolgálati szervizben szakképzett és 
betanított személyek végezhetik. 
 

  
8.  AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA 

A karbantartási műveletekhez és a feltöltéshez tartsa be az akkumulátort gyártó cégtől kapott használati 
utasítást. 
Ha a készülékhez nem tartozik akkumulátortöltő, különösen ügyeljen az akkumulátortöltő kiválasztásakor. 
Vegye figyelembe az akkumulátor típusát és teljesítményét. 
Az elhasználódott akkumulátort szakképzett és hozzáértő személynek kell leválasztania, majd kiemelni a 
rekeszből a megfelelő emelőberendezés segítségével (az erre kialakított markolatnál fogva). MIVEL AZ 
ELHASZNÁLÓDOTT AKKUMULÁTOR VESZÉLYES HULLADÉK, KÖTELEZŐ AZ ELŐÍRÁSOKNAK 
MEGFELELŐ ÉS AZ AKKUMULÁTOROK HULLADÉKKEZELÉSÉRE SZAKOSODOTT 
HULLADÉKELHELYEZŐ TELEPEN ELHELYEZNI. 
 

 

  
9. ELEKTROMOS RENDSZER CSATLAKOZÓJÁNAK BEKÖTÉSE 

A szennyvíz tartály alatt található az akkumulátorok csatlakozója (2), amibe az elektromos rendszer 
csatlakozóját (1) kell bedugni. 
 

2
1

  
10. AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE KÜLSŐ  TÖLTŐVEL 

Ahhoz, hogy ne keletkezzen maradandó kár az akkumulátorokban, feltétlenül fontos, hogy elkerülje ezek 
teljes lemerülését, és a villogó fényjelző kigyulladása után, pár percen belül a feltöltést megkezdje. 
 

 

FIGYELEM: Még akkor se hagyja az akkumulátorokat teljesen lemerült 
állapotban, ha a gép nincs éppen használatban. Győződjön meg arról, hogy az 
akkumulátortöltő megfelel a készülékre felszerelt akkumulátorok típusának és 
a kapacitásának is. 
  

 
  
Az akkumulátorok csatlakoztatáshoz hajtsa végre a következő lépéseket:  
1. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e. Ha nem, gondoskodjon a teljes kiürítésről. 
2. Ellenőrizze, hogy a parkolófék be van-e kapcsolva. 
3. Ellenőrizze, hogy a kulcsos megszakító “0” állásban van-e. 
4. Vigye a gépet az akkutöltőhöz. 
5. Engedje le a szívósínt és a talapzatot (lásd erről szóló fejezeteket) 
6. Nyissa ki a felső tartály hátsó lezáró pántját 
7. Forgassa a tartályt a menetvégig az oldalsó tolókar segítségével 
 

 

 



 

  
13

KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE 

  
8. Húzza ki az elektromos rendszer csatlakozóját az akkumulátor csatlakozójából (2). 
9. Csatlakoztassa az akkumulátortöltő tápkábelét az elektromos rendszerhez. 

 
Az akkumulátortöltő összekapcsoló csatlakozóját - ennek a használati kézikönyvnek a zacskójában 
található - az akkumulátortöltő kábeleire kell felszerelni, követve az erre vonatkozó használati utasítást. 
 

 

FIGYELEM: Ezt a műveletet csak képesített személyek végezhetik. 
Helytelenül bekötött csatlakozó a készülék hibás működését eredményezhetik. 

 

2

 
  
10. Kösse össze a behúzott kábelt a külső akkumulátortöltővel. 

 

 

FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen a töltéshez használt akkumulátortöltő 
használati és karbantartási utasítását. 

 

FIGYELEM: Az akkumulátorok teljes töltési ciklusa alatt tartsa nyitva a 
szennyvíztartályt, hogy lehetővé tegye a gázok távozását. 

11. A töltési ciklus befejezését követően kösse össze az akkumulátorok csatlakozóját (2) az elektromos 
rendszer csatlakozójával. 

 

  
 

 

FIGYELEM! Gázok belélegzésének és maró folyadékok kifolyásának 
veszélye. 

 

FIGYELEM! Tűzveszély: ne közelítsen nyílt lánggal. 

 

 

  
11.  AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE BEÉPÍTETT TÖLTŐVEL 

Ahhoz, hogy ne keletkezzen maradandó kár az akkumulátorokban, feltétlenül fontos, hogy elkerülje ezek 
teljes lemerülését, és a villogó fényjelző kigyulladása után, pár percen belül a feltöltést megkezdje. 
 

 

FIGYELEM: Még akkor se hagyja az akkumulátorokat teljesen lemerült 
állapotban, ha a gép nincs éppen használatban. Győződjön meg arról, hogy az 
akkumulátortöltő megfelel a készülékre felszerelt akkumulátorok típusának és 
a kapacitásának is. 
  

 

  

A belső akkumulátortöltő csatlakoztatáshoz az alábbiakra van szükség:  
1. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e. Ha nem, gondoskodjon a teljes kiürítésről. 
2. Ellenőrizze, hogy a kulcsos megszakító “0” állásban van-e. 
3. Vigye a gépet az akkutöltőhöz. 
4. Engedje le a szívósínt és a talapzatot (lásd erről szóló fejezeteket) 
5. Kapcsolja be a rögzítőféket (lásd az erről szóló fejezetet) 
6. Nyissa ki a felső tartályzáró hátsó zárópántot (1) 
7. Forgassa a tartályt a menetvégig az oldalsó tolókar (2) segítségével 

 

  

2 

1 
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8. Maga felé elfordítva nyissa ki az akkumulátortöltő védőburkolatát (1) 
9. Csatlakoztassa az akkumulátortöltő kábelét a gépen lévő csatlakozóba (2). 
10. Dugja be az akkumulátortöltő tápkábelének csatlakozóját a hálózati csatlakozóba. 

 

 

FIGYELEM! Az akkumulátortöltő helyes használatához kövesse a csatolt 
kézikönyv utasításait. 
 

 

  
 

 

FIGYELEM: A készülék el van látva egy olyan önműködő rendszerrel, ami 
megvonja az áramellátást az elektromos berendezéstől, amikor 
akkumulátortöltő töltési fázisban van 
FIGYELEM: Ahhoz, hogy ne keletkezzen maradandó kár az 
akkumulátorokban, feltétlenül fontos, hogy elkerülje ezek teljes lemerülését, és 
a villogó fényjelző kigyulladása után, pár percen belül a feltöltést megkezdje. 
FIGYELEM: Még akkor se hagyja az akkumulátorokat teljesen lemerült 
állapotban, ha a gép nincs használatban. 
FIGYELEM: Az akkumulátorok napi feltöltésekor a gyártó illetve a forgalmazó 
használati utasításait kell követni. A beszerelési és karbantartási műveleteket 
csak szakképzett személyek végezhetik. 
FIGYELEM! A készülék visszakapcsolása előtt várja meg az 
akkumulátortöltőn levő zöld LED kigyulladását.  

 

FIGYELEM! Gázok belélegzésének és maró folyadékok kifolyásának 
veszélye. 

 

FIGYELEM! Tűzveszély: ne közelítsen nyílt lánggal. 

 

 
 

  
12. AKKUMULÁTOR-JELZŐ 

Nyolcállású akkumulátorjelző és LED (hét zöld: (1) akkumulátor feltöltve, egy piros: (2) akkumulátor 
lemerülve). 
 

