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Opozorilni simbol:
Pozorno preberite s tem znakom označene dele in navedeno natančno upoštevajte zaradi varnosti upravljavca in 
naprave.

Simbol nevarnosti eksplozije:
Opozarja, da v določenih okoliščinah baterija lahko eksplodira, če se z njo ne ravna v skladu z napotki, ki so navedeni 
v priročniku proizvajalca.

Simbol pokritega prostora:
Postopke, pred katerimi se nahaja ta simbol, se mora obvezno opraviti na pokritem in suhem mestu.

Simbol opozorila o vožnji vozičkov:
Pomeni, da morate z zapakiranim proizvodom rokovati z ustreznimi sredstvi za premikanje, skladnimi z zakonskimi 
zahtevami.

Simbol odprte knjige s črko i:
Označuje, da je potrebno prebrati navodila za uporabo.

Opisi, ki jih vsebuje ta publikacija, se ne smatrajo za obvezujoče. Podjetje si zato pridržuje pravico, da v vsakem trenutku vnese morebitne 
spremembe sklopov, podrobnosti, dobavljenega pribora, ki jih smatra za koristne v smislu izboljšanja ali zaradi katerekoli potrebe proizvodnega 
ali komercialnega značaja. Reproduciranje, tudi delno, besedila ali risb, ki jih vsebuje ta publikacija, je po zakonskih določbah prepovedana. 

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb tehnične narave in/ali opremljenosti. Slike se morajo smatrati izključno kot referenčne in 
niso obvezujoče v smislu oblikovanja in opremljenosti.

Simbol odprte knjige:
Upravljavcu označuje, naj pred uporabo naprave prebere uporabniški priročnik.

Simbol zaščitnih rokavic:
Upravljavca opozarja, naj vedno nosi zaščitne rokavice, da se izogne resnemu poškodovanju rok.

V PRIROČNIKU UPORABLJENA SIMBOLOGIJA

NAMEN IN VSEBINA PRIROČNIKA

NASLOVNIKI

HRAMBA PRIROČNIKA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

PREVZEM NAPRAVE

UVOD

Ta priročnik je namenjen stranki nuditi vse potrebne informacije za 
čim bolj pravilno, samostojno in varno uporabo naprave. Vsebuje 
informacije tehničnega značaja, o varnosti, delovanju, mirovanju 
naprave, vzdrževanju, nadomestnih delih in razgradnji. Pred vsakim 
posegom na napravi morajo upravljavci in usposobljeni tehniki 

Ta priročnik je namenjen tako upravljavcu kot tudi za vzdrževanje 
naprave usposobljenim tehnikom. Upravljavci ne smejo izvajati 
operacij, za katere so zadolženi usposobljeni tehniki. FIMAP S.p.A. 

Priročnik za uporabo in vzdrževanje se mora hraniti v neposredni 
bližini naprave, v posebni ovojnici, na varnem pred tekočinami in 

Ob prevzemanju stroja je bistvenega pomena, da takoj pregledate, 
če ste prejeli ves material, ki je naveden v spremljajočih dokumentih 
ter da naprava med prevozom ni utrpela poškodb. V kolikor 
se je to pripetilo, prevozniku predložite veličino nastale škode, 

Vsaka naprava lahko dobro deluje in dela učinkovito le, če se jo 
pravilno uporablja in ohranja njeno polno učinkovitost z rednim 
vzdrževanjem, opisanem v priloženi dokumentaciji. Zato vas prosimo, 
da pozorno preberete ta priročnik z navodili in ga ponovno berete 
vsakokrat, ko med uporabo aparata nastopijo težave. V primeru 

pozorno prebrati navodila, ki jih ta priročnik vsebuje. V primeru 
dvomov o pravilni interpretaciji navodil se obrnite na najbližji servisni 
center, kjer vam bodo nudili potrebna pojasnila.

ni odgovorna za škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja te 
prepovedi.

vsem, kar bi lahko poslabšalo njegovo berljivost.

obenem pa o tem obvestite naš urad za stike s strankami. Samo s 
takojšnjim ukrepanjem na ta način vam lahko zagotovimo dostavo 
manjkajočega materiala in povračilo za nastalo škodo.

potrebe vam je vedno na voljo naša servisna služba, organizirana v 
sodelovanju z našimi pooblaščenimi prodajalci, ki vam nudi morebiti 
potrebne nasvete ali neposredne posege.
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IDENTIFIKACIJSKI PODATKI

V zahtevku za servisno pomoč ali za nadomestne dele vedno 
navedite model, izvedbo in serijsko številko stroja, ki se nahaja na 
posebni identifikacijski tablici.

TEHNIČNI OPIS

DOGOVORJENA UPORABA – PREDVIDENA UPORABA

VARNOST

IDENTIFIKACIJSKA TABLICA

La Genie XS je naprava za čiščenje tal, ki z mehanskim delovanjem 
ene kolutne ščetke ter s kemičnim delovanjem raztopine vode 
in čistila lahko čisti široko paleto talnih oblog in vrst umazanije, in 
med svojim premikanjem pobira odstranjeno umazanijo in čistilno 

Ta naprava za čiščenje tal je zasnovana in izdelana za čiščenje 
(pranje in sušenje) gladkih in kompaktnih tlakov v trgovskih, domačih 
in industrijskih okoljih, v preverjenih varnostnih pogojih, uporablja jo 
le usposobljen upravljavec. Naprava za pranje in sušenje ni primerna 
za pranje tepihov in tapisona. Naprava je primerna za uporabo 
izključno v zaprtih oziroma pokritih prostorih.

Za preprečevanje nesreč je sodelovanje upravljavca bistvenega 
pomena. Noben program preprečevanja nesreč ne more biti učinkovit 
brez popolnega sodelovanja za delovanje naprave neposredno 
odgovorne osebe. Večina nesreč, ki se v podjetju pripetijo med 
delom ali prevozi, nastane zaradi neupoštevanja najbolj osnovnih 

Identifikacijska tablica je nameščena v notranjosti naprave, na 
prednjem delu ogrodja, na njej so navedene glavne karakteristike 
naprave in še posebej serijska številka stroja. Serijska številka je 
zelo pomemben podatek in ga je treba vedno navesti ob vsakem 
zahtevku za podporo ali za naročanje nadomestnih delov.

POZOR: Naprava ni primerna za uporabo na dežju ali ob 
prisotnem brizganju vode.

PREPOVEDANA JE uporaba naprave v okoljih z eksplozivno 
atmosfero, za zbiranje nevarnega prahu in vnetljivih tekočin. Poleg 
tega naprava ni namenjena za prevoz stvari in oseb.

previdnostnih ukrepov. Pozoren in previden upravljavec je najboljše 
jamstvo za preprečevanje nesreč in je nujno potreben pri izvajanju 
programa varnosti.

raztopino, ki je tla niso vpila. Napravo se lahko uporablja le za te 
namene.

Design by FIMAP Verona (Italy)
Assembled in FIMAP Verona (Italy)
Via Invalidi del Lavoro, 1 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
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TEHNIČNI PODATKI E/M Genie XS
Delovna širina mm 280

Širina brisalca tal mm 325

Delovna zmogljivost do A m2/h 560

Največji naklon s polno obremenitvijo % 2

Največja moč W 255

Kolutna ščetka št. / Ø mm 1 / 280

Motor ščetke V / W 36 / 90

Vrtljaji kolutne ščetke vrt/min 150

Najvišji tlak na ščetki kg 10

Motor sesalnika V / W 36 / 150

Podtlak sesalnika mbar 22,5

Podtlak sesalnika (Eco-način) mbar 15

Zadnji kolesi ((število / (premer / širina)) št. / Ø mm / mm 2 / (160 / 30)

Posoda za raztopino l 3

Zbirna posoda l 3,6

Dolžina stroja mm 555

Dolžina stroja (s krmilom v položaju vzdrževanja) mm 895

Višina sklopa stroja (zgib krmila za upravljanje) mm 290

Višina krmila za upravljanje (krmilo v položaju mirovanja) mm 1050

Višina stroja (s krmilom v položaju vzdrževanja) mm 350

Širina stroja (z brisalcem tal) mm 375

Nazivna napetost baterije  V 36,5

Teža baterije kg 1,4

Teža stroja (stroj + ščetka + brisalec tal) kg 18

Teža stroja za prevoz (stroj + baterija + ščetka + brisalec tal) kg 20

Teža za uporabo pripravljenega stroja (stroj + baterija + voda + ščetka 
+ brisalec tal) kg 23

Raven zvočnega tlaka (ISO 11201) - LpA dB (A) <70

Negotovost KpA dB (A) 1,5

Raven izpostavljenosti rok vibracijam (ISO 5349) m/s2 <2,5

Negotovost meritve vibracij -
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Spodaj navedene predpise morate pazljivo upoštevati, da 
preprečite poškodovanje upravljavca in naprave.

OPOZORILO:

• Pazljivo preberite etikete na napravi, v nobenem primeru jih ne 
prekrijte in jih takoj zamenjajte, če se slučajno poškodujejo.

• Napravo se mora uporabljati in hraniti izključno v zaprtih 
prostorih.

• Napravo lahko uporabljajo samo osebe, ki so za to pooblaščene 
in ustrezno usposobljene za uporabo.

• Naprave ne uporabljajte na površinah z nagibom, ki je večji od 
navedenega na tablici s serijsko številko. 

• Naprava ni primerna za čiščenje poškodovanih in neravnih 
tlakov. Naprave ne uporabljajte na nagnjenih površinah.

• Če na kablu polnilnika baterije odkrijete kakršno koli poškodbo, 
se nemudoma obrnite na pooblaščen servisni center.

• V primeru nevarnosti nemudoma odstranite baterijo, ki se nahaja 
v zadnjem delu naprave (preberite odstavek “ODSTRANITEV 
BATERIJE”).

