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ÚVOD 
 
 

Tento návod je nedílnou součástí k dodávanému stroji a obsahuje informace 
nezbytné pro provoz a údržbu. Pečlivě si přečtěte následující pokyny ještě před 
spuštěním a použitím stroje. Pokud potřebujete dodatečné informace týkající se 
náhradních dílů nebo příslušenství, obraťte se na místního distributora. Návod 
mějte vždy k dispozici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Celá nebo částečná reprodukce této příručky je zakázána“. 
 

Data a funkce nejsou závazné a mohou se změnit bez předchozího 
upozornění. 

 



OBSAH 

•  Seznamte se s vaším novým strojem strana 2 
• Technická specifikace strana 3 

• Seznámení   strana 5 

• Bezpečnostní informace strana 6 

• Obecné pokyny   strana 7 

• Bezpečnost při provozu stroje strana 8 

• Před prvním použitím strana 9 

• Rozbalení a montáž   strana 10 

• Identifikace hlavních částí    strana 11 
• Volitelné příslušenství  strana 12 
• Princip činnosti  strana 13 
• Používání stroje  strana 16 
• Údržba  strana 18 
• Čištění stroje  strana 20 
• Výběr správného kartáče  strana 21 
• Rady a doporučení  strana 23 
• Odstraňování problémů  strana 24

Vezměte prosím na vědomí, že Clean and Health s.r.o. není zodpovědná 
za škody způsobené nesprávným použitím stroje a používáním 
neoriginálním náhradních dílů. Pouze originální náhradní díly mohou 
zaručit bezpečný a spolehlivý provoz vašeho stroje. 

Clean and Health s.r.o. 
Holešovská 1691   
Holešov 76901, Česká republika 
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SEZNAMTE SE S VAŠÍM NOVÝM STROJEM 

Tato příručka je platná pro Wizzard, modelové označení 24, 34 a 44. 

Základní „N“ Přídavná nádrž „T“ Aut. pumpa „P“ 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Technická 
data Model 24N 24T 24P 34N 34T 34P 44P 

Šířka 
záběru mm 215 215 215 315 315 315 420 

Teoretický 
výkon m2/h 250 250 250 350 350 350 450 

Napájení V / Hz 230
/50 

230/5
0 

230/5
0 

230/5
0 

230/5
0 

230/5
0 

230/5
0 

Celkový 
výkon W 400 400 400 600 600 600 1000 

Otáčky 
kartáčů 

ot/mi
n 650 650 650 650 650 650 650 

Nádrž na 
čistou 
vodu 

L 1,2 1,2+3 3 1,7 1,7+4 4 4 

Nádrž na 
špinavou 

vodu 
L 1,2 1,2 1,2 1,7 1,7 1,7 2,2 

Rozměry 
(D x Š x V 
s rukojetí) 

mm 

378 
X 

340 
X 

111
8 

378 
X 

340 
X 

1118 

378 
X 

340 
X 

1118 

378 
X 

440 
X 

1114 

378 
X 

 440 
     X 
1114 

378 
X 

440 
X 

1114 

378 
X 

540 
X 

1118 

Váha kg 20 20,5 20,5 23,5 24 25 29,5 
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE 

Stroje mohou být vyrobeny i pro jiné napájecí napětí. 
Například pro 220 a 110 V. 

Model Napájení Celkový 
výkon 

Otáčky 
kartáčů 

  24N/24T 220/60 1050 780 

  34N/34T 220/60 1050 780 

34P 
220/60 1050 780 

110/50 750 650 

110/60 750 780 

44P 
220/60 1200 780 

110/50 850 650 

110/60 850 780 
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SEZNÁMENÍ 

Úvod 

Vážený zákazníku, 
Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit mycí stroj na podlahy WIZZARD. Jelikož je náš 
výrobce na trhu téměř tři desetiletí, jsme si jisti, že budete se svým strojem spokojeni. 
Také vás ujišťujeme, že naše služby Vám budou vždy k dispozici! 

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Tato příručka vám 
poskytne podrobné pokyny k provozu stroje a také cenné informace o servisu a údržbě. 