 

FIGYELEM: A piros jelzőlámpa kigyulladását követően, néhány másodperc 
múlva, a kefemotor automatikusan leáll. A feltöltés megkezdése előtt a 
megmaradt töltéssel még be lehet fejezni a szárítási műveletet. 
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13. MŰSZERFAL ELEMEI 

 A műszerfal komponensei a következők: 
 
1. Keféket/meneteltetést működtető kar (a markolat alatt található) 
2. Víz kiáramlását szabályozó kapcsoló (FSS változatok) 
3. Tisztítószer kiáramlását szabályozó kapcsoló (FSS változatok) 
4. Önműködő kefekioldó nyomógombja (Mx 50 Bt változatok) 
5. Indítókulcs on/off (be/ki) 
6. Akkumulátor töltöttségének kijelzője / Időmérő kijelzője 
7. Sebességszabályozó gomb. 
 
 

  
14. HÁTSÓ ELEMEK 

A hátsó komponensek a következők: 

1. Kefeemelő pedál 
2. Vízszinttömlő 
3. Tisztavíztartály betöltőnyílásának kupakja 
4. Vízleeresztő cső a szennyvíztartály kupakjával 
5. Tartályok zárópántja 
6. Akkumulátortöltő/tárolórekesz (modelltől függően) 
7. Szívósínemelő kar 
8. Fékkar  
9. Tisztítószeres oldat szűrője 

  
15. OLDALSÓ ÉS ELÜLSŐ ELEMEK 

Az oldalsó komponensek a következők: 

1. Tiszta víz kiáramlását szabályozó kézikar 
2. Szennyvíztartály emelőfogantyúja 
3. Szívórész emelőfogantyúja 
4. Felső tárolórekesz 
5. Vizes oldat feltöltő kupakja 

 
  
16. SZÍVÓSÍN FELSZERELÉSE 

Csomagolástechnikai okokból a szívósínt a készülékről leszerelve szállítjuk. A szívósínt a készülék 
csatlakozócsonkjára kell felszerelni. A kar segítségével emelje fel a szívósín csatlakozóját, majd végezze 
el az alábbi műveleteket: 
 
1. Emelje fel a szívósínt és csúsztassa a bal oldali kis oszlopot (1) a csatlakozónyílásba. 
2. Nyomja balra a csatlakozókart (2)  
3. Emelje meg a szívósínt, és csúsztassa a jobboldali kis oszlopot (3) a csatlakozónyílásba. 
4. Engedje fel a rögzítőkart (2), hogy megszoruljon a kis oszlopban lévő lapos mélyedésben. 
5. Helyezze a szívócsövet (4) az e célra szolgáló szívósín hüvelybe (5), közben ügyeljen, hogy a cső az 

emelőkábel jobb oldalán haladjon. 
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FIGYELEM! Ezekhez a műveletekhez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje 
a fémtárgyak veszélyes éleivel vagy csúcsaival való érintkezést. 

 
 

 
17. SZÍVÓSÍN DŐLÉSSZABÁLYOZÁSA 

Menet közben a hátsó guminak teljes (5 mm-es) hosszában egyenletesen, a talajhoz képes kb. 45°-ban 
befelé hajtva kell állnia. Ha jobban meg kellene hajlítani a gumi középső részét, akkor a szívósínen belül 
kell megdönteni a szabályozónak (1) az óramutató járásával ellentétes irányban való eltekerésével. Ha a 
dőlésszöget a szívósín gumijának oldalán kell növelni, forgassa a csavart az óramutató járásával 
megegyező irányba. A szabályozás befejeztével rögzítse az ellenanyát. 

 
  
18. SZÍVÓSÍN MAGASSÁGSZABÁLYOZÁSA 

A szívósín magasságát szabályozni kell a gumik elhasználódásának a következményeként. Ehhez, 
forgassa el gömbfejű rögzítőcsavart (2) az óramutató járásával ellenkező irányba, ha a szívósínt fel akarja 
emelni és az óramutató járásával megegyező irányba, ha le akarja engedni. 
 
Megjegyzések: A jobb és bal oldali kerekeket is ennek megfelelően kell szabályozni úgy, hogy a szívósín 
a padlófelülettel párhuzamosan dolgozzon. 

  
19. SZENNYVÍZ TARTÁLY  

Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e. Ha nem, gondoskodjon a teljes kiürítésről. 
Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő cső kupakja, ami a készülék hátsó részén található, rendesen be van-e 
zárva. 
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20. TISZTAVÍZ TARTÁLY 

A tisztavíztartály minden feltöltésekor ürítse teljesen ki a szennyvíztartályt. 
Vegye le az elülső, vízfeltöltő nyílás kupakját és ellenőrizze, hogy a tisztítószeres oldat szűrője rendesen 
fel van-e helyezve. 
Ellenőrizze, hogy a fedél szűrője, ami a tartály alatt van elhelyezve, rendesen be van zárva. 

  
21. FOLYADÉK BEÁLLÍTÁSA (FSS NÉLKÜLI VÁLTOZATOK) 

Töltse fel tiszta és maximum 50*C hőmérsékletű vízzel. A tisztavizes tartályt fel lehet tölteni mind a 
csavarkupakos elülső nyílásnál (1), mind a gumidugós hátsó nyílásnál (2), ennek az utóbbinak az a 
funkciója, hogy egyedül megtartsa a vízcsövet. Ellenőrizni lehet a tartályban levő víz mennyiségét a hátsó 
csövön (3) keresztül. 
Öntsön a tartályba folyékony tisztítószert, a gyártó által előírt koncentrációban és módon. Ahhoz, hogy 
elkerülje a nagy mennyiségű hab keletkezését, ami kárt tehetne a szívómotorban, csak minimális 
százalékban használja a tisztítószert. 
 

 

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

 

  

 

FIGYELEM! Csak olyan tisztítószert használjon, amelynek eredeti címkéjén 
feltüntették, hogy a szer padlótisztító gépben használható. Ne használjon 
olyan savas és lúgos termékeket, oldószereket, amelyeken ez az információ 
nincs feltüntetve. 
Lehetőség szerint mindig fékezett habzású tisztítószereket használjon. 
Ne használjon tiszta savakat, és ne alkalmazzon a mellékelt címkén 
feltüntetettnél nagyobb mennyiségű tisztítószert. 

 

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

 

  
22. FOLYADÉK BEÁLLÍTÁSA (FSS VÁLTOZATOK) 

Töltse fel tiszta és maximum 50*C hőmérsékletű vízzel. A tisztavizes tartályt fel lehet tölteni mind a 
csavarkupakos elülső nyílásnál (1), mind a gumidugós hátsó nyílásnál (2), ennek az utóbbinak az a 
funkciója, hogy egyedül megtartsa a vízcsövet. Ellenőrizni lehet a tartályban levő víz mennyiségét a hátsó 
csövön (3) keresztül. 
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A címkén található utasításokat követve töltse fel folyékony tisztítószerrel az akkumulátorok mögött,  
található tartályt (1). Győződjön meg, hogy rendesen bezárta a csavaros kupakot, hogy elkerülje a 
folyadék kiömlését a gép normális használata közben. 
 

 

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

 

 
  
FIGYELEM: Az önműködő FSS adagolórendszer folyékony tisztítószerrel működik. Épp ezért, a 
tisztítószer százalékos aránya az oldatban, maximum 5%-os hibaküszöböt bír el, a kiválasztott 
névértékhez képest. 

 

 

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. 
Olyan tisztítószereket használjon, melyek padlótisztító gépekhez 
alkalmazhatók. 
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. 

