
 

  

Instrukcja obsługi   

dokumentacja techniczno – ruchowa TGB 8572 

   

Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia firmy Numatic   

   

   

Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Zakupione 

przez Państwa urządzenie jest wyrobem nowoczesnym i ergonomicznym.   

    

Niniejsza instrukcja obsługi pozwoli na szybkie i dokładne zaznajomienie się z warunkami pracy 

urządzenia. Instrukcja jest integralną częścią maszyny. Ważnym jest, aby znajdowała się ona zawsze 

w posiadaniu użytkownika urządzenia.   

   

Prosimy o dokładne i wnikliwe zapoznanie się z treścią instrukcji ze szczególnym uwzględnieniem 

uwag i zaleceń producenta wyrobu a zwłaszcza zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.   

   

Firma Numatic International Ltd zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konstrukcji, 

mających na celu podwyższenie walorów technicznych i użytkowych wyrobu.   

   

      

   

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA   

Instrukcja bezpieczeństwa   



 

Przeczytaj dokładnie poniższą instrukcję i zachowaj dla celów informacyjnych.   

   

Usunięcie opakowania i kontrola urządzenia:   

Po rozpakowaniu urządzenia, należy sprawdzić czy nie zostało ono uszkodzone w czasie transportu oraz czy 

wszystkie elementy wyposażenia są w komplecie z maszyną.    

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości nie wolno uruchamiać maszyny. Należy wówczas 

skontaktować się z dystrybutorem firmy Numatic. Jeśli urządzenie wykazuje uszkodzenia powstałe podczas 

transportu, nie należy go uruchamiać. Należy się zwrócić do serwisu lub sprzedawcy towaru. 

Nieprzestrzeganie powyższej instrukcji może łączyć się zagrożeniem życia i mienia. W przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości należy się zwrócić do sprzedawcy.   

Opakowanie jest w 100% wykonane z materiałów nadających się na surowce wtórne i jest oznakowane 

symbolem surowców wtórnych.   

UWAGA: Opakowanie maszyny (torebki plastikowe, spinacze itd.) może stanowić potencjalne zagrożenie i 

dlatego powinno być trzymane z dala od dzieci i osób trzecich. Akcesoria wyposażenia standardowego 

maszyny znajdują się wewnątrz opakowania.   

UWAGA: Nie wolno czyścić (zbierać) płonących lub gorących materiałów. Nie wolno zasysać (zbierać) 

rozpuszczalników, substancji toksycznych, palnych lub wybuchowych o raz silnie żrących kwasów.   

UWAGA: W automatach serii TGB1840 / TTB1840G obowiązuje zakaz używania pełnych padów 

melaminowych (tzw. piankowych). Dopuszcza się używanie padu melaminowego (piankowego) z większym 

- 9" – otworem wewnętrznym dla zmniejszenia występującego tarcia. Niezastosowanie się do powyższych 

wytycznych może doprowadzić do uszkodzenia / szybszego zużycia podzespołów (takich jak baterie, 

przekładnia szczotki itp.) oraz jest podstawą do unieważnienia gwarancji.   

      

Instrukcja bezpieczeństwa   

1. Przed podłączeniem maszyny do prądu należy sprawdzić, czy napięcie w sieci     

2. zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej maszyny.   

3. Maszyna powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem tzn. do   czyszczenia na mokro. 

Używanie maszyny do innych celów jest zarówno      niewłaściwe i niebezpieczne.   

4. Po podłączeniu maszyny do prądu, nie wolno trzymać dyszy i ssawy blisko wrażliwych  części ciała, 

takich jak oczy, usta, uszy itd.   

5. Maszyny nie powinno się nigdy pozostawiać bez nadzoru w obecności dzieci lub osób  trzecich.   

6. Należy pamiętać o wyjęciu wtyku zasilania z gniazda w czasie, gdy maszyna nie jest  używana.   

7. Nie wolno podnosić maszyny za przewód ani wyszarpywać wtyczki z gniazda.   

8. Przed użyciem należy sprawdzić wszystkie przewody. Nie wolno używać urządzania w  przypadku 

wykrycia wadliwych przewodów.   