Správné použití / informace o produktu 
Používání výrobku mimo uvedený rozsah je považováno za nevhodné a výrobce se zříká 
odpovědnosti za následné škody. 
Podmínky správného použití rovněž zahrnují dodržování pokynů výrobce a pokynů 
týkající se údržby a oprav. 
Tento stroj mohou používat, udržovat a opravovat pouze osoby, které byli se strojem 
obeznámeny a jsou si vědomy možných rizik. Musí být dodržovány příslušné předpisy 
pro prevenci úrazů a příslušné obecně platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci. 
Úpravy provedené na stroji bez souhlasu výrobce zbavují výrobce odpovědnosti 
za následné škody.  

Poznámky k záruce 
Viz. dokument popisující omezenou záruku dodaný společně se strojem. 

Převzetí stroje 
Ihned po doručení zkontrolujte, zda nedošlo k poškození při přepravě. V případě 
jakékoli škody je kupující povinen zaslat reklamační dopis příslušné pobočce / 
obchodníkovi společně s kopií faktury. Dopis by měl být zaslán do 24 hodin po dodání 
zboží. 
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BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 

Bezpečnostní a výstražné symboly 
Všechny odstavce v této příručce, které se týkají vaší osobní bezpečnosti, 
bezpečnosti vašeho stroje a ochrany životního prostředí, jsou označeny jedním z 
následujících výstražných symbolů. 

Symbol 
(Druh rizika) 

Popis 

Bezpečnostní 
ustanovení 

(osoby a zboží) 

Bezpečnostní ustanovení týkající  
se nebezpečných situací způsobené 
nesprávným používáním, nepřesným 
dodržováním pokynů nebo 
nedodržováním předepsaných 
pracovních postupů. 

Pozor (stroj) 
Důležité informace o zacházení 
se strojem. 

Ekologické riziko 
(Životní prostředí) Použití látek představujících přirozené 

nebezpečí pro zdraví a životní 
prostředí. 

Čtěte pozorně Před prvním použitím si pozorně 
přečtěte příručku a přísně dodržujte 
pokyny v ní obsažené. 
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OBECNÉ POKYNY 
• Tento stroj je určen pouze pro mokré čištění.
• Kromě informací obsažených v této příručce, je třeba dodržovat obecně platná

zákonná ustanovení týkající se bezpečnosti a prevence nehod.
• Neodkládejte tuto příručku bez pozorného prostudování, i když jste podobné

zařízení na čištění podlah používali v minulosti.
• Vyhraďte si čas na přečtení příručky. Ušetříte si nepříjemnosti a čas později.
• Uživatel odpovídá za všechny osoby nacházející se v pracovním prostoru.
• Během práce se ujistěte, že se v prostoru nezdržují děti.
• Žádná osoba se nemůže pohybovat v nebezpečném prostoru stroje.
• Výstražné štítky na stroji poskytují důležité rady a instrukce.
• Ztracené nebo nečitelné štítky musí být nahrazeny za nové.
• Před zahájením práce musí obsluha zkontrolovat, zda je stroj a příslušenství

v bezpečném provozním stavu.
• Nepoužívejte stroje se závadami.
• Je důležité, aby se obsluha a všechny osoby, které budou stroj používat, seznámily

s příslušenstvím a ovládacími prvky, jakož i s jejich funkcemi ještě
před zahájením provozu.

• Nastudování výše uvedených obecných pokynů vám pomůže ovládat stroj
bez toho abyste byli nucení číst instrukce během užívání stroje.

• Stroj smí být používán pouze pro účely schválené výrobcem, jak je popsáno
v této příručce.

• Stroj musí být udržován v čistotě a v dobrém stavu. Pokud jsou některé části
poškozeny, nahradíte je součástmi od výrobce, servisního agenta nebo
autorizovaného dealera. Předejdete tím nebezpečí a možným rizikům.

• Používejte pouze originální příslušenství a díly dodávané se strojem nebo díly
schválené výrobcem. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný servisní technik.

Používejte pouze originální náhradní kartáče podle pokynů výrobce. 
Použití jiných typů kartáčů může negativně ovlivnit účinnost a bezpečnost. 

Nikdy nepoužívejte výbušné kapaliny, nezředěné kyseliny a rozpouštědla. 
To zahrnuje např. benzínová ředidla nebo topný olej, který při kombinaci se 
vzduchem může tvořit výbušné páry nebo směsi.  Aceton, nezředěné kyseliny a 
rozpouštědla mohou být agresivní vůči součástem stroje. 