 

 

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

 

FIGYELEM! Csak olyan tisztítószert használjon, amelynek eredeti címkéjén 
feltüntették, hogy a szer padlótisztító gépben használható. Ne használjon 
olyan savas és lúgos termékeket, oldószereket, amelyeken ez az információ 
nincs feltüntetve. 
Lehetőség szerint mindig fékezett habzású tisztítószereket használjon. 
Ne használjon tiszta savakat, és ne alkalmazzon a mellékelt címkén 
feltüntetettnél nagyobb mennyiségű tisztítószert. 

 
 
 

 
 
 

 

23.  KEFE FELSZERELÉSE (EGY KÖRKEFÉS TALAPZAT) 

A kefe beszereléséhez az alábbiak szerint járjon el: 
1. A pedál (1) segítségével emelje fel a talapzatot. 
2. Felemelt talapzat mellett próbálja a kefét a gép foglalatához illeszteni. 
3. A pedál (1) segítségével engedje le a talapzatot. 
4. Fordítsa el a kulcsot az "1" állásba 
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5. Működtesse a kart (2). A kefe automatikusan beakad. 
 

 

FIGYELEM: A művelet során ügyeljen, hogy ne legyen senki és semmi a kefe 
közelében. 
FIGYELEM: Ellenőrizze, hogy a kefe megfelelően van-e beakasztva. Ellenkező 
esetben a gép nem a kívánt irányba fog mozogni. 

 

FIGYELEM! A kezei súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

 

 

  
24. A VÍZFOGÓ GUMI FELSZERELÉSE A TALAPZATRA EGYES KÖRKEFE 

Csomagolástechnikai okokból a gumi vízfogókat a készülékről leszerelve szállítjuk. Húzza ki a 
rögzítőcsavar rugójának kampóját (1) az alapzat jobb oldalán, tekerje körbe a gumit az alapzat körül úgy, 
hogy a kefével szimmetrikusan álljon. Helyezze vissza az előzőleg eltávolított szegélyt (1), majd tegye 
vissza a rögzítőcsavar rugójának kampóját. 
 

 

FIGYELEM: A kezei súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

 

 

  
25.  KEFE FELSZERELÉSE (KORONGOS DUPLA KEFÉS TALAPZATOK) 

A kefe beszereléséhez az alábbiak szerint járjon el: 
1. Az oldalsó parkolási fékezőkar (1) használatával fékezze le a gépet. 
2. Emelje fel a talapzatot a megfelelő pedál használatával. 
3. Ellenőrizze, hogy a kulcs “0” állásban van-e (2). 
4. Miközben a gép talapzata felemelt helyzetben van, helyezze be a keféket a talapzat alatt levő tányér 

mélyedésébe úgy, hogy addig forgatja, amíg a három gomb nem illeszkedik be a tányér e 
süllyesztékébe; majd forgassa addig, amíg be nem akad, úgy hogy a gombot a bekapcsolódási rúgóig 
nyomja, így eléri, hogy leblokkolva marad. 
 
  
  
 

Az ábra mutatja a megfelelő forgatási irányt a jobb oldali kefe bekapcsolásához. a bal keféket az ellenkező 
irányba kell forgatni.  

 

 

FIGYELEM: A művelet során ügyeljen, hogy ne legyen senki és semmi a kefe 
közelében. 
FIGYELEM: Ellenőrizze, hogy a kefék rögzítése megfelelő-e . Ellenkező esetben a 
gép nem a kívánt irányba fog mozogni. 

 

FIGYELEM! A kezei súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 
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5. Tanácsos naponta cserélni a kefék helyét, a jobb oldali kefét a bal oldalival megcserélni és fordítva. 

Ha a kefék már nem újak és a sörték már eldeformálódtak volna, akkor a lehető legjobb ha a keféket a 
saját helyükre helyezi vissza (a jobb kefét a jobb oldalra, a bal kefét a bal oldalra), ahhoz hogy 
elkerülje a kefemotor túlterhelését és a túl nagy vibrációt, ami sörték különböző dőlési szögéből 
adódhat. 

 

 

  
26.  VÍZFOGÓ GUMI FELSZERELÉSE A KÉT KÖRKEFÉS TALAPZATRA  

Csomagolástechnikai okokból a gumi vízfogókat a készülékről leszerelve szállítjuk.  
A vízfogó gumi beszerelésénél az alábbiak szerint járjon el: 
 
1. Az oldalsó parkolási fékezőkar használatával fékezze le a gépet. 
2. A rögzítőcsavar rugójának (1) kiakasztásával vegye le a gumileszorító lécet 
3. Helyezze fel a gumit a talapzat köré úgy, hogy a talapzat rögzítőcsavarja a középső lyukba 

illeszkedjen. 
4. A talapzat közepétől kiindulva tegye vissza a gumileszorító szegélyt, és akassza vissza  a 

rögzítőcsavar rugóját (1) 
 

Ügyeljen, hogy ne keverje össze a bal és jobb oldali leszorítókat, mivel ezek nem egyformák. 
 

 

FIGYELEM: A kezek súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

 
  

27. KEFE FELSZERELÉSE (HENGERKEFÉS TALAPZATOK) MX 50S 

A hengerkefe felszereléséhez az alábbiak szerint járjon el: 
 
1. Az oldalsó parkolási fékezőkar használatával fékezze le a gépet. 
2. Ellenőrizze, hogy a kulcsos megszakító “0” állásban van-e. 
3. Emelje fel a talapzatot a megfelelő pedál használatával. 
4. Lazítsa meg a szárnyas csavart (1) 
5. Forgassa el az oldalsó vízfogó rögzítőcsavarját (2) 
6. Vegye le a vízfogót (3) 
7. Vegye ki a szabadon futó kerékagyat 

 

  
8. Helyezze a kefét a sínbe (5 fogas oldal), addig amíg hozzá nem kapcsolódik a húzóperselyhez.  
9. Helyezze be a mozgó tartószerkezet szabadon mozgó perselyét a kefébe (6 fogas oldal)  
10. Ismételje meg a műveletet a második kefénél is. 
11. Szerelje vissza az oldalsó vízfogót (3)  
12. Forgassa el az oldalsó vízfogó rögzítőcsavarját (2) 
13. Rögzítse a szárnyas csavart (1) 
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Vigyázzon, hogy ne cserélje fel a keféket: a kék színű kefét mindig a hátsó, szabadon mozgó perselybe 
kell tenni. 
 
Vigyázzon a kefék felszerelésénél: akkor vannak helyesen felszerelve, ha a keféket felülről nézve a 
sörteszálak egy X-et formáznak. 
 

 

FIGYELEM: A kezei súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

 

 

  
28. KEFE FELSZERELÉSE (HENGERKEFÉS TALAPZATOK) SMX 60S 

A hengerkefe felszereléséhez az alábbiak szerint járjon el: 
 
1. Az oldalsó parkolási fékezőkar használatával fékezze le a gépet. 
2. Emelje fel a talapzatot a megfelelő pedál használatával. 
3. Ellenőrizze, hogy a kulcsos megszakító “0” állásban van-e. 
4. A gomb (1) meglazítása közben húzza ki a jobb oldali vízfogót. 
 

 

5. Helyezze a kefét (az 5-fogas oldalán) a csatornába úgy, hogy beakadjon a csatorna ellenkező oldalán 
lévő hajtócsonkba. 