• Pred vsakim vzdrževalnim posegom napravo izklopite z glavnim 
stikalom ter odstranite baterijo.

• Za preprečitev nedovoljene uporabe naprave se mora prekiniti 
napajanje, napravo izklopiti z glavnim stikalom in odstraniti 
baterijo.

• Otroci morajo biti pod nadzorom, da se s strojem ne bi igrali.
• Med delovanjem naprave bodite pozorni na druge osebe in 

predvsem na otroke.
• Uporabljajte samo ščetke, ki so priložene stroju ali so navedene 

v priročniku za uporabo stroja v odstavku “IZBIRA IN UPORABA 
ŠČETK”. Uporaba drugih ščetk lahko ogrozi varnost.

• Naprava se lahko napaja izključno z električno napetostjo, ki je 
navedena na identifikacijski tablici.

• Ko naprava ni nadzorovana, mora biti zaščitena pred 
nenamernim premikanjem.

SPLOŠNI VARNOSTNI PREDPISI
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Aparata ne smete prevažati ali parkirati 
v položaju mirovanja, če sta posoda za 
raztopino in zbirna posoda polni.

POZOR:

• Napravo se ne sme uporabljati ali hraniti na prostem v vlažnem 
okolju ali neposredno izpostavljeno dežju.

• Temperatura skladiščenja mora biti zajeta med -25°C in +55°C, 
skladišči se lahko samo v zaprtih prostorih.

• Pogoji za uporabo: temperatura okolja med 0°C in 40°C z 
relativno vlažnostjo med 30 in 95%.

• Vtičnica napajalnega kabla baterij mora biti opremljena s 
predpisano ozemljitvijo.

• Naprava ne povzroča škodljivih vibracij.
• Nikoli ne pometajte eksplozivnih ali vnetljivih plinov, tekočin ali 

prahov ter kislin in topil! To se nanaša na bencin, razredčila za 
lake in gorljivo olje, ki bi v primeru mešanja s sesalnim zrakom 
lahko tvorili eksplozivne hlape ali zmesi, poleg tega tudi aceton, 
nerazredčene kisline in topila, aluminijev in magnezijev prah. 
Te snovi lahko tudi načenjajo za izdelavo naprave uporabljene 
materiale.

• V primeru uporabe naprave v nevarnih območjih (na primer na 
bencinskih servisih), se mora upoštevati ustrezna varnostne 
predpise. Prepovedana je uporaba naprave v okoljih s 
potencialno eksplozivno atmosfero.

• Na napravo ne naslanjajte posod s tekočino.
• V primeru požara uporabljajte gasilnike s prahom. Ne uporabite 

vode.
• Hitrost delovanja prilagodite pogojem oprijemanja.
• Izogibajte se delovanju ščetk z mirujočim strojem, ker bi s tem 

lahko poškodovale tlak.
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• Ne udarjajte ob regale in odre, s katerih bi lahko padli razni 
predmeti. Upravljavec mora biti vedno opremljen z ustrezno 
osebno varovalno opremo (rokavice, čevlji, čelada, očala itd.).

• Če na napravi ugotovite nepravilnosti v delovanju se prepričajte, 
da ni to posledica neopravljenega rednega vzdrževanja. V 
nasprotnem primeru zahtevajte poseg servisnega centra.

• V primeru zamenjave delov zahtevajte ORIGINALNE 
nadomestne dele pri zastopniku in/ali pooblaščenem prodajalcu.

• Vzpostavite vse električne povezave po vsakem vzdrževalnem 
posegu.

• Opravite vsakoletni pregled naprave v pooblaščenem servisnem 
centru.

• Poskrbite za odstranitev potrošnega materiala z natančnim 
upoštevanjem določil veljavnih zakonov. Ko bo potrebno po 
mnogih letih dragocenega dela vašo napravo izločiti iz uporabe, 
poskrbite za ustrezno odstranitev v njej prisotnih materialov, 
upoštevajte tudi, da je bila naprava izdelana z uporabo 
materialov, ki se v celoti reciklirajo.
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Simbol točk za dviganje:
Na prednji in zadnji strani naprave označuje mesta za dviganje.

Simbol izpraznitve rezervoarja:
Simbol na napravi označuje položaj pokrovčka za izpraznitev rezervoarja.

Simbol opozorila na nevarnost opeklin:
Označuje nevarnost opeklin zaradi vroče površine.

Simbol opozorila pred obračanjem aparata:
Označuje opozorilo pred obračanjem aparata s polnima posodama.

Simbol odklopa baterije za napajanje:
Na zadnjem delu naprave označuje smer, v katero morate premakniti ročico za odklop baterije, da lahko baterijo za 
napajanje odstranite.

Simbol brisalca tal v položaju “MIROVANJA”:
Na zadnjem delu naprave označuje položaj, v katerega je treba obrniti vrtljivi gumb za upravljanje brisalca tal, da se ga 
premakne v položaj mirovanja.

Simbol glavnega stikala:
Na prednji in zadnji strani naprave označuje mesta za glavno stikalo.

Simbol baterije za napajanje:
Na zadnjem delu naprave označuje položaj baterije za napajanje.

Simbol brisalca tal v položaju “DELOVANJA”:
Na zadnjem delu naprave označuje položaj, v katerega je treba obrniti vrtljivi gumb za upravljanje brisalca tal, da se ga 
premakne v delovni položaj.

Z APARATOM UPORABLJENI SIMBOLI

PRIPRAVA NAPRAVE
PREMIKANJE ZAPAKIRANE NAPRAVE

KAKO NAPRAVO ODPAKIRATI

Naprava se nahaja v specifični embalaži, deli embalaže (plastične 
vrečke, sponke itd.) so potencialen vir nevarnosti, zato ne smejo biti 
dostopni otrokom, za delo nezmožnim itd.
Skupna masa naprave z embalažo znaša 25 kg (teža prazne 
naprave in embalaža).
Dimenzije embalaže so naslednje:

Naprava se nahaja v specifični embalaži, za odstranitev naprave iz 
embalaže sledite naslednjim napotkom:
1. Spodnji del zunanje embalaže postavite v stik s tlemi.

POZOR: Za orientacijo glejte na škatli odtisnjene znake.

2. Odprite zunanjo embalažo.
POZOR: Svetujemo vam, da vedno nosite zaščitne rokavice 
in se tako zavarujete pred hudim poškodovanjem rok.

3. Izvlecite lepenko, ki drži sesalno glavo.
4. Napravo vzemite iz škatle s pomočjo ustreznega ročaja.

POZOR: Med odstranjevanjem naprave iz škatle ne prijemajte 
krmila za upravljanje, ker bi se s tem lahko poškodovalo.

POZOR: Svetujemo vam, da dele embalaže shranite za 
morebiten ponovni prevoz naprave.

E/M Genie XS
A cm 94

B cm 35

C cm 39
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KAKO NAPRAVO PREVAŽAMO
Za varen prevoz naprave naredite naslednje:
1. Opravite postopke za postavitev naprave v varno stanje (preberite 

odstavek “POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE”).
2. Krmilo za upravljanje blokirajte v vodoravnem položaju. Pritisnite 

zaporno ročico (1) droga za upravljanje v smeri, ki je označena 
s puščico (slika 1) in drog za upravljanje zasučite v vodoraven 
položaj (slika 2).

POZOR: Med tem postopkom držite krmilo za upravljanje pri 
miru, da se naprava ne bi nenamerno premaknila.

3. Ko je krmilo v vodoravnem položaju, spustite zaporno ročico (1), 
da se krmilo blokira.

4. Napravo lahko sedaj varno prevažate.

POZOR: Če je napravo potrebno dvigniti, uporabite vgrajena 
ročaja, spredaj (2) in zadaj (3). Lahko uporabite tudi ročaj (4) 
na krmilnem drogu (slika 3).

POZOR: Svetujemo vam, da vedno nosite zaščitne rokavice 
in se tako zavarujete pred hudim poškodovanjem rok.

POZOR: Za prevoz naprave v vozilu slednjo pritrdite, kot 
velevajo veljavni predpisi, da ne bo med vožnjo zdrsnila ali se 
prevrnila.

GLAVNI DELI NAPRAVE

GLAVNI DELI OGRODJA NAPRAVE

Osnovni sestavni deli naprave so naslednji:
1. Ogrodje naprave.
2. Sestav posode za raztopino.
3. Sestav zbirne posode.
4. Sestav sesalnega pokrova.
5. Krmilo za upravljanje.
6. Baterija.
7. Sestav polnilnika baterije.

Sestavni deli ogrodja naprave so naslednji:
1. Kolutna ščetka.
2. Sklop brisalca tal.
3. Prednji ročaj za dviganje.
4. Filter čistilne raztopine.
5. Sesalna cev zraka na vstopu v motor sesalnika.
6. Pritrdilna ročica posod.
7. Spojna cev sesalnika.

8. Glavno stikalo.
9. Ročaj za dviganje zadaj
10. Vrtljivi gumb za pritrditev sklopa brisalca tal.
11. Prostor za baterijo.
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GLAVNI DELI POSODE ZA RAZTOPINO
Sestavni deli sestava posode za raztopino so naslednji:
1. Pokrovček polnilnika posode.
2. Pokrovček za izpraznitev posode.
3. Ročaj za dvig posode.
4. Varnostni ventil posode.

GLAVNI DELI ZBIRNE POSODE
Sestavni deli sestava zbirne posode so naslednji:
1. Pokrovček za izpraznitev posode.
2. Ročaj za dvig posode.

GLAVNI DELI SESALNEGA POKROVA

GLAVNI DELI KRMILNEGA DROGA

Sestavni deli sestava sesalnega pokrova so naslednji:
1. Zaporna ročica sesalnega pokrova.
2. Nosilec plovcev.
3. Plovca.
4. Vstopna odprtina umazane vode.