Na čištění stroje nepoužívejte parní čističe a vysokotlaké mycí stroje. 
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BEZPEČNOST PŘI PROVOZU STROJE 
• Stroj na čištění podlah může obsluhovat pouze kvalifikovaný personál.
• Stroj lze pouze použít k čištění povrchů schválených majitelem stroje nebo

zplnomocněným zástupcem.
• Obsluha smí stroj používat pouze pro definované účely.

• Před připojením k elektrické síti musí být stroj rozbalen a smontován v souladu s
těmito pokyny.

• Během provozu musí provozovatel dbát na místní podmínky (schody, překážky) a
další osoby, zejména děti.

• Tento stroj je určen pouze pro suché čištění a vnitřní použití. Neskladujte a
nepoužívejte stroj venku nebo ve vlhkých podmínkách.

• Při používání stroje v blízkosti horní části schodiště buďte opatrní. Hrozí převážení
stroje a pád.

• Vlasy, volné oblečení, ruce, nohy a všechny ostatní části těla se nesmí dostat
k pohyblivým částem stroje.

• Stroj musí být vždy připojen k napájecímu zdroji se správným napětím a frekvencí.
• Pokud budete pracovat na elektrickém systému stroje, vždy odpojte přívodní

kabel.
• Napájecí kabel udržujte mimo dosah pohyblivých částí. Během provozu nikdy

nepřejíždějte přes napájecí kabel.
• Není dovoleno používat agresivní a korozivní čisticí prostředky.
• NEPOUŽÍVEJTE stroj na sucho. Používání stroje pouze na sucho může poškodit

povrch podlahy nebo samotný stroj.
• Při instalaci a vyjímání kartáče buďte opatrní.
• Nikdy nepoužívejte pěnící nebo vysoce korozivní čisticí roztoky.
• Při provozu stroje na zatopené podlaze hladina vody nesmí přesáhnout 1 mm.
• NEPOUŽÍVEJTE stroj na nerovném nebo příliš drsném povrchu.
• Před zahájením provozu se ujistěte, že jsou všechny díly správně namontovány.

• Stroj smí být používán pouze na tvrdých vnitřních podlahách nebo na rovných
plochách s maximálním sklonem 2%.

• Je přísně zakázáno používat stroj v oblastech s nebezpečím výbuchu.

Na čištění stroje nepoužívejte parní čističe a vysokotlaké mycí stroje. 
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Proud vody nebo jiných tekutin se nesmí dostat do elektrické kontrolní jednotky. 
Hrozí poškození zařízení. 

Doprava 
Nesprávné zvedání stroje může způsobit poranění. Doporučujeme dodržovat předpisy 
pro ruční manipulaci se strojem. Opatrně smotejte napájecí kabel nabíječky a skladujte 
na suchém vnitřním místě – platí pro bateriovou verzi. Nevystavujte stroj dešti nebo 
nadměrné vlhkosti. 

Před přemisťováním stroje přepněte stroj do Transportního režimu. 

Posuňte přepínač do spodní polohy. Nyní můžete stroj přemístit. 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 
Stroj je ideální pro čištění tvrdých podlah jako jsou kanceláře, nemocnice, restaurace, 
nákupní střediska. Lze jej také použít pro komerční čištění. Dávkuje / stříká čistou vodu 
/ čisticí roztok, drhne a zachycuje špinavou vodu – vše během jednoho pohybu stroje 
dopředu nebo dozadu. Máte k dispozici různé druhy kartáčů pro různé aplikace. Stroj 
lze použít (pouze) na rovné a hladké podlahy, jako je podlaha vyrobená z mozaikových 
dlažeb, podlahy z přírodního kamene, PVC, hladký beton, řezaný koberec, dřevo nebo 
gumové povrchy. 
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ROZBALENÍ A MONTÁŽ

• Abychom ušetřili místo při přepravě a zajistili bezpečnost během přepravy,
WIZZARD je dodáván s demontovanou rukojetí. Ujistěte se, že máte všechny díly
tak jak je znázorněno. Všechny součástky správně identifikujte. Je důležité
porozumět montážním pokynům.