6. Helyezze be mozgó tartószerkezet szabadon mozgó perselyét (1) a kefébe (5-fogas oldal)  
7. Ismételje meg a műveletet a második kefénél is. 
8. Szerelje vissza az oldalsó vízfogókat a gomb (1) becsavarásával 

 

 
  
Vigyázzon a kefék felszerelésénél: akkor vannak helyesen felszerelve, ha a keféket felülről nézve a 
sörteszálak egy X-et formáznak. 
 

 

FIGYELEM: A kezei súlyos sérülésének elkerülésére használjon védőkesztyűt. 

 

 

  
29. TISZTÍTÓSZERES OLDAT SZABÁLYOZÁSA  FSS NÉLKÜLI VERZIÓNÁL 

Szabályozza a vízmennyiséget az oldalsó csap segítségével (1). 
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30.  TISZTÍTÓSZER SZABÁLYOZÁSA  (FSS) 

Az oldalsó csap (1) segítségével állítsa maximumra a kifolyó víz mennyiségét. 
 

  
1. A keféket ellátó tisztítószeres folyadék áramlását a baloldali gomb (2) óramutató járásával megegyező 

irányban történő elforgatásával szabályozhatja. A mennyiség minimum 30 liter/óra és maximum 75 
liter/óra között állítható, 7 programozott fokozatban. A helyes folyadékáramlási mennyiség a padló 
szennyezettségi fokának megfelelő. Azt is vegye figyelembe, hogy a folyamatos munkamenetre 
rendelkezésre álló idő a tartályban lévő víz mennyiségétől függ. Például teli tartállyal (kb. 85 liter) 30-
as fokozatra állított választókapcsoló (2) esetén kb. 3 óra áll rendelkezésre. 

2. A folyadékban lévő tisztítószer százalékos arányát a jobboldali gomb (3) óramutató járásával 
megegyező irányban történő elforgatásával szabályozhatja. A legalacsonyabb érték 0,5% (normál 
tisztítószerek esetén) vagy 0,1% (a készülékhez mellékelt címkén feltüntetettnek megfelelően hígított 
tisztítószer-koncentrátumok esetén), míg a legmagasabb értékek 3,5%, ill. 0,7%, 7 programozott 
fokozatban. Magas százalékos arányt a padlózat nagyon zsíros szennyezettsége esetén használjon. 

  
FIGYELEM! Ha az FSS rendszer nem működik vagy nem kívánja használni, használhatja a motor 
közelében a kefeházra szerelt csapot (4) a kar 180°-os elforgatásával, ahogy az az ábrán látható. 
Forgassa a gombokat (2) és (3) “OFF” állásba. 
FIGYELEM! Mielőtt a tisztítószeres oldat szabályozását elkezdené, győződjön meg, hogy az erre a célra 
használatos belső kannában van tisztítószer és a oldalsó vízcsap is nyitva van. 
A beállított szabályozás módosításának megakadályozásához vegye le a két szabályozó kapcsoló gumi 
gombját és fedje be a helyükön lévő nyílást a mellékelt műanyag kupakokkal. 
Az FSS rendszer esetleges meghibásodása esetén forduljon a FIMAP vevőszolgálathoz. 

  
FIGYELEM! Ha így állítja a csap karját, kiiktatja az FSS adagolórendszert, a tisztítószeres oldat pedig 
akadálytalanul fog ráhullani a kefékre. Forgassa a (2) és (3) gombokat “0” állásba az óramutató járásával 
ellentétes irányba. 

  
FIGYELEM! Ha így állítja a csap karját, semmilyen tisztítószer sem jut a kefékre. Forgassa a (2) és (3) 
gombokat “0” állásba az óramutató járásával ellentétes irányba. 

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

  
31. POTENCIOMÉTER BEÁLLÍTÁSA 

Az előremenet sebességét a potméterrel az alábbiak szerint szabályozza: 
1. Ellenőrizze, hogy a potenciométer kapcsolója minimum állásban van. 
2. Ellenőrizze, hogy a talapzat és a szívósín elemelkedett-e a földtől 
3. Fordítsa a főkapcsoló kulcsát “ON” állásba. 
4. Működtesse a tolórúdon található karokat a készülék elindulásáig. 
5. A kívánt haladási sebesség beállításához forgassa a kart fokozatosan, az óramutató járásával 

megegyező irányban. 

 

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

Ahhoz, hogy a tolató funkciót működésbe hozza, nyomja az irányítókart (1) lefelé. 
 
 

 

FIGYELEM: Amikor a géppel tolat - akármilyen rövid távot tegyen 
is meg - mindig győződjön meg arról, hogy a szívósín fel legyen 
emelve, és a talapzat is, ha nincs éppen munkafázisban. 

 

 
  
33.  TISZTÍTÓSZER-SZIVATTYÚ BEINDÍTÁSA (FSS VÁLTOZATOK) 

Mielőtt elkezdene dolgozni, be kell indítani a tisztítószer szivattyút, ehhez végezze el az alábbiakat: 
1. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló “Off - 0” állásban van-e. 
2. Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok csatlakozója le van-e kapcsolva a gép csatlakozójáról 
3. Ellenőrizze, hogy a parkolófék be van-e kapcsolva. 
4. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e. Ha nem, gondoskodjon a teljes kiürítésről. 
5. Akassza ki a tartályok zárópántját (1) A gép bal oldalsó részén lévő fogantyú (2) segítségével 

forgassa el  a szennyvíztartályt 

  
6. Csavarja ki a tisztítószertartály kupakját (3), és töltse fel a tartályt a kiválasztott termékkel 

 

 

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

 
7. Zárja vissza a tisztítószertartály kupakját, ügyelve arra, hogy a szűrő a tartály alján legyen. 
8. Ellenőrizze, hogy van-e tiszta víz a tisztavíz tartályban 

 

 

  
9. Ellenőrizze, hogy a vízcsap teljesen ki van-e nyitva 
10. Ellenőrizze, hogy a bypass csap az „adagolórendszer” állásban van-e. 
11. Fordítsa el a (4) vízhozam szabályozó gombot a maximális pozícióba 
12. Fordítsa el a (5) tisztítószer százalék szabályozó gombot a maximális állásba 
13. Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozását a gép csatlakozásához 
14. A főkapcsolót állítsa “ON – I” állásba 
15. Engedje ki a parkolóféket.  

  
16. A pedál (6) segítségével engedje le a talapzat testét. 
17. A karok (7) segítségével indítsa el a talapzatot és az adagoló rendszert 
18. Várjon néhány pillanatot benyomva tartva a gépkezelő jelenlét karokat (általában 20-40 másodpercig), 

hogy a rendszer elinduljon 
19. Szabályozza be a kívánt módon a normális tisztításhoz 

 

 
FIGYELEM! Ezen művelet során a gép folyadékot ad ki 
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

 
1. ELŐKÉSZÜLETEK A HASZNÁLATRA 

1. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres. 
2. Ellenőrizze, hogy a kulcsos megszakító “0” állásban van-e. 
3. Csatlakoztassa a készülék és az akkumulátor csatlakozóit (1) (lásd a vonatkozó fejezetet). 
 
Az akkumulátortöltős változatok esetén ugorjon a 3. pontra. 
 

 

FIGYELEM: Ezt a műveletet csak képesített személyek végezhetik. 
Helytelenül bekötött csatlakozó a készülék hibás működését eredményezhetik. 