Osnovni sestavni deli krmilnega droga so naslednji:
1. Krmilo za upravljanje.
2. Zaporna ročica krmilnega droga.
3. Krmilni drog.

5. Izstopna odprtina umazane vode.
6. Odprtina za vstop zraka v motor sesalnika.
7. Odprtina za izstop zraka iz motorja sesalnika.
8. Tesnilo pokrova.

4. Tečaj krmilnega droga.
5. Ročaj za dviganje.
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GLAVNI DELI KRMILA ZA UPRAVLJANJE
Sestavni naprave krmila za upravljanje so naslednji:
1. Gumb za “AVTOMATSKI” način.
2. Gumb za način ECO-MODE.
3. Gumb za reguliranje “ČISTILNE RAZTOPINE”.

4. Gumb za vklop - izklop “MOTORJA SESALNIKA”.
5. Zaslon.
6. Ročica prisotnosti upravljavca.

GLAVNI DELI OKROVA POLNILNIKA BATERIJ

POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE

Osnovni sestavni deli okrova polnilnika baterij so naslednji:
1. Baterija.
2. Podstavek polnilnika baterij.
3. Napajalni kabel polnilnika baterij.
4. Glavno stikalo polnilnika baterij.
5. Zaporna ročica baterije.

Postopek postavitve naprave v varno stanje, s katerim zagotovimo 
možnost varne izvedbe postopkov, je naslednji:
1. Če naprava deluje, jo izklopite z glavnim stikalom (1) (slika 1).
2. Preverite, da je zbirna posoda prazna, v nasprotnem primeru 

jo izpraznite (preberite odstavek “KONTROLA IN ČIŠČENJE 
ZBIRNE POSODE”).

3. Preverite, da je zbirna posoda prazna, v nasprotnem primeru 
jo izpraznite (preberite odstavek “KONTROLA IN ČIŠČENJE 
POSODE ZA RAZTOPINO”).

4. Krmilo blokirajte v pokončnem položaju. Pritisnite zaporno 
ročico (2) droga za upravljanje v smeri, ki je označena s puščico 
(slika 2) in drog za upravljanje zasučite v pokončen položaj 
(slika 3).

6. Zelen led lučka neprekinjenosti električne napeljave za napajanje 
polnilnika baterij

7. Rdeča led lučka stanja polnjenja.
8. Vtičnica na podstavku polnilnika baterij.
9. Vtič napajalnega kabla polnilnika baterij.
10. Vtič za povezavo kabla s podstavkom polnilnika baterij.

POZOR: Med tem postopkom se z nogo ne naslanjajte na 
napravo.

5. Ko je krmilo v pokončnem položaju, spustite zaporno ročico (2), 
da se krmilo blokira.

6. Baterijo za napajanje (4) odstranite in naprave. Sprostite jo tako, 
da zaporni ročici (3) premaknete v smeri dveh puščic (slika 4). 
Baterijo odstranite iz okrova naprave tako, da jo povlečete 
navzven (slika 5).

POZOR: Za te postopke namenjen kraj mora biti skladen z 
veljavnimi predpisi o varovanju okolja.
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TIPOLOGIJA BATERIJE
Za napajanje lahko uporabljate samo in izključno baterijo, ki je dobavljena v paketu ali jo je dobavil specializiran tehnik. DRUGIH VRST 
BATERIJ SE NE SME UPORABLJATI. Napravo napaja ion-litijeva baterija. V predalu za baterijo se lahko nahaja samo en baterijski komplet 
36,5V.

VZDRŽEVANJE IN ODSTRANITEV BATERIJE
Pri vzdrževanju in polnjenju se držite navodil, ki jih je podal 
proizvajalec baterije. IZTROŠENA BATERIJA SE RAZVRŠČA 
MED NEVARNE ODPADKE IN JO MORATE OBVEZNO IZROČITI 
POOBLAŠČENI USTANOVI, SKLADNO Z ZAKONSKIMI 
PREDPISI O ODSTRANJEVANJU..

Za dobro vzdrževanje baterije morate upoštevati naslednje:
• Baterije v nobenem primeru ne skušajte odpirati. Izogibajte se 

stiku s tekočino, ki izteka iz poškodovanih baterij. Področje kože, 
ki je prišlo v stik s tekočino, umijte z vodo, v primeru stika z očmi 
morate tudi poiskati zdravniško pomoč.

• Preprečite, da bi se baterija umazala ali zmočila.
• Baterije ne smete izpostavljati preveliki toploti (na primer sončni 

svetlobi, ognju in podobno). Baterije ne odlagajte na mestih, kjer 
bi temperatura lahko presegla 40 °C.

• Kontakti baterije se ne smejo dotikati kovinskih delov, da se 
prepreči tveganje kratkega stika.

• Zaradi nevarnosti kratkega stika morate baterijo hraniti stran od 
kovinskih delov.

• Baterije ne sežigajte.
• Baterije ne odstranjujte skupaj z gospodinjskimi odpadki. 

Upoštevajte predpise o odstranjevanju države, kjer se napravo 
uporablja.

Za dobro vzdrževanje polnilnika baterije morate upoštevati naslednje:
• Baterijo polnite samo pri temperaturi okolja med 10°C in 40°C. 

Baterijo polnite samo s polnilnikom, ki ste ga prejeli skupaj z 
napravo. Ne poskušajte polniti poškodovanih baterij.

• Z napravo dobavljeni napajalnik uporabljajte le za polnjenje 
baterije, dobavljene z napravo oziroma s strani specializiranega 
tehnika. Druge baterije bi lahko eksplodirale in poškodovale ljudi 
ter povzročile škodo.

• Na tablici polnilnika baterij navedena napetost mora biti skladna 
z omrežno napetostjo.

• Polnilnika baterij ne uporabljajte v eksplozivno nevarnih okoljih.
• Kontakti polnilnika baterij se ne smejo dotikati kovinskih delov, da 

se prepreči tveganje kratkega stika.
• Nikoli ne polnite baterij s primarnimi celicami, ker lahko 

eksplodirajo.
• Nikoli ne poskušajte polniti poškodovanih baterij.
• Pred vsako uporabo preverite, da polnilnik in baterija nista 

poškodovana. Ne uporabljajte poškodovanih naprav, okvarjene 
dele naj popravi osebje v servisnem centru. 

• Poškodovane napajalne vodnike nemudoma zamenjajte. 
• Preprečite, da bi se napajalnik umazal ali zmočil. 
• Napajalnika ne odpirajte.
• Napajalnika ne priključite na sonde.
• Ko jih vstavljate, morajo biti baterije čiste in suhe. Polnilnika 

baterij ne uporabljajte, če je v podstavek baterije moker ali 
umazan.

POZOR: Polnilnik baterij lahko uporabljate samo v pokritem 
prostoru.

POZOR: Pred uporabo naprave oziroma pred izvedbo 
kakšnega koli vzdrževalnega posega preberite ta priročnik.

POZOR: Če z baterijo ne ravnate pravilno, lahko ta eksplodira 
ali iz nje prične puščati kislina. Eksplozija osebam lahko 
povzroči opekline in poškodbe ali kislinske opekline.

POZOR: Ko je baterija iztrošena ali poškodovana, jo 
odstranite v skladu s predpisi, veljavnimi v državi, kjer se 
napravo uporablja.

VSTAVLJANJE BATERIJE V NAPRAVO
Baterijo vstavite v prostor s podstavkom na naslednji način:
1. Opravite postopke za postavitev naprave v varno stanje (preberite 

odstavek “POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE”).
2. Baterijo (1) vstavite v predal za baterijo (2) na v zadnjem levem 

delu naprave in pri tem pazite, da pola baterije (3) obrnete proti 
zgornjemu delu naprave (slika 1).

3. Baterijo pritisnite, da zapora (4) vstopi na svoje mesto (slika 2).

POZOR: Med tem postopkom držite krmilo za upravljanje pri 
miru, da se naprava ne bi nenamerno premaknila.
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ODSTRANITEV BATERIJE IZ NAPRAVE
Baterijo odstranite na naslednji način:
1. Če naprava deluje, jo izklopite z glavnim stikalom (1) (slika 1).
2. Krmilo blokirajte v pokončnem položaju. Pritisnite zaporno 

ročico (2) droga za upravljanje v smeri, ki je označena s puščico 
(slika 2) in drog za upravljanje zasučite v pokončen položaj 
(slika 3).

POZOR: Med tem postopkom se z nogo ne naslanjajte na 
napravo.

3. Baterijo za napajanje (4) odstranite in naprave. Sprostite jo tako, 
da zaporni ročici (3) premaknete v smeri dveh puščic (slika 4). 
Baterijo odstranite iz okrova naprave tako, da jo povlečete 
navzven (slika 5).

POLNJENJE BATERIJE
Baterijo je potrebno napolniti pred prvo uporabo in ko ne nima več 
dovolj moči za opravljanje dela, ki ga je prej bilo mogoče opravljati. 
Polnjenje baterije opravite na naslednji način:
1. Napravo odpeljite na kraj, namenjen za polnjenje baterije.
2. Če naprava deluje, jo izklopite z glavnim stikalom (1) (slika 1).

3. Krmilo blokirajte v pokončnem položaju. Pritisnite zaporno 
ročico (2) droga za upravljanje v smeri, ki je označena s puščico 
(slika 2) in drog za upravljanje zasučite v pokončen položaj 
(slika 3).

POZOR: Med tem postopkom se z nogo ne naslanjajte na 
napravo.