• Odstraňte gumovou pásku, která svazuje spodní rukojeť s tělem stroje.
Při odstraňování držte spodní rukojeť. Jelikož je spodní rukojeť vybavena pružinou,
může náhle odstranění gumového pásku způsobit vymrštění rukojeti a způsobit
poranění.

1 4 

2 
3 

10 

8 

5 

9 

12 
11 

6 7 

1. Rukojeť stroje 
2. Tělo stroje
3. Těleso čerpadla(P)/

Nádrž na čerstvou 
vodu (N/T) 

4. Pomocná nádrž (T/P) 
5. Horní rukojeť tažný

bowden
6. Tyč rukojeti
7. Šrouby a podložky
8. Držák kabelu
9. Napájecí kabel
10. Nádrž na špinavou 

vodu 
11. Šroub s plastovou 

hlavičkou 
12. Rozlišovací značky pro

kartáče 

6 
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IDENTIFIKACE HLAVNÍCH ČÁSTÍ 
Poznámka: 24/34/44 definuje šířku stroje v cm. 

Viz. příslušný sloupec v tabulce. 

Model Obr. 

N – Základní model a, d, e, f 
T – Model s nádrží b, d, f 
P – Model  
s automatickou 
pumpou 

c, e, g 

(1) 
(2) 

(4) 

(5) 

(13) 

(3) 

(6) 

(4) 
(5) 

(7) 
(8) 
(9) (11) 

(11) 
Obr. a Obr. b Obr. c 

Obr. d 

(14) 

(10) 

(12) 

Obr. e 

Obr. f Obr. g 

(1) Rukojeť
(2) Táhlo ovládání

dávkování vody
(3) Nádrž
(4) Spodní rám
(5) Nádrž na špinavou 

vodu 
(6) Filtr
(7) Horní kryt
(8) Těsnění
(9) Tryska
(10) Gumový válec
(11) Kartáč
(12) Pedál
(13) Nádrž na čistou vodu
(14) Sítko

(10) 
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
1. Přepravní vozík

Jednoduchý přepravní vozík zajišťuje snadnou přepravu stroje. 

Před použitím přepravního vozíku se ujistěte, že ve stroji nebo v nádrži není 
žádná voda. 

Instalace přepravního vozíku 
• Nastavte madlo rukojeti vedení stroje do svislé

pozice a umístěte přepravní vozík vedle stroje.
• Pevně uchopte a nadzdvihněte stroj. Přepravní

vozík zasuňte pod stroj a připevněte suchým
zipem ke stroji.

• Ujistěte se, že pásek suchého zipu je správně
omotán kolem spodního rámu.

• Nyní je vozík připraven k použití. Uchopte
rukojeť stroje a přemístěte stroj na požadované
místo.

2. Boční kartáč
Boční kartáč se používá na čištění okrajů a hůře dostupných míst. Před instalací 
vypněte a odpojte stroj. 

Upozornění! Nepoužívejte boční kartáč v blízkosti stěn. Hrozí znečištění stěny. 

Instalace bočního kartáče 
• Demontujte přední kartáč a hřídel kartáče.
• Namontujte krycí štít na boční stranu stroje.
• Nasuňte boční kartáč pod štít a na hlavní kartáč.

Použití bočního kartáče 
• Nakloňte stroj pod úhlem a posunujte stroj
dopředu.
Tímto způsobem bude špinavá voda rozvířená bočním
kartáčem zachycena zadním kartáčem.
• Boční kartáč používejte pouze k mytí okrajů.
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PRINCIP ČINNOSTI 
• Čisticí prostředek a voda v nádrži

je nanášena na podlahu buď
manuálním stříkáním (N / T) nebo
pumpou (P).

• Kartáče otáčející se proti sobě
drhnou podlahu a také „hází“ špinavou vodu na gumový buben. Přední
kartáč je zodpovědný za většinu čištění a sušení. Zadní kartáč dokončuje
čištění a stírá zbývající vodu z podlahy.

• Čepel připevněná k nádrži na špinavou vodu otírá gumový buben a
shromažďuje špinavou vodu.

Před použitím 
• Vložte dvě trubkové tyče do spodního rámu a zajistěte je pomocí šroubů (2).