 

9. Dodatkowe przewody przedłużające i wtyczki powinny być suche i trzymane z dala od wilgotnych 

powierzchni (maksymalnie ~20m, o minimalnym przekroju 3x2,5mm2)   

10. Należy pamiętać o odłączeniu maszyny od prądu przed otwarciem go w celu konserwacji, etc. 

Maszyny nie powinno się nigdy zanurzać w wodzie. Nie wolno   używać rozpuszczalników ani silnych 

detergentów.   

11. Nie wolno używać maszyny w miejscach nasyconych gazami, gdyż istnieje niebezpieczeństwo 

wystąpienia niekontrolowanego wybuchu.   

12. Maszyna seryjnie wyposażona jest w BEZOBSŁUGOWE akumulatory, których NIE WOLNO 

OTWIERAĆ.   

Producent nie odpowiada za obrażenia osób i zwierząt oraz zniszczenia obiektów spowodowane 

niewłaściwym lub nieracjonalnym używaniem maszyny oraz nieprzestrzeganiem instrukcji w jakikolwiek 

sposób.   

Podłączenie elektryczne urządzenia:   

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych Zakładu Energetycznego. Zgodnie z przepisami 

uziemienie urządzenia zależy od zastosowanego przy nim przewodu zasilającego.   

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji, należy BEZWARUNKOWO 

wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.   

     

OPIS URZĄDZENIA   

W skład urządzenia wchodzą:   

1. maszyna    

2. ssawa zbierająca  

3. kabel do ładowania 

4. komplet bezpieczników 

5. opakowanie   

Każde urządzenie posiada indywidualny numer identyfikacyjny, umieszczony na tabliczce znamionowej 

znajdującej się na tylnej części gryfu sterującego maszyny. Numer widnieje również w karcie gwarancyjnej.   

Wypełniona karta gwarancyjna jest wymagana w przypadku naprawy gwarancyjnej urządzenia.   

Tabliczka jest jedynym uznawanym przez producenta świadectwem identyfikacyjnym urządzenia i zawiera 

wszystkie dane pozwalające udzielać producentowi (serwisowi) wszelkich informacji technicznych oraz 

ułatwiające nabywanie części zamiennych.   

Należy uważać, aby nie uległa ona zniszczeniu. Zniszczenie tabliczki znamionowej jest równoważne z utratą 

gwarancji.   

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji obsługi tj.:   



 

• zalania elementów elektrycznych, zablokowania silnika ssącego lub napędu szczotek,   

• wyrwania, przetarcia, przecięcia przewodu zasilającego,   

• wyrwanie lub zniszczenie fabrycznych zabezpieczeń elementów zasilających urządzenie:      

• zamocowania gumowe, blokady przewodów   

• uszkodzeń mechanicznych – złamania, uderzenia,   

• brak podstawowych zasad higieny- mycie i czyszczenie: zbiorników, filtrów i węży  •  użytkowania 

maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem   

OPIS URZĄDZENIA 
Budowa urządzenia 
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01. panel sterowania operatora 

02. gniazdo / punkt ładowania 

03. punkt napełniania czystej wody 

04. dźwignia podnoszenia i opuszczania ssawy 

05. wąż spustowy i wskaźnik poziomu napełnienia 

06. wąż ssący 

07. kontrolki ładowania 

08. pedał do podnoszenia głowicy ze szczotką 

09. pedał dodatkowego nacisku szczotki 

10. ssawa półparaboliczna 

11. rękojeść sterowania wł./wył. szczotki 

12. bezpiecznik topikowy 2,5 A 

13. akumulatory 

14. 2x bezpiecznik akumulatorowy 40 A 

15. bezpiecznik silnika szczotki 30 A 

16. bezpiecznik silnika ssania 30 A 

17. głowica ze szczotką  

18. filtr wody czystej  

19. pompa wodna  

20. wąż spustowy wody brudnej 

21. separator 

22. górny zbiornik (woda brudna) 

23. dolny zbiornik (woda czysta) 

24. zawleczka  

25. zapłon kluczykowy wł. / wył. 

26. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPIS URZĄDZENIA 

Porównanie panelu sterowania 

 

 
 
 

1 Pokrętło prędkości trakcji 
2 Przełącznik zapłonu kluczyka 
3 Natężenie przepływu wody 
4 Zatrzymanie awaryjne 
5 Ssanie Wł./Wył. 
6 Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów 
7 Do przodu/Do tyłu 
8 Licznik czasu pracy 
9 Szczotka Wł. / Wył. / Rękojeść sterownicza 

10 Kontrolka stanu trakcji 

W razie wystąpienia poważnej awarii, skon - 
taktować się z lokalnym dealerem Numatic  
lub zadzwonić na linię pomocy technicznej  

Numatic pod numer +44 (0)1460 269268. 
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Poradnik szybkiej instalacji 
  

 

  

Włożyć kluczyk i włączyć maszynę. (poz. A) 

Podczas podnoszenia albo  
opuszczania górnego  

zbiornika wody brudnej  
używać uchwytu. 

Lokalizacja bezpiecznika 

TGB 8572 ZAWARTOŚĆ 
● 2 x kluczyki zapłonu ● 2 x bezpiecznik  

4 )  A 
● 1 x bezpiecznik 30 A (szczotka) ● 1 x  

bezpiecznik 20 A 
● 1 x bezpiecznik 2,5 A 

● ściągacz do bezpieczników Maxi 

Podnieść zespół górnego zbiornika przy  
pomocy uchwytu, aby odsłonić dostęp do  
przedziału akumulatora. 

Założyć bezpieczniki akumulatorowe do  
oprawki (znajdują się w pakiecie startowym)  
 zob. ilustracja. - 
rys. 1, 2,  3.) ( 

Włożyć kluczyk do stacyjki na panelu  
sterowania (zob. poniżej (poz. A) 

UWAGA: Wkładając bezpiecznik, należy  
używać odpowiednich rękawic. 

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ PORADNIKA PRZED ROZPOCZĘCIEM  
JAKICHKOLWIEK CZYNNOŚCI. PO USUNIĘCIU WSZYSTKICH MATERIAŁÓW  
OPAKOWANIOWYCH, OSTROŻNIE OTWORZYĆ I SPRAWDZIĆ ZAWARTOŚĆ. ! 

! 

! 

! 

B 
A 

1 2 3 

DOPILNOWAĆ, ABY W CZASIE ODSŁANIANIA AKUMULATORÓW ŻADEN METALOWY PRZEDMIOT NIE  
ZETKNĄŁ SIĘ Z ZACISKAMI AKUMULATORA. PODCZAS WKŁADANIA PIERWSZEGO BEZPIECZNIKA  

MOŻE POJAWIĆ SIĘ ISKRA – TO NORMALNE ZJAWISKO. 

Nacisnąć rękojeści sterownicze obiema dłońmi (poz.  
B)  

i powoli zjechać maszyną z palety. 
Po wyjechaniu i ustawieniu maszyny w bezpiecznej  

pozycji, przekręcić kluczyk z powrotem w pozycję (0)  
„WYŁ”. 

Uwaga: W trakcie transportu kołowego, zabezpieczyć  
produkt przed możliwością przypadkowego ruchu. 

- 



 

Poradnik szybkiej instalacji 

 

 

 
 

 

Zamontować ssawę i zabezpieczyć ją  
zawleczką. 
Na ssawę nałożyć wąż ssący, upewniając  
się, że dobrze pasuje.  
Uwaga: NIE wpychać węża na ssawę przy  
podniesionej ssawie. 
Unieść ssawę na czas transportu lub  
opuścić ją na czas pracy, używając w tym  
celu dźwigni znajdującej się z tyłu maszyny. 
Informacje dotyczące montażu piór ssawy  
( 12). zob. str.  