4. Ko je krmilo v pokončnem položaju, spustite zaporno ročico (2), 
da se krmilo blokira.

5. Baterijo za napajanje (4) odstranite in naprave. Sprostite jo tako, 
da zaporni ročici (3) premaknete v smeri dveh puščic (slika 4). 
Baterijo odstranite iz okrova naprave tako, da jo povlečete 
navzven (slika 5).

POZOR: Za polnjenje baterij namenjeni prostor mora biti 
ustrezno prezračevan, da se prepreči nabiranje iz baterij 
izhajajočih plinov.

6. Vtič (5) napajalnega kabla polnilnika baterij priklopite v vtičnico 
(6) na podnožju polnilnika baterij (slika 6).
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7. Vtič napajalnega kabla polnilnika baterij priklopite v omrežno 
vtičnico.

POZOR: Pred priklopom vtiča v vtičnico preverite, če so 
karakteristike napajalnega omrežja skladne s polnilnikom 
baterij.

8. Glavno stikalo (7) na polnilniku baterij preklopite v položaj “I” 
(slika 7).

POZOR: Preverite, da se ob vklopu tokokroga podnožja 
polnilnika baterij vklopi led lučka zelene barve (8) na polnilniku 

baterij (slika 8). Vklop zelene led lučke pomeni, da se 
tokokrog polnilnika baterij pravilno napaja.

POZOR: Preden baterijo vstavite v ležišče polnilnika baterij 
preverite, da v prostoru za baterijo ni prisoten kondenzat ali 
druge tekočine.

9. Baterijo (4) vstavite v ležišče (9) na polnilniku baterij. Pazite, da 
pravilno postavite pola (10) na bateriji (slika 9).

POZOR: Baterijo lahko vstavite v napajalnik samo na en 
način. Med vstavljanjem ne pritiskajte premočno na baterijo.

POZOR: Pozorno preberite navodila za uporabo in 
vzdrževanje polnilnika baterij, ki je dobavljen skupaj z napravo 
in ga boste uporabili za polnjenje baterije.

POZOR: Preverite, da se ob priklopu baterije na podnožje 
polnilnika baterij vklopi led lučka rdeče barve (11) na polnilniku 
baterij (slika 10). Vklop rdeče led lučke označuje, da se 
baterija polni.

10. Opravite celoten cikel polnjenja baterije.

POZOR: Led lučka rdeče barve (11) ostane vklopljena do 
popolne napolnitve baterije.

POZOR: Polnilnik baterij in baterija lahko ostaneta priklopljena 
v omrežno vtičnico. Rdeča led lučka (11) se vklopi, ko polnilnik 
baterij občasno dopolnjuje napolnjenost baterije.

POZOR: Rdeča led lučka (11) stanja napolnjenosti ne nudi 
nobene informacije o stanju napolnjenosti baterije.

POZOR: Med polnjenjem se baterija lahko segreje, to je 
normalen pojav in ne pomeni nobenih težav za baterijo.

POZOR: Če baterijo, ki se jo uporablja s to napravo, polnimo 
s preveliko jakostjo toka, lahko predstavlja tveganje požara, 
eksplozije ali kemičnih ožganin.

11. Po končanem ciklu polnjenja preklopite glavno stikalo (7) na 
podnožju polnilnika baterij v položaj “0” (slika 11).

12. Vtič napajalnega kabla polnilnika baterij izklopite iz napajalnega 
omrežja.

POZOR: Da bi preprečili poškodovanje napajalnega kabla 
vtič vedno izklopite iz omrežne vtičnice tako, da povlečete vtič 
in na kabla.

13. Baterijo (4) odstranite s podnožja polnilnika baterij, vzemite jo 
tako, da jo premaknete navzgor (slika 12).
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REGULIRANJE KRMILA ZA UPRAVLJANJE
Pravilna nastavitev krmila za upravljanje zagotavlja udobnost med 
uporabo naprave. Krmilo za upravljanje opravite na naslednji način:
1. Če naprava deluje, jo izklopite z glavnim stikalom (1) (slika 1).
2. Krmilo sprostite iz pokončnega položaja. Pritisnite zaporno 

ročico (2) droga za upravljanje v smeri, ki je označena s puščico 
(slika 2) in drog za upravljanje obrnite k sebi (slika 3).

POZOR: Med tem postopkom se z nogo ne naslanjajte na 
napravo.

3. Drog za upravljanje zasučite k sebi in poiščite najboljši položaj, s 
katerim boste občutili udoben položaj za uporabo naprave.

4. Ko dobite idealen položaj, sprostite zaporno ročico (2) droga za 
upravljanje, in krmilo blokirajte.

JAVLJALNIK RAVNI NAPOLNJENOSTI BATERIJE

ŠTEVEC UR

Na armaturni plošči stroja se nahaja zaslon, ki prikazuje stanje 
napolnjenosti baterij (B). Raven napolnjenosti baterije lahko vidite z 
dvema simboloma:
Odstotek napolnjenosti: številska vrednost pred znakom %
Grafični simbol: vrstica, sestavljena iz svetlobnih znakov, vsak znak 
pomeni določen delež v % napolnjenosti.
Ko raven napolnjenosti doseže določeno vrednost, se motor ščetke 
samodejno izklopi, vendar je postopek sušenja še vedno mogoče 
dokončati.

Na instrumentni plošči stroja se nahaja zaslon, ki prikazuje tudi 
delni čas uporabe stroja (A). Zgornja vrstica označuje ure in minute 
delovanja.
S pritiskom na ročico prisotnosti upravljavca prične simbol “peščene 
ure” utripati in naprava prične s štetjem časa delovanja stroja.

POZOR: Samo utripanje simbola “peščene ureoznačuje”, da 
števec ur šteje čas delovanja stroja.

POLNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO
Polnjenje posode za raztopino z vodo opravite na naslednji način:
1. Stroj odpeljite na mesto, ki je namenjeno za polnjenje posode 

za raztopino.
2. Opravite postopke za postavitev stroja v varno stanje (preberite 

odstavek “POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE”).

3. Sprostite zaporni ročici posod (1), obrnite jih v smeri, ki je 
označena s puščico (slika 1).

4. Iz naprave odstranite zbirno posodo tako, da sprostite ročaja (2). 
Previdno jo položite na tla (slika 2).

5. Iz naprave odstranite posodo za raztopino tako, da sprostite 
ročaja (3). Previdno jo položite na tla (slika 3).
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6. Preverite, da je pokrovček za izpust (4) posode za raztopino pravilno 
nameščen, v nasprotnem primeru ga pravilno vstavite (slika 4).

7. Iz ležišča na posodi za raztopino odstranite pokrovček polnilnika 
(5) za čistilno raztopino (slika 5).

8. Napolnite s čisto vodo, s temperaturo, ki ne presega 50°C in ni 
nižja od 10°C.

9. Napolnite s čistilno raztopino (preberite odstavek “ČISTILNA 
RAZTOPINA”).

10. V ležišče na posodi za raztopino namestite pokrovček polnilnika 
(5) za čistilno raztopino (slika 6).

POZOR: Praviloma naj bi se ob vsakem polnjenju posode za 
raztopino tudi izpraznilo zbirno posodo.

11. Posodo za raztopino vstavite v napravo, pri tem pazite, da ne 
poškodujete vstopno sesalno cev zraka (6) motorja sesalnika 
in sesalne cevi sklopa brisalca tal (7). Za postavitev posode si 
pomagajte z ročajema (3) na posodi za raztopino (slika 7 in 
slika 8).

12. Na posodo za raztopino postavite zbirno posodo, pri tem pazite, 
da ne poškodujete vstopno sesalno cev zraka (6) motorja 
sesalnika in sesalne cevi sklopa brisalca tal (7). Za postavitev 
posode si pomagajte z ročajema (3) na posodi za raztopino 
(slika 9 in slika 10).

POZOR: Pred postavitvijo zbirne posode preverite, da je 
pokrovček izpusta pravilno nameščen, v nasprotnem primeru 
ga pravilno namestite.

13. Posodi pritrdite na ogrodje naprave z zapornimi ročicami (1), 
obrnite jih v smeri, ki je prikazana s puščico (slika 11).
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ČISTILNA RAZTOPINA
V posodo za raztopino dolijte tekoči detergent v koncentraciji in 
skladno s predpisi, navedenimi na etiketi proizvajalca detergenta.

POZOR: Da bi preprečili nastajanje prevelike količine pene, ki 
bi lahko poškodovala motor sesalnika, uporabite minimalni 
odstotek čistilnega sredstva.

POZOR: Vedno uporabljajte detergente, ki imajo na etiketi 
proizvajalca navedeno namembnost za uporabo s stroji za 
pranje in sušenje tal. Ne uporabljajte kislih in bazičnih 
proizvodov ter topil, ki nimajo tovrstne navedbe. Uporabljate 
lahko kisle ali bazične detergente, s pH vrednostmi, ki znašajo 

od štiri do deset in ki ne vsebujejo: oksidirajočih snovi, klora 
ali broma, formaldehida, mineralnih topil.

POZOR: Priporočljivo je, da pri rokovanju s čistili ali kislimi ter 
bazičnimi raztopinami vedno nosite zaščitne rokavice in se 
tako zavarujete pred hudim poškodovanjem rok.

POZOR: Vedno uporabljajte čistila z omejenim penjenjem. Da 
bi zagotovo preprečili nastajanje pene, pred pričetkom dela v 
zbiralno posodo vlijte majhno količino tekočine za 
preprečevanje penjenja. Ne uporabljajte nerazredčenih kislin.

VSTAVLJANJE ŠČETKE V NAPRAVO
Za vstavitev ščetke ali vlečnega koluta v ogrodje stroja opravite 
naslednje:
1. Napravo odpeljite na kraj, namenjen za vzdrževanje naprave.
2. Opravite postopke za postavitev naprave v varno stanje (preberite 

odstavek “POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE”).