Lehce dotáhněte. Ujistěte se, že jsou držadla smontována podle označené polohy
a že háčky pro držení kabelu směřují dozadu.

• Zasuňte držák elektrického kabelu do horní části rukojeti.
• Nasaďte horní držadlo na trubkové části rukojeti a upevněte je

podložkou a šroubem (2 sady). Ujistěte se, že štítek na horní
rukojeti směřuje k přední části stroje. Nyní dotáhněte oba
šrouby. Nasaďte krytky, které jsou dodávány společně se
strojem, na šrouby (2) v horní části rukojeti.

• Volný konec bowdenu protáhněte plastovým vodítkem v pravé části rukojeti.
Stisknutím a otočením ve směru hodinových ručiček pevně zajistěte konec
bowdenu v nádrži na čistou vodu (N / T).

• Nasuňte a upevněte pomocnou nádrž ve spodní části rukojeti.
• Otáčeje držákem, dokud není pomocná nádrž upevněna.
• Kartáče jsou zabaleny pro přepravu odděleně. Nasuňte hřídele kartáčů do stroje

před uvedením stroje do provozu.

Hřídele nasuňte do kartáčků – z boku stroje. Chcete-li kartáče vyjmout, vytáhněte 
hřídel kartáče z boku stroje a celou hřídel vysuňte. Obvykle jsou dodávány standardní 
kartáče.  
Kartáče zvolte podle typu povrchu podlahy, který má být 
čištěn a podle stupně znečištění. Viz průvodce výběrem 
kartáčů. 
• Nyní je stroj připraven k použití.
• Zamáčkněte nástrčný klíč do štěrbiny v trubce

držadla.
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Ovládací a signalizační prvky 
• Lehce sešlápněte pedál a zatáhněte za rukojeť
směrem k sobě.
Kartáče a buben se začnou otáčet. Dalším snížením
rukojeti bez sešlápnutí pedálu se stroj sníží a kartáče
začnou čistit podlahu. Chcete-li stroj vypnout, vraťte
rukojeť do svislé polohy.

Přepravní/pracovní režim 
Pracovní režim zvolíte posunutím přepínače do polohy TOP (pracovní režim). Přepravní 
režim zvolíte přesunutím přepínače do spodní polohy BOTTOM. Nyní můžete stroj 
přesunout z jednoho místa na druhé. Pokud je přepínač v horní poloze (pracovní režim) 
a stroj je přesunován z místa na místo, může dojít k poškození kartáčů. 

Nastavení kartáčů 
Kontakt a přítlak kartáčů s podlahou je nastavitelný ve 4 krocích. Kontakt je MINIMÁLNÍ 
je-li přepínač zcela dole, a kontakt je MAXIMÁLNÍ je-li přepínač zcela nahoře. Tato 
funkce umožňuje kontrolovat opotřebení kartáčů a také efektivitu čištění.  

Pokud během provozu nedochází k posouvání stroje (pracovní režim), posuňte 
přepínač o jeden stupeň nahoru. 

Dávkování vody (čistícího prostředku) 
Zatažením za ovládací páku vypouštění vody – směrem k držadlu, dojde k vystříknutí 
dávky vody na podlahu.  

Po uvolnění ovládací páky se vypouštění vody zastaví. 
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Ovládání bowden pumpy/instalace a vyjmutí bowdenu 
• Vložte volný konec tažného kabelu do tělesa ventilu

namontovaného v nádrži na čistou vodu. Kabel (bowden)
zajistěte v nádrži zamáčknutím a otočením ve směru hodinových
ručiček. Pro vyjmutí bowdenu ven z nádrže opět kabel
zamáčkněte a otočte proti směru hodinových ručiček. Kabel
vyjměte.

Ochrana přetížení motoru 
V případě přetížení motoru z důvodu nesprávného napájení 
nebo neočekávané překážky která brání otáčení kartáče / 
bubnu, jistič přetížení vypne motor, čímž jej chrání před 
poškozením.  
Pokud k tomu dojde, identifikujte příčinu a odstraňte ji.  
Po uplynutí minimálně 30 sekund od vypnutí resetujte stroj stisknutím tlačítka 
reset na ochranném krytu stroje a pokračujte v práci. 