 

1

  
4. Fordítsa el a főkapcsoló kulcsát (1) az “1"-es állásba (az óra mutató járásával megegyező irányba). 

Azonnal kigyulladnak az akkumulátor töltöttségi szintjét kijelző fények. 
5. FSS nélküli változat: Nyissa ki a vízcsapot (2)  (automatikusan jön a víz miközben a kefék forognak). 
6. FSS változat: Nyissa teljesen ki a vízcsapot (2) és a műszerfalon található gomb segítségével állítsa 

be az oldat mennyiségét és a tisztítószer százalékos arányát. 
  
 

  
7. Engedje ki a kart (3) és engedje le a talapzatot. 
8. Az óramutató járásával ellenkező irányba forgatva a kart (4) engedje le a szívósínt, a szívómotor 

bekapcsol. A munka befejeztével, a szívómotor lekapcsolásához el kell fordítania a “0”-s állásba a 
kulcsot.  

9. Ellenőrizze, hogy a fék (5) le van blokkolva.  
 
A kar (3) felemelésével, majd azt követő rögzítésével növelheti a kefékre ható nyomást. 
Az eredeti helyzetbe való visszaálláshoz, vagy a munka végeztével, kissé emelje fel a kart és kézzel 
rögzítése azt. 

 

 

  
10. A munkasebesség beállításához forgassa el a sebességszabályozó gombot (1). Amennyiben a 

sebesség nem megfelelő, a szabályozó gombot menet közben is elforgathatja. 
11. A karok (2) megnyomásakor a kefék működésbe jönnek, és a gép mozgásba jön. Az első méterek 

közben ellenőrizze, hogy a tisztítószeres oldat mennyisége elegendő-e és, hogy a szívósín 
tökéletesen szárít. 

12. Most már a készülék képes a legnagyobb hatékonysággal működni, egészen addig, amíg ki nem fogy 
a tisztítószer. 
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KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA 

 

 

2. GÉP TARTÁLYA TÚLSÁGOSAN TELE VAN 

A készülék egy szeleppel van ellátva, ami elzárja a szívócsövet, amikor a szennyvíz tartály már tele van. 
Ebben az esetben a ki kell üríteni a szennyvíz tartályt úgy, hogy leveszi a hátsó vízleeresztő cső kupakját. 

 

 

FIGYELEM: Ehhez a művelethez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje a 
veszélyes oldatokkal való érintkezést. 
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA UTÁN 

  

1. A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁNAK BEFEJEZTÉVEL 

A munka befejeztével, és mielőtt bármiféle karbantartási munkához hozzákezdene, végezze el a 
következő műveleteket: 
1. A kar (1) segítségével zárja el a csapot (FSS nélküli változat) 
2. A pedállal emelje fel a talapzatot (2) 
3. A karral emelje fel a szívósínt (3) 
4. Kapcsolja az indítókulcsot (4) O állásba, így a szívómotor kikapcsol 
5. Fordítsa az indítókulcsot “1” állásba 
6. Vigye a készüléket a szennyvíz kiürítésére kijelölt helyre. 
7. Fordítsa az indítókulcsot “0” állásba 
8. Kapcsolja be a rögzítőféket. 

  

9. Húzza ki a vízleeresztő csövet a helyéről, csavarja le a vízkiürítő nyílás kupakját és ürítse ki a 
szennyvíz tartályt.  

10. A szívósínt akkor kell felemelni, amikor a készülék nincs működésben, nehogy a gumiél 
eldeformálódjon. 

11. A talapzatot fel kell emelni, amikor a készülék nincs működésben, nehogy a kefe eldeformálódjon. 
12. Szerelje le és vízsugár alatt tisztítsa meg a keféket (a kefék leszereléséhez lásd a vonatkozó 

fejezetet). 
 
 

 

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

 

 

  
2. MX GYŰJTŐTARTÁLY KIÜRÍTÉSE 

A munka befejeztével, mielőtt bármilyen karbantartási műveletet elkezdene, ürítse ki a gyűjtőtartályt, 
amihez az alábbiak szerint járjon el: 
 
1. Nyomja a gombot (1) a gép hátsó része felé, és akassza ki a bal oldali vízfogót 
2. Vegye ki a gyűjtőtartályt, ürítse ki és alaposan tisztítsa meg 
3. Majd mindent szereljen vissza 
4. A munka befejeztével emelje fel a kefeegységet, nehogy deformálódjanak a kefék 

 
 

 

  

  
 

FIGYELEM: Ehhez a művelethez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje a 
veszélyes oldatokkal való érintkezést. 
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A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁNAK BEFEJEZTÉVEL 

  
3. SMX GYŰJTŐTARTÁLY KIÜRÍTÉSE 

A munka befejeztével, mielőtt bármilyen karbantartási műveletet elkezdene, ürítse ki a gyűjtőtartályt, 
amihez az alábbiak szerint járjon el: 
 
1. Húzza ki a gyűjtőtartályt az aljzatból és alaposan tisztítsa meg 
2. Vegye ki a tartály szűrőbetétjét és folyamatos vízsugár alatt tisztítsa meg 
3. Majd mindent szereljen vissza 
4. A munka befejeztével emelje fel a kefeegységet, nehogy deformálódjanak a kefék 

 
 

  

  
 

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

 

  
3. A GÉP PIHENŐ ÁLLÁSBA HELYEZÉSE 

A munka befejeztével, ha a gépet pihenő állásba kívánja helyezni, végezze el a következőket: 
 
1. Olyan helyen helyezze el a gépet, ahol személyi vagy tárgyi sérülést nem okozhat 
2. Úgy helyezze el a gépet, hogy a véletlenül leeső tárgyak ne károsíthassák 
3. Kapcsolja be a rögzítőféket. 
4. Fordítsa az indítókulcsot “0” állásba 
5. Húzza ki a gép csatlakozóját 
6. Emelje fel a talapzatot és a szívósínt 
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NAPI KARBANTARTÁS 

A KARBANTARTÁSI MŰVELETEKET AZ ALÁBBI SORRENDBEN VÉGEZZE 

1. SZENNYVÍZ TARTÁLY TISZTÍTÁSA 

1. Vegye le a csövet (1) a megfelelő tányérról, csavarja le a vízkiürítő nyílás kupakját, és ürítse ki a 
szennyvíztartályt. 

 

 

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

 

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

 

2. Kapcsolja be a rögzítőféket. 
3. Emelje fel a talapzat és a szívósín testét a földről. 
4. Emelje fel a védőburkolatot (2), amíg a támaszték be nem akad a szennyvíztartály kampójába (3). 
5. Tisztítsa meg és öblítse át a szennyvíztartályt és a szívócsövet (ez a tisztítósínt a tartállyal 

összekötő cső). 
6. Helyezze vissza a kupakot a vízleeresztő csőre és engedje le a szívó védőburkolatát. A támaszték 

(3) kivételéhez elegendő enyhén megemelni a védőburkolatot, kiakasztani a támasztékot (3), és 
visszaengedni a védőburkolatot annyira, hogy lezáródjon. 

 
 

2. ELSZÍVÓSZŰRŐ TISZTÍTÁSA 

1. Emelje fel a fedelet 
2. Vegye ki a szívó szűrőjének (1) védőburkolatát úgy, hogy az óramutató járásával megegyezően 

elforgatja 
3. Vegye ki a szűrőt (2) meghúzva azt 
4. A szűrő falait és az alját vízsugár alatt tisztítsa meg 
5. A tisztítási műveleteket nagyon alaposan végezze el. 
6. Majd mindent szereljen vissza. 