3. Krmilo za upravljanje blokirajte v vodoravnem položaju. Pritisnite 
zaporno ročico (1) droga za upravljanje v smeri, ki je označena 
s puščico (slika 1) in drog za upravljanje zasučite v vodoraven 
položaj (slika 2).

POZOR: Med tem postopkom držite krmilo za upravljanje pri 
miru, da se naprava ne bi nenamerno premaknila.

4. Ko je krmilo v vodoravnem položaju, spustite zaporno ročico (1), 
da se krmilo blokira (slika 3).

5. Napravo postavite z zadnjim delom v stik s tlemi (slika 5), 
pomagajte si z ročajem (2), ki se nahaja na sprednjem delu 
naprave in z ročajem (3) (slika 4).

6. Ščetko (4) namestite na sornik (5) na napravi. Potisnite ščetko, 
da bo steblo v stiku s prirobnico (6), ki se nahaja na napravi 
(slika 6).

PRIPRAVA ZA DELO
Pred pričetkom dela morate opraviti naslednje:

POZOR: Pred pričetkom prvega delovnega cikla opravite 
popolno polnjenje baterije, preberite priročnik za uporabo 
polnilnika baterij, ki je priložen napravi.

1. Pred uporabo morate preveriti stanje in varnost delovanja 
naprave. Če stanje ni brezhibno, je uporaba naprave 
prepovedana.

2. Opravite postopke za postavitev naprave v varno stanje (preberite 
odstavek “POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE”).

3. Preverite, če je stanje gume brisalca tal primerno za vrsto dela, v 
nasprotnem primeru poskrbite za vzdrževanje slednje (preberite 
odstavek “KONTROLA IN ČIŠČENJE SKLOPA BRISALCA TAL”). 

4. Preverite, da je stanje glavne ščetke primerno za delovanje, v 
nasprotnem primeru poskrbite za vzdrževanje slednje (preberite 
odstavek “KONTROLA IN ČIŠČENJE ŠČETKE”).

5. Preverite, da v posodi za raztopino prisotna količina čistilne 
raztopine ustreza vrsti dela, ki je želite opraviti, v nasprotnem 
primeru posodo za raztopino napolnite (preberite odstavek 
“POLNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO”).

Aparata ne smete prevažati ali 
parkirati v položaju mirovanja, 
če sta posoda za raztopino in 
zbirna posoda polni.
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ZAČETEK DELA

DELO

Pred pričetkom dela morate opraviti naslednje:

1. Opravite faze, opisane v poglavju “PRIPRAVA ZA DELO”.
2. Preverite, da je sklop brisalca tal v stiku s površino za čiščenje, v 

nasprotnem primeru obrnite vrtljivi gumb (1) v levo stran (slika 1)
3. Vklopite napravo z glavnim stikalom (2) (slika 2). Na plošči za 

upravljanje se vklopi zaslon.

4. Krmilo sprostite iz pokončnega položaja. Pritisnite zaporno 
ročico (3) droga za upravljanje v smeri, ki je označena s puščico 
(slika 3) in drog za upravljanje obrnite k sebi.

POZOR: Med tem postopkom se z nogo ne naslanjajte na 
napravo.

5. Opravite nastavitve krmila za upravljanje (preberite odstavek 
“REGULIRANJE KRMILA ZA UPRAVLJANJE”).

6. Izberite količino čistilne raztopine, ki se mora dovajati na ščetko.

POZOR: Za pravilno odmerjanje čistilne raztopine na ščetki 
morate to regulirati samo s temu namenjenim gumbom. Glejte 
odstavek “REGULIRANJE ČISTILA.

7. S pritiskom na ročico prisotnosti upravljavca (4) se naprava 
prične premikati (slika 4).

8. Delovni program “AVTOMATSKI EKO NAČIN” je izbran takoj po 
pritisku na ročico prisotnosti upravljavca, motor ogrodja in motor 
sesalnika in pričneta delovati, posledično prične delovati tudi 
črpalka in na ščetko odmerja čistilno raztopino.

9. Po prvih nekaj metrih delovanja preverite, da je količina raztopine 
zadostna in da brisalec tal tla popolnoma osuši. Sedaj prične 
naprava delovati s polno zmogljivostjo vse dokler ne porabi 
čistilno raztopino ali dokler se baterija ne izprazni.

10. Če je med delovanjem naprave potrebne več energije za 
čiščenje, naredite naslednje:

• Spustite ročico prisotnosti upravljavca.
• Pritisnite gumb “ECO-MODE” (5) (slika 5).

POZOR: Z zaslona se odstrani simbol “ECO” in ostane samo 
simbol “A” v spodnjem desnem vogalu. 

• Pritisnite ročico prisotnosti upravljavca in nadaljujte z delom.

11. Če morate med delom tla osušiti s premikanjem naprave k sebi, 
naredite naslednje:

• Ščetko dvignite od tal tako, da krmilo za upravljanje potisnete 
navzdol. Na ta način se bo brisalec tal obrnil v prednji del naprave.

• Takoj, ko je brisalec tal postavljen v prednjem delu naprave, 
ščetko zopet spustite v stik s tlemi.

• Opravite sušenje s premikom k sebi.

POZOR: Za postavitev brisalca tal za ščetko, z napravo peljite 
malenkost naprej in zavijte v levo stran od naprave.

6. Baterijo vstavite v ustrezen prostor nosilca baterije (preberite 
odstavek “VSTAVLJANJE BATERIJE V NAPRAVO”).
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DELOVNI PROGRAM “PREDPRANJE”
Če je potrebno opraviti predpranje brez sušenja tal, naredite 
naslednje:
1. Če naprava deluje, jo izklopite z glavnim stikalom (1) (slika 1).
2. Ogrodje brisalca tal postavite v položaj mirovanja (slika 2) (na 

sredini stroja; za ščetko in pod ogrodjem stroja).

3. Z roko dvignite sklop brisalca tal (slika 3), za pritrditev v tem 
položaju pritisnite vrtljivi gumb (2) in ga obrnite v desno stran 
(slika 4).

POZOR: Priporočljivo je, da pri rokovanju s čistili ali kislimi ter 
bazičnimi raztopinami vedno nosite zaščitne rokavice in se 
tako zavarujete pred hudim poškodovanjem rok.

POZOR: Pazite, da bo zareza (3), prisotna na nosilcu brisalca 
tal, vedno poleg sornika (4) (slika 5).

4. Vklopite napravo z glavnim stikalom (1) (slika 6).
5. S pritiskom ročice prisotnosti upravljavca naprava prične delati.
6. Pritisnite gumb (5) “VKLOP– IZKLOP MOTORJA SESALNIKA”, 

ki se nahaja na komandni plošči (Fig.7), po določenem času, 
približno petnajstih sekund, se bo delovanje motorja sesalnika 
prekinilo. Na zaslonu za upravljanje se spodaj desno pojavi 
simbol “A” (slika 8).

7. Naprava prične delovati s polno zmogljivostjo, z iztekanjem 
čistilne raztopine in čiščenjem tal, dokler se baterija ne izprazni.

8. Po prvih metrih preverite, če je iztekajoča čistilna raztopina 
ustrezna za delo, ki je morate opraviti, v nasprotnem primeru 
regulirajte (preberite odstavek “REGULIRANJE ČISTILA”).

POZOR: Če med delovanjem spustite ročico prisotnosti 
upravljavca, naprava preneha delovati. Za nadaljevanje dela 
pritisnite ročico prisotnosti upravljavca.

POZOR: Za ponovno postavitev brisalca tal v stik s tlemi, ki jih 
čistite, z izklopljeno napravo obrnite vrtljivi gumb (2) v levo 
(slika 9).

Če želite opraviti samo predpranje, brez iztekanja čistilne raztopine, 
nekaj sekund držite pritisnjen gumb (6), ki se nahaja na komandni 
plošči (slika 7), s tem se izklopi črpalka čistilne raztopine in prekine 
se iztekanje na ščetko. Ko se iztekanje čistilne raztopine prekine, se 
na zaslonu za upravljanje namesto pravokotnikov prikaže vodoravna 
črta (slika 10).
Po končanem ciklu pranja brez čistilne raztopine, za ponovno 
iztekanje čistilne raztopine pritisnite gumb (6), s katerim regulirate 
iztekanje (preberite odstavek “REGULIRANJE ČISTILA”).
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REGULIRANJE ČISTILA
Za reguliranje detergenta naredite naslednje:
1. Preverite, da v posodi za raztopino prisotna količina čistilne 

raztopine ustreza vrsti dela, ki je želite opraviti, v nasprotnem 
primeru posodo za raztopino napolnite (preberite odstavek 
“POLNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO”).

2. Preverite, da je ogrodje položeno na tla.
3. Vklopite napravo z glavnim stikalom (1) (slika 1).
4. S pritiskom ročice prisotnosti upravljavca naprava prične delati.
5. Po nekaj metrih delovanja pritisnite gumb (2), s katerim upravljate 

črpalko, in nastavite pretok iztekanja čistila na ščetko (slika 2).

Ob pritisku na gumb (2), se na zaslonu za upravljanje (slika 2) 
pojavi vodoravna vrstica, ki jo sestavljajo trije položaji (slika 3), z 
vsakokratnim pritiskom na gumb se pojavijo majhni pravokotniki. 
Prisotna je možnost treh nastavitev iztekanja čistilne raztopine.

Če je na zaslonu prisotna samo vodoravna črta, raztopina ne 
izteka iz stroja (slika 4). Ta način se uporablja v primeru, ko so tla 
mokra oziroma ni potrebe po kemičnem delovanju vode skupaj z 
detergentom.