Pokud stroj nefunguje, kontaktujte dodavatele 
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POUŽÍVÁNÍ STROJE 
Před čištěním podlahy 

Před použitím stroje je nutné vyčistit podlahu od hrubých nečistot. 

• Naplňte čisticí kapalinu do nádrže na čerstvou vodu (Obr. i)

• Zasuňte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky s uzemněním.
• Ujistěte se, že jsou kartáče správně nasazeny.
• Posuňte ovládací přepínač transportního/pracovního režimu do horní (pracovní)

polohy.

Doporučená mycí sekvence 
• Spusťte stroj stisknutím pedálu a zatažením za rukojeť směrem dolů.
• Pohybujte strojem směrem dopředu za současného stisknutí rukojeti ovládající

dávkování vody / pumpy (Obr. ii a iii)

Rukojeť ovládání dávkování vody by neměla být stále přitažena. Délka a frekvence 
dávkování – rozstřikování vody musí být upravena tak, aby odpovídala typu podlahy, 
rozsahu znečištění atd. 

• Uvolněte rukojeť dávkování vody přibližně 30 cm před koncem pohybu a
pokračujte v pohybu vpřed až ke zdi nebo ke konci podlahy, aniž byste drželi
rukojeť dávkování vody.

• Na mytí keramických a žulových podlah je zapotřebí malé množství vody.

(i) 

Model (N) Model (T/P) 

Model (N)/T) Model (P) 
(ii) (iii)



17 

Jakmile se blížíte k počátku změňte dráhu/stopu a opakujte krok 2 až 4. Když měníte 
stopu dbejte na to, aby se stopy částečně překrývaly – čistá s nevyčištěnou oblastí. 
Pokud čistíte velké haly otočte se na konci stopy a pokračujte opět dopředným 
směrem. Pokud požadujete rychlé sušení, pohybujte strojem po stejné dráze, aniž 
byste dávkovali vodu (Obr. v) 

• Jakmile je nádrž na špinavou vodu plná, nadzvedněte ji a vytáhněte ji ze stroje ven
(Obr. Vi). Vyprázdněte nádrž a umyjte pod tekoucí vodou nebo ji ponořte do
kbelíku s vodou (Obr. vii). Vyčistěte stírací hranu a zasuňte nádrž na své místo.

• Úhel/oblast rozstřiku může uživatel ovládat na základě požadavků pro danou
podlahu. Dávkování záleží na povaze podlahy a na použitém čistícím prostředku.
Úhel rozstřiku je dán samotnou tryskou a držákem trysky. Trysku lze natočit asi
o 28°.

(a) Tryska v normální běžné pozici
(b) Tryska v otočené pozici

Nedotýkejte se ostré hrany nádrže na špinavou vodu. 

Hrozí poranění rukou pořezáním.

(vi) (vii) 

(a) Doporučené schéma
čištění pro menší podlahy
(b) Doporučené schéma 
pro větší podlahy 

(a) 

(b) 

(v)
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ÚDRŽBA 
ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ 

Elektrické zapojení modelu N/T 
Schéma 1 (N/T) a schéma 2 (P) je zobrazeno na krytu stroje (na straně napájecího 
kabelu) příslušného stroje. Slouží pro servisní účely.

kondenzátor 

BL/BK BR/W 

SC N RC 

MOTOR 

BL 

W BK 
R 

BR/W CBE BR 

PUMPA 

kondenzátor 

SC N RC 

MOTOR 

W BK R 

BR/W 
G/Y CBE BR 

BL 

Schéma 1 

Schéma 2 
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Zkratky ve schématu: 

ZKRATKA/SYMBOL POPIS ZKRATKA/SYMBOL POPIS 

CBE Jistič Ze/Žl Zelená/Žlutá 

Hn Hnědá SC Startovací cívka 

Mo Modrá RC Operační cívka 

Bí Bílá Země 

Č Černá 

Črv Červená 

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalech znamená, že 
s výrobkem nelze nakládat jako s regulérním odpadem. Produkt 
musí být předán na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací 
elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací omezíte 
potenciální negativní vlivy na životní prostředí a lidské zdraví, 
které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním nebo 
likvidací elektronických produktů. Pro více informací kontaktujte 
místní městský úřad, sběrný dvůr pro likvidaci domácího odpadu 
nebo obchod kde jste výrobek zakoupili. 