 

 

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

       

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

 

  
4.  SZÍVÓSÍN TISZTÍTÁSA 

Ügyeljen, hogy a szívósín mindig tiszta legyen, hogy a lehető legjobban el tudja végezni a szárítást. 
A tisztításhoz a következőket kell tennie: 
1. Vegye ki a szívócsövet a szívósínen található nyílásból (1) 
2. Vegye ki a szívósínt a lemezt (2) úgy balra tolva, hogy a szívósín kis oszlopa kiakadjon a helyéről. 
3. Húzza addig a szívósínt jobbra, amíg a bal oldali kis oszlop is ki nem akad a helyéről 
4. Alaposan tisztítsa ki belül a szívósínt és a beszívó nyílást 
5. Tisztítsa meg alaposan a szívósín gumijait. 
6. Majd mindent szereljen vissza. 

 

FIGYELEM: Mielőtt bármilyen karbantartási műveletbe kezdene, vegye ki a 
kulcsot a műszerfalból, és kösse ki az akkumulátorok csatlakozóit. 
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NAPI KARBANTARTÁS 

 
5. KEFE SZÉTSZERELÉSE (MX 50 BT VÁLTOZATOK) 

Ezek a verziók el vannak látva egy önműködő kefekioldó rendszerrel, így a gép kezelőjének nem kell 
kényelmetlen műveleteket végeznie. A következő módon járjon el: 
1. A kar (1) segítségével egy kicsit emelje meg a talapzatot  
 

 
 

  
2. Fordítsa el a kulcsot (1) az 1-es állásba 
3. Nyomja meg a kefekioldó nyomógombját ( 2 ) 
4. Hagyja benyomva a kioldó nyomógombját, egy pillanatra nyomja meg a kart (3), majd engedje el; a 

kefe néhány pillanatra működésbe lép ezután rögtön leesik a talapzat alá. 
 

 

 

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

 

  
6. KEFE SZÉTSZERELÉSE (DUPLA KEFÉS TALAPZATNÁL) 

1. Fordítsa el a kulcsot az "0" állásba 
2. A megfelelő kar segítségével emelje meg a talapzatot  
3. Miközben a gép talapzata felemelt pozícióban van, a kefét addig forgassa, amíg le nem jön a kefetartó 

tányérról, ahogy ezt ábra is mutatja. A rajz a jobb oldali kefe kioldásához mutatja be a forgatási irányt, 
a bal oldalit viszont az ellenkező irányba kell forgatni. 

 

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

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

  
7. KEFE SZÉTSZERELÉSE (MX KÉSZÜLÉK, HENGERKEFÉS TALAPZAT) 

A kefék leszereléséhez: 
1. Fordítsa el a kulcsot a "0" állásba 
2. Fékezze le a gépet az oldalsó kar segítségével (1) 

 

 

FIGYELEM: Mielőtt bármilyen karbantartási műveletbe kezdene, vegye ki a 
kulcsot a műszerfalból, és kösse ki az akkumulátorok csatlakozóit. 
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3. Lazítsa meg a szárnyas csavart (1) 
4. Forgassa el az oldalsó vízfogó rögzítőcsavarját (2) 
5. Vegye le a vízfogót (3) 
6. Vegye ki a szabadon futó kerékagyat 
7. Vegye ki és tisztítsa meg a keféket 

 

  
 

 

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

 

 

  
8. KEFE SZÉTSZERELÉSE (SMX KÉSZÜLÉK, HENGERKEFÉS TALAPZAT) 

A kefék leszereléséhez: 
1. Fordítsa a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányban, “0” állásba (1) 
2. Fékezze be a készüléket a fékkar működtetésével (2) 

 

 

FIGYELEM: Ne hagyja a készüléket lejtős vagy nedves padlózaton és 
ellenőrizze, hogy a parkolófék jól be legyen húzva. 

 

  
Tisztítsa ki a gyűjtődobozt a “MUNKA BEFEJEZÉSE” pontban leírtak szerint 

3. Ellenőrizze, hogy a kefe széleire nem tekeredett-e fel valamilyen szál, műanyagdarab vagy bármi 
más, ami megakadályozhatná a kefék szabad forgómozgását. Ha mégis akkor: 

4. Csavarja ki a gombot (1) 
5. Akassza ki a lemezt (2) 

  
6. Vegye ki a lemezt (2) a kefetartó csonkokkal együtt (3) 
7. Vegye ki a keféket (4), tisztítsa meg őket vízsugár alatt, majd szerelje őket vissza. Ellenőrizze a sörték 

kopottságát és erős elhasználtságuk esetén cserélje ki a keféket (a sörték kiálló része ne legyen 10 
mm-nél rövidebb). 

8. Szerelje vissza a lemezt (2) előbb a csonkokat (3) visszacsúsztatva a kefék fogazott helyére és 
becsavarva a gombot (1) 
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1. SZÍVÓSÍN CSÖVÉNEK TISZTÍTÁSA 

Ellenőrizze  minden héten, - vagy ha nem szívna rendesen - hogy a szívósín csöve nincs -e eldugulva. Ha 
el van dugulva, akkor a következő módon kell eljárnia: 
1. Vegye ki a csövet a szívósínen lévő csőkarmantyúból. 
2. Húzza ki a szívócső szűrőjét a helyéről (lásd Napi karbantartás). 
3. Majd vegye ki a cső másik végét a szennyvíz tartályból. 
4. Tisztítsa ki vízsugárral a cső belsejét a tartályhoz csatlakozó résznél. 
5. Szerelje vissza a csövet. 
 

 

 

  

 

FIGYELEM: A sérülések elkerülése érdekében alkalmazza a biztonsági 
előírásokat. 

 

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

 

 

  
2. A SZÍVÓSÍN CSÖVÉNEK MEGTISZTÍTÁSA (SMX 60S MODELLEK) 

Ellenőrizze  minden héten, - vagy ha nem szívna rendesen - hogy a szívósín csöve nincs -e eldugulva. Ha 
el van dugulva, akkor a következő módon kell eljárnia: 
1. Vegye ki a csövet a szívósínen lévő csőkarmantyúból. 
2. Húzza ki a szívócső szűrőjét a helyéről (lásd Napi karbantartás). 
3. Majd vegye ki a cső másik végét a szennyvíz tartályból. 
4. Emelje fel a talapzatot 
5. Vegye ki a gyűjtőtartályt 
6. Tisztítsa ki vízsugárral a cső belsejét a tartályhoz csatlakozó résznél. 
7. Szerelje vissza a csövet. 
 

  
 

 

FIGYELEM: A sérülések elkerülése érdekében alkalmazza a biztonsági 
előírásokat. 

 

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

 

 

  
3. FÉK ELLENŐRZÉSE 

Mindenhéten ellenőrizze a távolságot a kerekek és a munka-fékbetét között. Ha szükséges, csavaranyával 
állítsa be úgy, hogy pihenő helyzetben 3 mm-es távolságban legyen. 