Z vsakim pritiskom na gumb (2) se za eno stopnjo poveča iztekanje 
raztopine na tla. Količino iztekajoče raztopine lahko nastavite v 
treh zaporednih stopnjah. Ko je dosežena najvišja raven (slika 3), 
se s ponovnim pritiskom na gumb nastavitev vrne na raven 0 (brez 
iztekanja).

POZOR: Prehajanje iz ene stopnje na drugo je zvezno, 
vrnitev nazaj ni mogoča, ampak morate priti do konca 
območja ter nato začeti znova.

POZOR: Če gumb (2) pridržite, se pretok črpalke zmanjša na 
nič (slika 4).

POZOR: Če stroj izklopite z glavnim gumbom, se pretok 
čistila vrne na stopnjo 01.

VAROVALO PRENAPOLNJENOSTI POSODE
Naprava NI opremljena z napravo za zaznavanje najvišjega nivoja, 
saj je prostornina zbiralne posode večja od prostornine posode za 
raztopino. V izjemnih primerih poseže mehanska naprava (plovec), 
nameščena pod pokrovom sesalnika, ko je zbirna posoda polna, 
slednja zapre prehod zraka v motor sesalnika in ga tako zaščiti. V 
tem primeru postane zvok motorja sesalnika zamolkel.

V tem primeru naredite naslednje:

1. Spustite ročico prisotnosti upravljavca (1) (slika 1), s tem motorja 
ščetke in črpalke prenehata delovati. Po določenem času 
preneha delovati tudi motor sesalnika.

2. Takoj, ko motor sesalnika ugasne, izklopite napravo z glavnim 
stikalom (2) (slika 2).

3. Brisalec tal dvignite od tal.
4. Sprostite krmilo za upravljanje, pritisnite zaporno ročico (3) droga 

za upravljanje v smeri, ki je označena s puščico (slika 3).

Aparata ne smete prevažati ali 
parkirati v položaju mirovanja, 
če sta posoda za raztopino in 
zbirna posoda polni.
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PO KONČANEM DELU
Po končanem delu in pred kakršnim koli vzdrževanjem opravite 
naslednje postopke:
1. Spustite ročico prisotnosti upravljavca (1) (slika 1), s tem motorja 

ščetke in črpalke prenehata delovati. Po določenem času 
preneha delovati tudi motor sesalnika.

2. Takoj, ko motor sesalnika ugasne, izklopite napravo z glavnim 
stikalom (2) (slika 2).

3. Brisalec tal dvignite od tal.
4. Sprostite krmilo za upravljanje, pritisnite zaporno ročico (3) droga 

za upravljanje v smeri, ki je označena s puščico (slika 3).

5. Drog za upravljanje obrnite v pokončen položaj (slika 4).

POZOR: Med tem postopkom se z nogo ne naslanjajte na 
napravo.

6. Ko je krmilo v pokončnem položaju, spustite zaporno ročico (3), 

da se krmilo blokira (slika 5).
7. Stroj nagnite in odpeljite na kraj, namenjen za vzdrževanje (Fig.6) 

ter opravite vse postopke, navedene v odstavku “PRIPOROČENI 
POSEGI REDNEGA VZDRŽEVANJA”, navedene v stolpcu “PO 
KONČANEM DELU”.

5. Drog za upravljanje obrnite v pokončen položaj (slika 4).

POZOR: Med tem postopkom se z nogo ne naslanjajte na 
napravo.

6. Ko je krmilo v pokončnem položaju, spustite zaporno ročico (3), 
da se krmilo blokira (slika 5).

7. Stroj nagnite in odpeljite na kraj, namenjen izpuščanju 
umazane vode, ter izpraznite zbirno posodo (preberite odstavek 
“KONTROLA IN ČIŠČENJE ZBIRNE POSODE”) (slika 6).

POZOR: Za te postopke namenjen kraj mora biti skladen z 
veljavnimi predpisi o varovanju okolja.

Aparata ne smete prevažati ali 
parkirati v položaju mirovanja, 
če sta posoda za raztopino in 
zbirna posoda polni.
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PRIPOROČENI VZDRŽEVALNI POSEGI

VZDRŽEVANJE

Opomba: (1) Raven napolnjenosti vsekakor preverjajte med delom

8. Po opravljenih vzdrževalnih postopkih napravo odpeljite na 
mesto, predvideno za mirovanje.

9. Krmilo za upravljanje blokirajte v vodoravnem položaju. Pritisnite 
zaporno ročico (3) droga za upravljanje v smeri, ki je označena 
s puščico (slika 7) in drog za upravljanje obrnite v vodoraven 
položaj (slika 8).

POZOR: Med tem postopkom se z nogo ne naslanjajte na 
napravo.

10. Ko je krmilo v vodoravnem položaju, spustite zaporno ročico (3), 
da se krmilo blokira.

11. Napravo postavite tako, da bo zadnji del v stiku s tlemi (slika 9).

POZOR: Stroj parkirajte v zaprtem prostoru, na ravni površini, 
v bližini stroja se ne smejo nahajati predmeti, ki bi ob stiku 
lahko stroj poškodovali ali se sami poškodovali.
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Kontrola in čiščenje zbirne posode X X X X

Polnjenje baterije (1) X

Kontrola in čiščenje sesalnega pokrova X X

Kontrola in čiščenje ščetke X X

Kontrola in čiščenje brisalca tal X X

Čiščenje sesalne cevi X X

Kontrola in čiščenje filtra čistilne raztopine X X

Kontrola in čiščenje posode za raztopino X X X
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KONTROLA IN ČIŠČENJE ZBIRNE POSODE
Izpraznitev zbirne posode opravite na naslednji način:
1. Napravo odpeljite na kraj, namenjen izpustu umazane vode.

POZOR: Za te postopke namenjen kraj mora biti skladen z 
veljavnimi predpisi o varovanju okolja.

2. Opravite postopke za postavitev naprave v varno stanje (preberite 
odstavek “POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE”).

3. Sprostite zaporni ročici posod (1), obrnite jih v smeri, ki je 
označena s puščico (slika 1).

4. Odstranite zbirno posodo z uporabo ročajev (2), ki so na posodi 
(slika 2). Previdno jo položite na tla.

POZOR: Svetujemo vam, da vedno nosite zaščitne rokavice 
in se tako zavarujete pred hudim poškodovanjem rok.

5. Sprostite zaporni ročici sesalnega pokrova (3), obrnite jih v smeri, 
ki je označena s puščico (slika 3).

posode (slika 6) in posodo povsem izpraznite.
9. Notranjost splaknite z vodnim curkom, če je potrebno, uporabite 

lopatico in odstranite na dnu posode nabrano blato.

6. Z uporabo zapornih ročic odstranite sesalni pokrov. Previdno ga 
položite na tla (slika 4).

7. Posodo izpraznite (slika 5).
8. Odstranite pokrovček izpusta (4) z odprtine na zadnji strani 

10. Na svoje mesto na zadnji strani posode vstavite pokrovček 
izpusta (4).

11. Na posodo za raztopino postavite zbirno posodo, pri tem pazite, 
da ne poškodujete vstopno sesalno cev zraka (5) motorja 
sesalnika in sesalne cevi sklopa brisalca tal (6). Za postavitev 
posode si pomagajte z ročajema (2) na posodi za raztopino 
(slika 7 in slika 8).

POZOR: Pred postavitvijo zbirne posode preverite, da je 
pokrovček izpusta (4) pravilno nameščen, v nasprotnem 
primeru ga pravilno namestite.

12. Posodi pritrdite na ogrodje naprave z zapornimi ročicami (1), 
obrnite jih v smeri, ki je prikazana s puščico (slika 9).
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KONTROLA IN ČIŠČENJE SESALNEGA POKROVA
Skrbno čiščenje plovcev sesalnega pokrova zagotavlja boljše 
čiščenje tal, poleg tega pa tudi večjo trajnost naprave. Čiščenje 
pokrova opravite na naslednji način:
1. Napravo odpeljite na kraj, namenjen izpustu umazane vode.

POZOR: Za te postopke namenjen kraj mora biti skladen z 
veljavnimi predpisi o varovanju okolja.

2. Opravite postopke za postavitev naprave v varno stanje (preberite 
odstavek “POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE”).

3. Sprostite zaporni ročici sesalnega pokrova (1), obrnite jih v smeri, 
ki je označena s puščico (slika 1).

4. Z uporabo zapornih ročic odstranite sesalni pokrov (slika 2).

POZOR: Svetujemo vam, da vedno nosite zaščitne rokavice 
in se tako zavarujete pred hudim poškodovanjem rok.

5. Najprej z vodnim curkom in nato z vlažno krpo dobro očistite tečaj 
vrtišča (2) plovce motorja sesalnika (slika 3).

6. Najprej z vodnim curkom in nato z vlažno krpo dobro očistite 
plovca na sredini (3) (slika 4).

7. Najprej z vodnim curkom in nato z vlažno krpo dobro očistite 
stranska plovca (4) (slika 4).

8. Z vodnim curkom očistite notranjost usmerjevalnika umazane 
vode, vstopna odprtina v notranjost je označena s črko (A), 
medtem ko je izstopna odprtina označena s črko (B) (slika 5).

9. Z zračnim curkom očistite notranjost usmerjevalnika zraka 
motorja sesalnika, vstopna odprtina v notranjost je označena s 
črko (C), medtem ko je izstopna odprtina označena s črko (D) 
(slika 6).

10. Sestavite s postopki v obratnem vrstnem redu.
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KONTROLA IN ČIŠČENJE ŠČETKE
Skrbno čiščenje ščetk zagotavlja boljše čiščenje tal, poleg tega pa 
tudi večjo trajnost motorja ščetke. Ščetke čistite na naslednji način:
1. Napravo odpeljite na kraj, namenjen za vzdrževanje naprave.
2. Opravite postopke za postavitev naprave v varno stanje (preberite 

odstavek “POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE”).
3. Krmilo za upravljanje blokirajte v vodoravnem položaju. Pritisnite 

zaporno ročico (1) droga za upravljanje v smeri, ki je označena 
s puščico (slika 1) in drog za upravljanje zasučite v vodoraven 
položaj (slika 2).