DALŠÍ INFORMACE – LIKVIDACE A  
RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 
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ČIŠTĚNÍ STROJE 
Před čištěním stroje se ujistěte, že je stroj vypnutý. 

Ze stroje vytáhněte přívodní kabel.  
• Přesuňte ovládací přepínač do transportní
polohy DOLNÍ POLOHA (Obr. viii).
• Odpojte napájecí kabel ze sítě a kabel naviňte
kolem držáků kabele na hlavní rukojeti.
• Vysuňte nádrž na špinavou vodu a dobře ji
umyjte. 
• Abyste zabránili ucpávání filtru, vypusťte čisticí

saponát a vodu z nádrže. Nádrž udržujte čistou. 

• Vyjměte kartáče vysunutím hřídele kartáčů (Obr. ix). Ze stroje vytáhněte
přívodní kabel.

• Kartáče umyjte buď ponořením do kbelíku / dřezu nebo pod tekoucí vodou
(Obr. x).

• Otočte stroj stranou a otřete dopravník a
tělo stroje navlhčeným hadříkem (Obr. xi).

• Po umytí znovu kartáče nainstalujte.
Je snazší vysunout hřídel kartáče z pravé
strany stroje (na straně napájecího
kabelu).

• Stroj skladujte na bezpečném místě.

(viii) 

1 2 

3    (ix) (x) 

(xi)



21 

VÝBĚR SPRÁVNÉHO KARTÁČE 

Označování kartáčů 
Označování kartáčů se používá, pokud máte více než jednu sadu kartáčů stejného typu 
nebo více sad standardních kartáčů. 
Pokud nechcete používat stejnou sadů kartáčů, například kterou používáte  
v ložnici/kuchyni nebo ve sterilních místnostech i pro čištění chodeb/koupelen/dílen, 
máte možnost si kartáče označit. Je obtížné poznat konkrétní kartáč, který používáte 
pro čištění specifické podlahy.  
Aby to bylo snazší, jsou ke stroji dodávány „korálky“- ČERVENÉ, MODRÉ, BÍLÉ a ŽLUTÉ. 
Vmáčkněte korálek do otvoru v kartáči, jak je znázorněno na obrázku. 
Pomůže vám to identifikovat konkrétní kartáč. 

Příklad: 
(a) Otvor pro zamáčknutí barevného korálku.
(b) Kartáč s korálkem.

Typ podlahy 
        Kartáč 

První čištění Údržba a 
čištění 

Keramika, mozaika, dřevo, 
Profilovaná pryž, vinyl, PVC. Standard Měkký 

Koberec s nízkým vlasem Měkký Měkký 
Všechny přírodní kameny 
(mramor, žula atd.) Měkký Měkký 

Hladký beton Hrubý Standard 
Eskalátor Eskalátor Eskalátor 

Jiné V závislosti na druhu 
 povrchu 

(a) 

(b) 
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Údržba 
Pokud chcete, aby vám stroj sloužil bez závad co nejdéle, dodržujte 
následující pokyny. 

Napájecí kabel 
• Pravidelně kontrolujte upevnění krytů, zástrčku a kabel. Ujistěte se, že

nejsou poškozené nebo uvolněné.

Kartáče 
• Pravidelně kartáče umývejte.
• Pokud stroj nepoužíváte, ujistěte se, že je přepínač v transportním

(přepravním) režimu.
• Kartáče ukládejte ve svislé poloze, aby nedošlo k ohýbání štětin.
• Zkontrolujte, zda nejsou štětiny ohnuty jedním směrem. K tomu může

dojít, pokud je stroj provozován několik dní bez vyjmutí kartáčů –
nedoporučuje se.

• Pokud k tomu dojde, otočte kartáč tak, aby se ohnuté štětiny při čištění
mohly automaticky narovnat.

Stírací lišta 
Po letech používání se může opotřebovat. Pokud k tomu dojde, sníží se 
schopnost stroje „stírat“ vodu. Lištu nechte vyměnit v autorizovaném servisu. 

Filtr – model (N/T) 
• Filtr zabraňuje ucpání otvorů v nádrži. Pravidelně čistěte filtr, aby bylo

zajištěno rovnoměrné vypouštění – dávkování vody a čistícího
prostředku.