1 2
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4. TISZTAVÍZ TARTÁLY TISZTÍTÁSA 

1. Csavarja le a tisztavíz tartály elején található kupakot 
2. Az óramutató járásával egyező irányba ütközésig forgassa el a csapot 
3. Csavarja le a vízkiürítő nyílás kupakját (1), ami a szűrön található és ürítse ki tartályt 
4. Öblítse ki vízsugárral a tartály belsejét és a szűrő kupakot. 
5. Tekerje vissza a kupakokat 

 

 

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

 

  
5. KEFEHÁZ VÍZFOGÓINAK CSERÉJE (MX VÁLTOZAT) 

A készülék üzemelése alatti hatékony vízgyűjtés érdekében rendszeresen ellenőrizni kell az oldalsó 
vízfogók kopottságát. Szükség esetén az alábbiak szerint cserélje őket: 
1. A kefeház legyen felső állásban. Csavarja ki a csavarokat (1), amelyek a gumi vízfogók 

rögzítőpengéjét tartják 
2. Húzza ki a gumi vízfogót, fordítsa el 180°-kal, hogy a kopott részt felcserélje az új részre. Mindkét 

oldalán kopott vízfogók esetén cserélje ki új gumikra. (vegye fel a kapcsolatot a FIMAP 
vevőszolgálattal) 

3. Majd fordított sorrendben megismételve a műveleteket, szerelje össze 
 

 

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

 

 

  
6. KEFEHÁZ VÍZFOGÓINAK CSERÉJE (SMX VÁLTOZAT) 

A készülék üzemelése alatti hatékony vízgyűjtés érdekében rendszeresen ellenőrizni kell az oldalsó 
vízfogók kopottságát. Szükség esetén az alábbiak szerint cserélje őket: 
4. A kefeház felső állása mellet csavarja ki a csavarokat (1), amelyek a gumi vízfogók rögzítőpengéjét 

rögzítik 
5. Húzza ki a gumi vízfogót, fordítsa el 180°-kal, hogy a kopott részt felcserélje az új részre. Mindkét 

oldalán kopott vízfogók esetén cserélje ki új gumikra. (vegye fel a kapcsolatot a FIMAP 
vevőszolgálattal) 

6. Majd fordított sorrendben megismételve a műveleteket, szerelje össze 
 

 

FIGYELEM: Ehhez a művelethez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje a 
veszélyes oldatokkal való érintkezést. 
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4.  SZÍVÓSÍN ELÜLSŐ GUMIJÁNAK CSERÉJE 

Ha a szívósín elülső gumija elhasználódott, akkor a gép nem szív megfelelően, és így a szárítás nem 
tökéletes. Ebben az esetben hajtsa végre a cserét a következő lépések szerint: 
 
1. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló “Off - 0” állásban van-e. 
2. Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok csatlakozója le van-e kapcsolva a gép csatlakozójáról 
3. Ellenőrizze, hogy a parkolófék be van-e kapcsolva. 
4. Vegye ki a szívócső csőcsatlakozását a szívósín testén található nyílásból (1) 
7. Vegye ki a szívósínt a lemezt (2) úgy balra tolva, hogy a szívósín kis oszlopa kiakadjon a helyéről. 
5. Húzza addig a szívósínt jobbra, amíg a bal oldali kis oszlop is ki nem akad a helyéről 

 

  
6. Forgassa a szárnyascsavarokat (3) vízszintes helyzetbe. 
7. Vegye le az első gumiszorító lemezeket (4). 
8. Vegye ki a gumit (5), és cserélje ki. 
9. A gumi visszahelyezéséhez hajtsa végre az előző lépéseket fordított sorrendben. 
 

 

FIGYELEM! Ezekhez a műveletekhez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje 
a veszélyes oldatokkal való érintkezést. 

 
  
5.  A SZÍVÓSÍN HÁTSÓ GUMIJÁNAK CSERÉJE 

Ha a tisztítósín hátsó gumija elhasználódott és már nem szárít rendesen, a gumi 4 peremét felhasználva 
fel lehet cserélni a szárító peremeit a következő módon:  
Ez a művelet felszerelt és leszerelt tisztítósín mellett is elvégezhető. Az alábbiak szerint járjon el: 
 
1. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló “Off - 0” állásban van-e. 
2. Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok csatlakozója le van-e kapcsolva a gép csatlakozójáról 
3. Ellenőrizze, hogy a parkolófék be van-e kapcsolva. 
4. Vegye ki a szívócső csőcsatlakozását a szívósín testén található nyílásból (1) 
5. Vegye ki a szívósínt a lemezt (2) úgy balra tolva, hogy a szívósín kis oszlopa kiakadjon a helyéről. 
6. Húzza addig a szívósínt jobbra, amíg a bal oldali kis oszlop is ki nem akad a helyéről  

  
7. Forgassa a szárnyascsavarokat (5) vízszintes helyzetbe. 
8. Vegye le az első gumiszorító lemezeket (6). 
9. Vegye ki a gumit (7), és cserélje ki. 
10. Szívósín magasságszabályozása a gumi függvényében történik (lásd "SZÍVÓSÍNTARTÓ 

MAGASSÁGÁNAK SZABÁLYOZÁSA ") 
 

 

FIGYELEM! Ezekhez a műveletekhez használjon védőkesztyűt, hogy elkerülje 
a veszélyes oldatokkal való érintkezést. 
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RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS 

  
1.  AZ ADAGOLÓRENDSZER MOSÁSA (FSS-SEL ELLÁTOTT VÁLTOZATOK) 

Ha hosszabb ideig nem használja a gépet (több mint 48 órán át nem), tanácsos átmosni az 
adagolórendszert, ehhez pedig az alábbiakat kell elvégezni: 
1. Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló “Off - 0” állásban van-e. 
2. Ellenőrizze, hogy az akkumulátorok csatlakozója le van-e kapcsolva a gép csatlakozójáról 
3. Ellenőrizze, hogy a parkolófék be van-e kapcsolva. 
4. Ellenőrizze, hogy a szennyvíztartály üres-e. Ha nem, gondoskodjon a teljes kiürítésről. 
5. Akassza ki a tartályok zárópántját (1) A gép bal oldalsó részén lévő fogantyú (2) segítségével 

forgassa el  a szennyvíztartályt 
 

 
  
6. Csavarja ki a tisztítószertartály kupakját (3), és töltse fel a tartályt tiszta vízzel 

 

 

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

 
7. Zárja vissza a tisztítószertartály kupakját, ügyelve arra, hogy a szűrő a tartály alján legyen. 
8. Ellenőrizze, hogy van-e tiszta víz a tisztavíz tartályban 

 

 

  
9. Ellenőrizze, hogy a vízcsap teljesen ki van-e nyitva 
10. Ellenőrizze, hogy a bypass csap az „adagolórendszer” állásban van-e. 
11. Fordítsa el a (4) vízhozam szabályozó gombot a maximális pozícióba 
12. Fordítsa el a (5) tisztítószer százalék szabályozó gombot a maximális állásba 
13. Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozását a gép csatlakozásához 
14. A főkapcsolót állítsa “ON – I” állásba 
15. Engedje ki a parkolóféket.  

  
16. A pedál (6) segítségével engedje le a talapzat testét. 
17. A karok (7) segítségével indítsa el a talapzatot és az adagoló rendszert 
18. Várjon néhány pillanatot megtartva a gépkezelő jelenlét karokat (általában 2-4 percig), hogy lehetővé 

váljon az adagolórendszer átmosása 
19. Ürítse ki teljesen a tisztavíztartályt és a tisztítószertartályt. 
20. Állítsa vissza a gépet a parkolási területre és helyezze biztonságba 

 

 
FIGYELEM! Ezen művelet során a gép folyadékot ad ki 
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A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSE 

  

 NINCS ELEGENDŐ VÍZ A KEFÉN 

1. Ellenőrizze a csapot– a szimbólum alatt található – (1), hogy nyitva van-e 
2. Hogy a tisztavíz tartályban van-e víz 
3. Ellenőrizze, hogy a tisztavíztartály szűrőbetétje tiszta-e. 