PRZED DOKONANIEM JAKIEJKOLWIEK REGULACJI, KAŻDORAZOWO UPEWNIĆ SIĘ, ŻE  
MASZYNA JEST WYŁĄCZONA. ! ! 

 x szczotka 370 mm albo 2 x pad 360  2 
mm w modelu TGB 8572. System szczotek  
Nulock. Szczotkę trzeba jedynie wcisnąć i  
przekręcić do momentu jej zablokowania -  
zakładanie i zdejmowanie jest bardzo łatwe. 
Wsunąć szczotkę/pad pod głowicę. 
Założyć szczotkę/pad w uchwycie napędu  
Nulock, przekręcić szczotkę / pad, aż do  
zablokowania. 

Odchylenie lewe: Jeśli maszyna  
ciągnie w prawo, przekręcić  
pokrętło w prawo, co da lewe  
odchylenie głowicy. 
Odchylenie prawe: Jeśli  
maszyna ciągnie w lewo,  
przekręcić pokrętło w lewo, co  
da prawe odchylenie głowicy. 

Przekręcenie  
pokrętłem w  

prawo spowoduje  
ciągnięcie maszyny  

bardziej na lewo. 

Przekręcenie  
pokrętłem w  

lewo spowoduje  
ciągnięcie maszyny  
bardziej na prawo.  

Montaż szczotki / pada. 

Regulacja nachylenia głowicy ze szczotką 

Montaż ssawy 

Konstrukcja ssawy umożliwia jej szybki montaż, dzięki czemu wymiana wycieraczki jest bardzo łatwa, a w razie zahaczenia o  
przeszkodę automatycznie odczepia się zapobiegając uszkodzeniu. 

Jeśli maszyna w trakcie czyszczenia do przodu ma tendencję do  
ciągnięcia w którąś stronę, można to skompensować regulując  
pokrętłem nachylenia głowicy. 

Uwaga: Przy wymianie zużytych szczotek, zaleca się stosowanie rękawic ochronych. 

R L 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wąż ssawny jest wyposażony w zacisk typu U do zagięcia węża w pałąk, co ma zabezpieczyć przed rozlaniem wody po wyłączeniu  
ssania. W razie potrzeby wyciągnięcia zacisku typu U, przed wznowieniem pracy zawsze sprawdzać, czy zacisk jest prawidłowo  
założony z powrotem. 

Montaż prowadnicy węża 

UWAGA:  NIE wpychać węża na ssawę  
przy podniesionej ssawie. 

Po zakończeniu, założyć z  
powrotem wąż na ssawę. 

UWAGA: Szczególnie uważać, aby podczas napełniania zbiornika wody czystej nie dostały się do niego żadne  
zanieczyszczenia (liście, włosy, brud itp.). Napełniając zbiornik z wiadra lub w podobny sposób, za każdym razem sprawdzić,  
czy jest ono czyste i czy nie ma w nim żadnych śmieci. 

Model TGB 8572 jest wyposażony w duży zbiornik czystej wody, co przy jednym napełnieniu umożliwia  
wyczyszczenie dużych powierzchni. 

Napełnianie zbiornika czystej wody 
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Aby napełnić zbiornik wody czystej, rozciągnąć wąż znajdujący się z tyłu maszyny do środka odkręcanego korka wlewu (1). Wyjąć  
wąż. Otworzyć zatyczkę i umieścić wąż pod zaworem wodnym albo użyć węża, aby rozpocząć napełnianie. Zbiornik można również  
napełnić, odkręcając korek wlewu i nalewając z wiadra albo podobnego naczynia (2). 

1 
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Poziom wody w zbiorniku czystej wody można zmierzyć na skali z tyłu maszyny.  
Dolny zbiornik wody czystej ma pojemność 85 litrów. 

UWAGA: przed podniesieniem za każdym razem upewnić się, czy zbiornik  
brudnej wody jest pusty. 

Wskaźnik poziomu napełnienia 

POSTĘPOWANIE Z CHEMIKALIAMI I ICH MIESZANIE 
W każdym przypadku należy ściśle przestrzegać zaleceń dot. bezpieczeństwa producenta 
 chemikaliów. Stosować wyłącznie chemikalia zalecane do użytku w automatach szorują - 

co-zbierających. ! ! 

WAŻNE 
Nie używać maszyny przed przeczytaniem i zrozumieniem instrukcji. ! ! 