4. Ko je krmilo v vodoravnem položaju, spustite zaporno ročico (1), 
da se krmilo blokira (slika 3).

5. Napravo postavite z zadnjim delom v stik s tlemi (slika 5), 
pomagajte si z ročajem (2), ki se nahaja na sprednjem delu 
naprave in z ročajem (3) (slika 4).

6. Ščetko snemite z naprave (slika 6).
7. S curkom vode ščetko očistite in odstranite nečistoče, morebiti 

prisotne med ščetinami ščetke.. Preverite obrabljenost ščetin ter 
v primeru prekomerne obrabljenosti zamenjajte ščetko (ščetine 
ne smejo biti krajše od 10 mm).

KONTROLA IN ČIŠČENJE SKLOPA BRISALCA TAL
Skrbno čiščenje celotnega sesalnega sklopa zagotavlja boljše 
sušenje in čistočo tal, poleg tega pa tudi večjo trajnost motorja 
sesalnika. Čiščenje sklopa brisalca tal opravite na naslednji način:
1. Napravo odpeljite na kraj, namenjen za njeno vzdrževanje.
2. Opravite postopke za postavitev naprave v varno stanje (preberite 

odstavek “POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE”).
3. Obrnite priključek brisalca tal (1) in ga premaknite v prednji del 

naprave (slika 1).

POZOR: Svetujemo vam, da vedno nosite zaščitne rokavice 
in se tako zavarujete pred hudim poškodovanjem rok.

4. Cev sesalnika (2) snemite s sesalne šobe na sklopu 
brisalca tal (slika 2).

5. Obrnite krilci (3) za devetdeset stopinj (slika 3).

Aparata ne smete prevažati ali 
parkirati v položaju mirovanja, 
če sta posoda za raztopino in 
zbirna posoda polni.

8. Sestavite s postopki v obratnem vrstnem redu.

POZOR: Med tem postopkom držite krmilo za upravljanje pri 
miru, da se naprava ne bi nenamerno premaknila.

POZOR: Svetujemo vam, da vedno nosite zaščitne rokavice 
in se tako zavarujete pred hudim poškodovanjem rok.
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KONTROLA IN ČIŠČENJE SESALNE CEVI
Skrbno čiščenje sesalne cevi sklopa brisalca tal zagotavlja boljše 
čiščenje tal, poleg tega pa tudi večjo trajnost naprave. Čiščenje 
sesalne cevi sklopa brisalca tal opravite na naslednji način:
1. Napravo odpeljite na kraj, namenjen za vzdrževanje.

POZOR: Za te postopke namenjen kraj mora biti skladen z 
veljavnimi predpisi o varovanju okolja.

2. Opravite postopke za postavitev naprave v varno stanje (preberite 
odstavek “POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE”).

3. Sprostite zaporni ročici posod (1), obrnite jih v smeri, ki je 
označena s puščico (slika 1).

4. Odstranite posodi z uporabo ročajev (2), ki so na posodi za 
raztopino (slika 2). Previdno jih odložite na tla.

5. Očistite notranjost sesalne cevi brisalca tal (3) s curkom tekoče 
vode, cev vstavite na del šobe, ki je označen s puščico (slika 3).

6. Sestavite s postopki v obratnem vrstnem redu.

6. Dvignite priključek brisalca tal (1) (slika 4).
7. Sklop brisalca tal snemite z zarez na priključku brisalca tal (4), 

pazite, da ne izgubite tesnila (5) na sesalni šobi (slika 5).
8. Najprej z vodnim curkom in nato z vlažno krpo dobro očistite 

sesalno komoro šobe (6) (slika 6).
9. Najprej z vodnim curkom in nato z vlažno krpo dobro očistite 

sesalno komoro sklopa brisalca tal (7) (slika 7).
10. Najprej z vodnim curkom in nato z vlažno krpo dobro očistite 

sesalno prednjo (8) in zadnjo gumo (9) sklopa brisalca tal 
(slika 9).

11. Preverite stanje obrabljenosti prednje gume (8) sklopa brisalca 
tal, če je rob gume, ki je v stiku s tlemi, poškodovan, opravite 
zamenjavo; vsekakor pa gumo lahko obračate med štirimi robovi 
(slika 9).

12. Preverite stanje obrabljenosti zadnje gume (9) sklopa brisalca 
tal, če je rob gume, ki je v stiku s tlemi, poškodovan, opravite 
zamenjavo; vsekakor pa gumo lahko obračate med štirimi robovi 
(slika 10).

13. Sestavite s postopki v obratnem vrstnem redu.
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KONTROLA IN ČIŠČENJE FILTRA RAZTOPINE 
Skrbno čiščenje filtra čistilne raztopine zagotavlja boljše čiščenje tal, 
poleg tega pa tudi večjo trajnost naprave. Filter čistilne raztopine 
čistite na naslednji način:
1. Napravo odpeljite na kraj, namenjen za vzdrževanje.

POZOR: Za te postopke namenjen kraj mora biti skladen z 
veljavnimi predpisi o varovanju okolja.

2. Opravite postopke za postavitev naprave v varno stanje (preberite 
odstavek “POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE”).

3. Sprostite zaporni ročici posod (1), obrnite jih v smeri, ki je 
označena s puščico (slika 1).

4. Odstranite posodi z uporabo ročajev (2), ki so na posodi za 
raztopino (slika 2). Previdno jih odložite na tla.

5. Odstranite vložek filtra (3) in ga očistite pod vodnim curkom, 
odstranite morebitne oprijete nečistoče, če je potrebno, ga 
zamenjajte (slika 3.

6. Sestavite s postopki v obratnem vrstnem redu.

KONTROLA IN ČIŠČENJE POSODE RAZTOPINE
Skrbno čiščenje posode za raztopino zagotavlja boljše čiščenje tal, 
poleg tega pa tudi večjo trajnost naprave:
1. Stroj odpeljite na mesto, ki je namenjeno za polnjenje posode 

za raztopino.
2. Opravite postopke za postavitev stroja v varno stanje (preberite 

odstavek “POSTAVITEV NAPRAVE V VARNO STANJE”).

3. Sprostite zaporni ročici posod (1), obrnite jih v smeri, ki je 
označena s puščico (slika 1).

4. Iz naprave odstranite zbirno posodo tako, da sprostite ročaja (2) 
(slika 2). Previdno jo položite na tla.

5. Iz naprave odstranite posodo raztopine tako, da sprostite ročaja 
(3) (slika 3). Previdno jo položite na tla.

1. Preverite, da je pokrovček za izpust (4) posode za raztopino 
(slika 4) pravilno nameščen, v nasprotnem primeru ga pravilno 
vstavite.

2. Iz ležišča na posodi za raztopino odstranite pokrovček polnilnika 
(5) za čistilno raztopino (slika 5).

3. Izpraznite posodo za raztopino in notranjost splaknite z vodnim 
curkom.

4. Odstranite pokrovček izpusta (4) z odprtine na zadnji strani 
posode (slika 6), da posodo povsem izpraznite.

5. Notranjost splaknite z vodnim curkom, če je potrebno, uporabite 
lopatico in odstranite na dnu posode nabrano blato.

6. V ležišče na zadnji strani posode za raztopino namestite 
pokrovček izpusta (4) čistilne raztopine (slika 7).

7. V ležišče na posodi za raztopino namestite pokrovček polnilnika 
(5) za čistilno raztopino (slika 8).

POZOR: Praviloma naj bi se ob vsakem polnjenju posode za 
raztopino tudi izpraznilo zbirno posodo.
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8. Posodo za raztopino vstavite v napravo, pri tem pazite, da ne 
poškodujete vstopno sesalno cev zraka (6) motorja sesalnika 
in sesalne cevi sklopa brisalca tal (7). Za postavitev posode si 
pomagajte z ročajema (3) na posodi za raztopino (slika 9 in 
slika  10).

9. Na posodo za raztopino postavite zbirno posodo, pri tem pazite, 
da ne poškodujete vstopno sesalno cev zraka (6) motorja 
sesalnika in sesalne cevi sklopa brisalca tal (7). Za postavitev 

posode si pomagajte z ročajema (9) na posodi za raztopino 
(slika 11 in slika 12).

POZOR: Pred postavitvijo zbirne posode preverite, da je 
pokrovček izpusta pravilno nameščen, v nasprotnem primeru 
ga pravilno namestite.

10. Posodi pritrdite na ogrodje naprave z zapornimi ročicami (1), 
obrnite jih v smeri, ki je prikazana s puščico (slika 13).
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ODPRAVLJANJE TEŽAV
V tem poglavju so opisane najpogostejše težave pri uporabi naprave. Če težave ne morete odpraviti z naslednjimi informacijami, se prosimo 
oglasite v najbližjem servisnem centru.

TEŽAVA MOŽEN VZROK REŠITEV

NAPRAVA SE NE VKLOPI

Glavno stikalo je v položaju “0”. Preverite, če je glavno stikalo pravilno 
vklopljeno, pritisnite na glavno stikalo.

Preverite, če se ob vklopu naprave na 
zaslonu za upravljanje pojavi sporočilo o 
alarmu.

Napravo nemudoma ustavite in pokličite 
tehnika specializiranega servisnega centra.

Preverite, če je baterija pravilno nameščena 
v napravo.

Baterijo pravilno namestite v napravo 
(preberite odstavek “VSTAVLJANJE 
BATERIJE V NAPRAVO”).

Preverite raven napolnjenosti baterije.