  
A KÉSZÜLÉK NEM JÓL TISZTÍT 

1. Ellenőrizze a kefe elhasználódottságát, és szükség esetén cserélje ki (a kefét akkor kell kicserélni, ha 
a kefe sörteszálai körülbelül 15 mm hosszúságúak). 

2. Használjon a gyárilag felszerelttől eltérő típusú kefét. A tisztítási munkákhoz, egy olyan padlófelületen, 
amiről a piszok nehezen távolítható el, ajánlott speciális kefét használni, amit - ha igény van rá - 
kérésre be lehet szerezni (lásd majd a " KEFE VÁLASZTÁS ÉS HASZNÁLAT" részben) 

 

  
A SZÍVÓSÍN NEM SZÁRÍT TÖKÉLETESEN 

1. Ellenőrizze, hogy tiszták-e a szívósín gumijai 
2. Változtasson a szívósín dőlésszögén (lásd "SZÍVÓSÍN" bekezdést a " KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE" 

részben) 
3. Ellenőrizze, hogy a szívócső rendesen be lett illesztve a szennyvíz tartályon, a helyére 
4. Ellenőrizze, hogy a szennyvíz tartály belsejében található szűrő nem piszkos-e, ha igen, akkor 

alaposan meg kell tisztítani. 
5. Szerelje szét az egész szívócsoportot és tisztítsa meg 
6. Cserélje ki a gumikat ha azok elhasználódtak 
7. Ellenőrizze, hogy a szívómotor kapcsolója be lett kapcsolva. 
8. Ellenőrizze a kerekek beállítását  

 

TÚLZOTT HABKÉPZŐDÉS 

Ellenőrizze, hogy fékezett habzású tisztítószert használt-e. Ha szükséges, minimális mennyiségű 
habroncsoló folyadékot öntsön hozzá.  
Vegye figyelembe, hogy kevésbé szennyeződött padlófelület esetén a habképződés erőteljesebb. Ebben 
az esetben a tisztítószeres oldatot még jobban hígítsa fel. 

 

  
ELEKTROMOS OLVADÓBIZTOSÍTÉKOK ÉS TERMIKUS VÉDELEM 

A készülék az alábbi villamosvédelmi rendszerekkel rendelkezik: 
Rövidzárlat ellen védő, az elektromos dobozban elhelyezett olvadóbiztosítékok. 
A nyél külső részén elhelyezett termikus megszakítók, amelyek védik az alábbi motorokat: 

1. 30 A-es megszakító a kefeház motorjához 
2. 20 A-es megszakító a szívómotorhoz 
3. 50 A-es megszakító a kefeház motorjához (SMX 60S változat) 
 
Üzemzavar esetén ellenőrizze, hogy nem-e a termikus védelem kapcsolt be. A motor melegedése esetén 
bekapcsol a termikus védelem leállítva az áramellátást. Várjon néhány percig, amíg lehűl, majd nyomja 
meg a megfelelő megszakító nyomógombját az áramellátás helyreállításához és a motor üzembe 
helyezéséhez. 

 

1 
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HULLADÉKKEZELÉS 

  

 
A készüléket hulladékként egy bontónál vagy egy hivatalosan kijelölt központi hulladéktelepen helyezheti 
el. 
 
Mielőtt a készüléket hulladékként elszállítaná, az alább felsorolt anyagokat ki kell venni, szétválasztani és 
szelektív hulladékgyűjtésbe juttatni, mindezt az érvényben levő normatívák és a környezetvédelmi 
szabályok tiszteletben tartásával: 
• kefék 
• filc 
• elektronikus és elektromos részek* 
• akkumulátorok 
• műanyag részek (tartályok és tolórúd) 
• fém részek (karok és keret) 
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KEFE VÁLASZTÁS ÉS HASZNÁLAT 

 
POLIPROPILÉN KEFE (PPL) 
Bármely típusú padlófelülethez használható, jó kopásállóság és melegvíz-tűrés (max. 60 °C-ig) jellemzi. A PPL nem szívja fel a nedvességet, ezért 
tulajdonságait nedves felületen is megőrzi. 
 
NEJLONKEFE 
Bármely típusú padlófelülethez használható, optimális kopásállóság és melegvíz-tűrés (akár 60 °C felett is) jellemzi. A nejlon nedvességfelszívó 
képességgel rendelkezik, de nedves felületen történő alkalmazása miatt idővel veszít e tulajdonságából. 
 
SÚROLÓKEFE 
Ennek a kefének a sörtéi nagyon 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 egyenletlen 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 
 

Készülék  Kefék száma Kód Sörték típusa ∅ Sörte Kefe ∅ Megjegyzés 

MX 50 1 

414266 
414267 
414269 
405527 

PPL 
PPL 
SÚROLÓ 
Tisztítókorong 

0.4 
0.6 
0.8 
- 

500 
500 
500 
500 

 
 
 
Fékbetét 

MX 50S 2 
405639 
405640 
405641 

PPL 
PPL 
SÚROLÓ 

0.5 
0.3 
0.6 

110x500 
110x500 
110x500 

Elülső kefe 
Hátsó kefe 
Elülső kefe 

MX 55 2 

427709 
427710 
427711 
427712 
427713 

PPL 
PPL 
PPL 
SÚROLÓ 
Tisztítókorong 

0,3 
0,6 
0,9 
- 
- 

280 
280 
280 
280 
280 

 
 
 
 
Fékbetét 

MX 65 2 

422189 
422971 
422972 
422981 
422973 

PPL 
PPL 
PPL 
SÚROLÓ 
Center Lock korong 

0.3 
0.6 
0.9 
1 
- 

340 
340 
340 
340 
330 

 
 
 
 
Fékbetét 

SMX 65 2 

422189 
422971 
422972 
422981 
422973 

PPL 
PPL 
PPL 
SÚROLÓ 
Center Lock korong 

0.3 
0.6 
0.9 
- 
- 

340 
340 
340 
340 
330 

 
 
 
 
Fékbetét 

SMX 60S 2 
425853 
425854 
427714

PPL 
PPL 
SÚROLÓ 

0,8 
0,6 

150x618 
150x618 
150x618

 

SMX 75 2 

427715 
427716 
427717 
427719 
427718 

PPL 
PPL 
PPL 
SÚROLÓ 
Center Lock korong 

0.3 
0.6 
0.9 
- 
- 

380 
380 
380 
380 
380 

 
 
 
 
Fékbetét 
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EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

 
Alulírott cég: 

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

37050 Santa Maria di Zevio (VR) 
ezennel teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a 

 
PADLÓTISZTÍTÓ KÉSZÜLÉK 

Mx 50Bt – Mx 50Bts – Mx 55Bt – Mx 65Bt – SMx 60Bts – SMx 65Bt – SMx 75Bt modellek 
 
 

megfelelnek az alábbi irányelvekben foglaltaknak: 
 

• 2004/108/EK: Elektromágneses összeférhetőség irányelv és későbbi módosításai. 
• 2006/42/EK: gépekről szóló irányelv. 
• 2006/95/EK: A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezésekről 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 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 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 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 62233: Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek - Elektromágneses tér - Értékelési és mérési módszerek.  
 
A műszaki dokumentáció összeállításáért felelős személy: 
 
Sig. Giancarlo Ruffo 
Via Maestri del Lavoro, 13 
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - OLASZORSZÁG 
 
Santa Maria di Zevio, 01/07/2010 

FIMAP S.p.A. 
 Jogi képviselő 

Giancarlo Ruffo 
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