20 L 

45 L 

L 65 

L 85 

Maszynę można teraz przetransportować  
w miejsce czyszczenia. 

Przed rozpoczęciem czyszczenia, rozst - 
awić odpowiednie znaki ostrzegawcze i  
zamieść lub zetrzeć mopem podłogę. 



 

 

Obsługa maszyny  
Podnoszenie i opuszczanie ssawy  

  
  

 
 

 

Dźwignia służąca do opuszczenia głowicy znajduje się po prawej stronie w tylnej  
części maszyny. Opuścić głowicę ze szczotką, przesuwając dźwignię zwalniającą z 
 lewej strony do pozycji górnej. 

Po przygotowaniu podłogi (zob. poprzedni  
rozdział) można ustawić przyciski  
sterowania do konkretnych warunków  
roboczych. 
Przed przystąpieniem do pracy z nowymi  
ustawieniami dopilnować, aby głowica była  
opuszczona. Przesunąć dźwignię ssawy w  
najniższe położenie. 

UWAGA:  Nie jechać maszyną do  
tyłu z opuszczoną ssawą. Może to  
doprowadzić do uszkodzenia piór. 

 

Podnoszenie i opuszczanie głowicy ze szczotką 

Włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić w pozycję „1” (poz. A).  
Zaświeci się kontrolka stanu trakcji. 
Ustawić żądaną prędkość, w zależności od rodzaju podłogi i  
stopnia jej zabrudzenia (poz. B). 
Optymalną prędkością czyszczenia jest prędkość średnia. 
Ustawić natężenie przepływu (poz. C). 
Model TGB 8572 jest wyposażony w elektroniczny układ  
hamulcowy. 
Po prostu zwolnić dźwignię start / stop i maszyna się zatrzyma. 
W sytuacjach awaryjnych, wcisnąć przycisk zatrzymania  
awaryjnego. (poz. D). 
Maszyna zostanie unieruchomiona. 
Aby zresetować maszynę, przekręcić w lewo przycisk  
zatrzymania awaryjnego. 
Aby ponownie uruchomić maszynę po zresetowaniu przycisku  
zatrzymania awaryjnego, ustawić kluczyk na „0”, a następnie  
ponownie ustawić na „1”. 

Ustawienie sterowania czyszczeniem 

A 

D 

C 
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OBSŁUGA MASZYNY 

 

 
 

 

Dźwignia nacisku szczotki znajduje się z prawej strony maszyny. 
Dźwignia służy do zwiększania nacisku szczotki w miejscach, których oczyszczenie jest szczególnie trudne. 

UWAGA: Zaleca się stosowanie tej opcji jedynie punktowo, a NIE w sposób ciągły. 
Po zwiększeniu nacisku szczotek czas pracy maszyny może być krótszy. 

Regulacja nacisku szczotki/obciążenia 

Aby rozpocząć pracę, ustawić natężenie przepływu wody, opuścić głowicę ze szczotką, opuścić ssawę, nacisnąć przełącznik ssania,  
pociągnąć dźwignię sterowniczą Wł./Wył. szczotkę. 
Dźwignią regulacji prędkości, ustawić prędkość odpowiednio do typu podłogi i stopnia zabrudzenia. 
Optymalną prędkością czyszczenia jest prędkość średnia. 

Ssawa zaczyna zbierać brudną wodę. 
Aby zapewnić równomierne czyszczenie przy kolejnym przejeździe, należy robić 10 cm zakładkę na poprzednim pasie. 
Nie używać maszyny (jeśli jest pełna) na powierzchniach o nachyleniu przekraczającym (6%). 
Ostrzeżenie: Będąc na rampie albo nachyleniu, unikać gwałtownego zatrzymania. Unikać ostrych skrętów. Przy zjeździe z rampy  
jechać z małą prędkością.  
Czyszczenie na rampie wykonywać tylko przy zjeździe (na dół). 
Na bardzo zabrudzonych podłogach należy zastosować technikę „podwójnego szorowania”. 
Najpierw należy wstępnie wyszorować podłogę przy ssawie w pozycji podniesionej, pozwalając na zadziałanie detergentów, a  
następnie ponownie wyszorować powierzchnię z opuszczoną ssawą. 
W razie pojawienia się smug, oczyścić pióra ssawy. 
UWAGA: Podczas objeżdżania narożników lub manewrowania wokół przeszkód, należy zachować ostrożność i zmniejszyć  
prędkość. 