• V případě nerovnoměrného dávkování, propláchněte otvory v nádrži
tekoucí vodou. Vyčistěte odkapávací otvory drátkem nebo kolíkem.

Filtr přívodu čisticího prostředku – model (P) 
• Filtr zabraňuje ucpávání trysky a je třeba jej pravidelně čistit.
• K čištění použijte stlačený vzduch/vodu.

Údržba trysky – model (P) 
• Pokud se tryska ucpe, odsuňte kryt trysky, trysku vyjměte a umyjte pod

čistou vodou. Použijte jehlu nebo tenký špendlík. Trysku opět nasaďte.
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RADY A DOPORUČENÍ 
• Před výměnou kartáčů, čištěním stroje a údržbou musí být stroj odpojen

od sítě (vytažením zástrčky ze zásuvky).
• Používejte pouze kartáče / příslušenství doporučené výrobcem v návodu.

Používání příslušenství nebo kartáčů nedoporučených výrobcem může
představovat bezpečnostní problém.

• Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není poškozen. Poškozený
napájecí kabel vyměňte.

• Pravidelně čistěte filtr nádrže na čistou vodu.
• Pravidelně čistěte trysku na vodu. Zabráníte tak ucpávání trysky.
• Postupně zvyšujte tlak kartáče.
• Po každém použití stroje vyčistěte kartáče, hřídele kartáčů, nádrž a

sestavu bubnu.
• Před přepravou, přepněte stroj do režimu přepravy.

• Pokud stroj nepoužíváte, nenechávejte stroj připojený k síti. Vždy
vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

• Nepoužívejte stroj v prostorách se zvýšeným výskytem nebezpečného
prachu.

• Nepoužívejte stroj v blízkosti hořlavých kapalin.
• Nepoužívejte stroj v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
• Nepoužívejte stroj na nakloněných plošinách.
• Nepoužívejte stroj bez vody.
• Nepoužívejte stroj na nakloněném a nerovném povrchu.
• Během provozu dbejte na to, aby se síťový kabel nedostal do blízkosti

kartáčů.
• Pokud je rukojeť ve spodní poloze, nenechávejte stroj bez dozoru.
• Pokud se strojem couváte, netahejte za ovládací páku pumpy.
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ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 

Závada nebo problém Řešení 

Stroj nelze zapnout 

Ujistěte se, že je stroj v klidu a zkontrolujte do 
jakého režimu je přepnut. Přepínač nejdete na 
boku stroje. 
Zkontrolujte napájecí kabel. 
Zkontrolujte, zda není vypnutý 
jistič. 

Zkontrolujte mikrospínač, kabely, kondenzátor. 
Ujistěte se, že je motor napájen. 

Vypnutí jističe 

Ujistěte se, že kabely nejsou zkratovány. 
Zkontrolujte stav motoru stroje. 

Zkontrolujte stav ložisek na hnací části stroje. 

Zkontrolujte stav jističe. 

Nelze dávkovat nebo rozstřikovat vodu. Zkontrolujte funkci mikrospínače a napájení vodní 
pumpy. 

Kartáče se pod zatížením neotáčejí Zkontrolujte kondenzátor a motor. 
Kartáče nerotují, ale motor pracuje Zkontrolujte řemen a upravte napnutí řemene. 
Sestava bubnu se neotáčí – abnormální 
zvuk bubnu Zkontrolujte stav ozubení v bubnu. 

Nedostatek vody na podlaze. 
Zkontrolujte stav vody v nádrži. 
Zkontrolujte pumpu a napájení pumpy. 

Nedostatečný proud vody 

Zkontrolujte stav vody v nádrži. 
Zkontrolujte a vyčistěte vstupní filtr a 
hadičku. 
Vyčistěte trysku. 

Stroj nechává příliš mnoho špinavé vody 
na podlaze 

Zkontrolujte stav nádrže na špinavou vodu. 

Zkontrolujte stav čepele stírací hrany v nádrži na 
špinavou vodu. 
Ujistěte se, že čepel je čistá a není blokována 
nečistotami. 
Zkontrolujte stav bubnu. 

Efektivita čištění je nedostačující. Zkontrolujte přítlak a stav kartáčů. 
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