V primeru, da je raven napolnjenosti 
baterije kritična, opravite celoten cikel 
polnjenja (preberite odstavek “POLNJENJE 
BATERIJE”)

BATERIJA SE NI NAPOLNILA PRAVILNO

Vtič napajalnega kabla ni pravilno priključen 
v vtičnico polnilnika baterij.

Preverite, če je vtič napajalnega kabla 
polnilnika baterij priključen v vtičnico na 
podnožju polnilnika baterij.

Vtič napajalnega kabla ni pravilno priključen 
v omrežno vtičnico.

Preverite, če je vtič napajalnega kabla 
polnilnika baterij priključen v omrežno 
vtičnico.

karakteristike napajalnega omrežja niso 
skladne z zahtevami polnilnika baterij.

Preverite, če so karakteristike polnilnika 
baterij, navedene na tablici polnilnika bate-
rij, skladne s karakteristikami napajalnega 
omrežja.

Led lučka na ohišju polnilnika baterij 
zaporedoma utripa.

S pomočjo priročnika za uporabo in 
vzdrževanje polnilnika baterij ugotovite, 
kaj pomeni utripanje, ki ga polnilnik baterij 
oddaja med polnjenjem baterije.

AVTONOMIJA NAPRAVE JE ZELO MAJHNA Preverite raven napolnjenosti baterije, 
preverite simbol na zaslonu za upravljanje. 

V primeru, da je raven napolnjenosti 
baterije kritična, opravite celoten cikel 
polnjenja (preberite odstavek “POLNJENJE 
BATERIJE”).

NA ŠČETKI NI DOVOLJ ČISTILNE RAZ-
TOPINE

Količina čistilne raztopine v vodnem obtoku 
ni ustrezna za delo, ki ga je treba opraviti.

Preverite, če je količina čistilne raztopine v 
vodnem obtoku naprave ustrezna za delo, 
ki ga je treba opraviti (preberite odstavek 
“REGULIRANJE ČISTILA”).

Zamašen filter čistilne raztopine.

Preverite, da filter čistilne raztopine ni 
zamašen, v nasprotnem primeru ga očistite 
(preberite odstavek “KONTROLA IN 
ČIŠČENJE FILTRA RAZTOPINE ”).
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TEŽAVA MOŽEN VZROK REŠITEV

NAPRAVA NE ČISTI PRAVILNO

Naprava se ne vklopi. Preberite oddelek “NAPRAVA SE NE 
VKLOPI”.

Iztekajoča čistilna raztopina ne zadostuje. Preberite oddelek “NA ŠČETKI NI DOVOLJ 
ČISTILNE RAZTOPINE”.

Izbrani program ni ustrezen za delo, ki ga 
je treba opraviti.

Preverite, če je izbrani program ustrezen za 
delo, ki ga nameravate opraviti (preberite 
odstavek “DELO”).

Uporabljena ščetka ni pravilno vstavljena v 
napravo.

Preverite, če je ščetka pravilno vstavljena 
v napravo (preberite odstavek “VSTAVLJA-
NJE ŠČETKE V NAPRAVO”).

Tipologija ščetke ni ustrezna za umazanijo, 
ki jo je treba očistiti

Preverite, če je na napravo montirana 
ščetka ustrezna za delo, ki ga izvajate 
(preberite odstavek “AIZBIRA IN UPORABA 
ŠČETK”).

Obrabljenost ščetin na ščetki je prevelika
Preverite stanje obrabljenosti ščetke, če je 
potrebno, jo zamenjajte (preberite odstavek 
“KONTROLA IN ČIŠČENJE ŠČETKE”).

BRISALEC TAL NE OSUŠI POPOLNOMA

Sesalna naprava je zamašena

Preverite, če je brisalec tal brez ovir (pre-
berite odstavek “KONTROLA IN ČIŠČENJE 
SKLOPA BRISALCA TAL”).

Preverite, če je sesalna cev tal brez ovir 
(preberite odstavek “KONTROLA IN ČI-
ŠČENJE SESALNE CEVI”).

Preverite, če je sesalni pokrov brez ovir 
(preberite odstavek “KONTROLA IN ČI-
ŠČENJE SESALNEGA POKROVA”).

Pokrovček izpusta zbirne posode ni pravilno 
nameščen.

Preverite, če je pokrovček izpust zbirne 
posode pravilno nameščen.

Sesalni pokrov ni pravilno nameščen. Preverite, če je pokrov sesalnika pravilno 
nameščen na napravo.

PREKOMERNO NASTAJANJE PENE
Uporabljeno čistilo ni ustrezno.

Preverite, da se uporablja čistilo z omejenim 
penjenjem. Če je potrebno, v zbiralno 
posodo dodajte minimalno količino tekočine 
proti penjenju.

Tlak je le malo umazan. Čistilo v posodi za raztopino bolj razredčite.

NAPRAVA NE SESA PRAVILNO

Zbirna posoda polna
Izpraznite zbirno posodo (preberite 
odstavek “KONTROLA IN ČIŠČENJE ZBIR-
NE POSODE”).

Sesalna naprava je zamašena Preberite oddelek “BRISALEC TAL NE 
OSUŠI POPOLNOMA”.

Nosilec plovcev je blokiran
Očistite tečaj vrtišča nosilca plovcev (pre-
berite odstavek “KONTROLA IN ČIŠČENJE 
SESALNEGA POKROVA”).
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ODSTRANITEV

IZBIRA IN UPORABA ŠČETKE

Napravo odstranite tako, da jo izročite pooblaščenemu razgraditelju 
ali zbirnemu centru.
Pred odstranitvijo naprave morate naslednje materiale odstraniti in 
ločiti ter jih izročiti centru za ločeno zbiranje odpadkov, skladno z 
veljavnimi zakoni o varovanju okolja:
• Ščetke
• Klobučevina
• Električni in elektronski deli*
• Baterije
• Plastični deli (posode in krmilo)
• Kovinski deli (ročice in ogrodje)

(*) Predvsem se za odstranitev električnih in elektronskih delov 
obrnite na lokalnega distributerja.

ŠČETKA IZ POLIPROPILENA (PPL)
Uporablja se za vse vrste tal in je dobro odporna proti obrabi ter na toplo vodo (ne nad 50 stopinj). PPL ni vodovpojen, zato ohrani svoje 
lastnosti tudi pri delu na mokrih tleh.

DEBELINA ŠČETIN
Ščetine večje debeline so bolj toge in se zato uporabljajo na gladkih tleh ali tlakih z malimi fugami.
Na neravnem tlaku, reliefnem ali tlaku z globokimi fugami je priporočljiva uporaba mehkejših ščetin, ki lažje prodrejo v globino.
Upoštevati je potrebno, da obrabljene in s tem tudi prekratke ščetine ščetke postanejo toge in zaradi tega ne morejo več prodirati ter očistiti v 
globino, tudi zato, ker tako kot pri predebelih ščetinah, ščetka teži k poskakovanju.

VLEČNI KOLUT
Uporaba vlečnega koluta je priporočljiva za čiščenje gladkih površin. 
Obstajata dve vrsti vlečnih kolutov:
Vlečni kolut tradicionalnega tipa je opremljen z vrsto sidrastih konic, ki omogočajo zadrževanje in vlek abrazivnega koluta med delom.
Vlečni kolut tipa CENTER LOCK je poleg sidrastih konic opremljen s plastičnim centralnim sistemom za blokiranje z zaskočenjem, ki omogoča 
natančno centriranje abrazivnega koluta in njegovo priklopljeno držanje brez nevarnosti za odklop. Ta tip vlečnega koluta je primeren 
predvsem za stroje z več ščetkami, pri katerih je centriranje abrazivnega koluta težavno.

Podpisano proizvodno podjetje:
FIMAP S.p.A.

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

Z izključno odgovornostjo izjavlja, da so izdelki

STROJ ZA ČIŠČENJE TAL mod. Genie XS

so skladni z določili direktiv:

• 2006/42/ES: Direktiva o strojih.
• 2004/108/ES: Direktiva o elektromagnetni združljivosti.

Poleg tega so skladni z naslednjimi standardi:
• EN 60335-1: Varnost gospodinjskih in podobnih električnih 

aparatov - Varnost. 1. del: Splošne zahteve.
• EN 60335-2-72: Varnost gospodinjskih in podobnih električnih 

aparatov. 2. del: Posebne zahteve za avtomatske stroje za 
obdelavo tal za komercialne in industrijske namene.

• EN 12100-1: Varnost strojev – Osnovni pojmi, splošna načela 
načrtovanja – 1. del: Osnovna terminologija, metodologija.

• EN 12100-2: Varnost strojev – Osnovni pojmi, splošna načela 
načrtovanja – 2. del: Tehnična načela.

• EN 61000-6-2: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-2 del: 
Osnovni standardi - Odpornost proti elektromagnetnim motnjam 
v industrijskih okoljih.

• EN 61000-6-3: Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-3 del: 
Splošni standardi - Standard oddajanja motenj v stanovanjskih, 
poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih.

• EN 62233: Aparati za uporabo v gospodinjstvu in podobni – 
Elektromagnetna polja – Metode ocenjevanja in merjenja.

Za sestavo tehnične mape pooblaščena oseba:

G. Giancarlo Ruffo
Via Invalidi del Lavoro n.1
37059 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY

Santa Maria di Zevio (VR), 07/01/2015
FIMAP S.p.A.

Zakoniti zastopnik
Giancarlo Ruffo

ES IZJAVA O SKLADNOSTI

NAPRAVA ŠT. 
ŠČETK. KODA TIP 

ŠČETIN
Ø 

ŠČETINE
Ø 

ŠČETKE. OPOMBE

Genie XS
1 439929 PPL 1.1 280 Ščetka PPL

1 439930 Vlečni kolut
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