Konstrukcja ssawy umożliwia jej  
samoczynne rozłączenie. 

Pozwala to na jej bezpieczne rozłączenie  
w razie napotkania przeszkody podczas  
ruchu maszyny do przodu. 

Aby ponownie zamontować ssawę w  
uchwycie, należy najpierw poluzować  
pokrętła mocujące na korpusie ssawy i  
wsunąć w wycięcia na wsporniku.  
Palcami dokręcić pokrętła. 

Rozłączenie ssawy 

Maszyna w użyciu 

KAŻDORAZOWO NALEŻY WCZEŚNIEJ ZAMIEŚĆ PODŁOGĘ I ROZSTAWIĆ  
ODPOWIEDNIE  ZNAKI OSTRZEGAWCZE. ! ! 

( A) Tryb standardowy 
Nacisk 13 kg 

( B) Tryb wysokowydajny 
Nacisk 28 kg 

( C) Ekstra wysokowydajny 
Nacisk 50 kg 

A B C 



 

WYMIANA PIÓR SSAWY 

 

 
 

 

 

KOLEJNOŚĆ KONTROLEK ŁADOWANIA 

Aby wyczyścić ssawę, wyjąć sworzeń zabezpieczający i wyciągnąć ssawę z oprawy. 
Umyć ssawę czystą wodą i ponownie zamontować. 

4 

2 

3 

1 

5 

Ssawa - widok 

. Zawleczki x 4  1 
2 . Pióro tylne 

3 . Nośnik pióra 
. Pióro przednie (z wycięciami ) 4 

5 . Korpus główny ssawy 

Przed dokonaniem jakiejkolwiek konserwacji, każdorazowo upewnić się,  
że maszyna jest wyłączona. ! ! 

UWAGA: Pióra można odwracać,  
co pozwala wydłużyć okres ich  
eksploatacji. 

Pióra ssawy należy okresowo sprawdzać pod kątem ewentualnego zużycia i uszkodzeń. 
Demontaż pióra jest łatwy. Należy zacząć od wyjęcia czterech zawleczek, odwrócić ssawę i oddzielić nośnik pióra od korpusu. Odpiąć  
pióra z bolców mocujących i skontrolować, a w razie potrzeby wymienić na nowe.  
Ponownie zamontowanie pióra wykonać w odwrotnej kolejności. 



 

 

 
 

 

 

  
  

SPECYFIKACJE 

W czasie nietypowej eksploatacji; np. jeśli maszyna jest pozostawiana bez  
ładowania na jakiś czas – zaleca się przestrzeganie poniższych instrukcji: 

Przed pozostawieniem maszyny bez użycia na okres przynajmniej 30 dni, należy  
całkowicie naładować akumulatory, a bezpieczniki akumulatorowe wyjąć za pomocą  
dostarczonego z maszyną ściągacza bezpieczników Maxi. 

Akumulatory należy doładowywać raz na trzy  
miesiące.  
Na dzień przed ponownym uruchomieniem  
maszyny należy całkowicie naładować  
akumulator. 

UWAGA: Naładować całkowicie akumulator po ostatnim użyciu maszyny. Nie pozostawiać maszyny w stanie rozładowania 

Sygnał (LED) Znaczenie 

Świeci się czer - 
wona dioda Pierwsza faza (tryb stałej wartości prądu) 

Świeci się  
pomarańczowa  

dioda 
Druga faza (tryb stałej wartości napięcia) 

Świeci się zielo - 
na dioda Trzecia faza (tryb napięcia stałego) – ładowanie zakończone 

Miga czerwona  
dioda, po czym  

następuje pauza. 

Zablokowany wentylator chłodzący > 1 błysk pomiędzy pauzami 
Zabezpieczenie nadnapięciowe / Zwarcie na wyjściu / Odwrócone bieguny na  
akumulatorze > 2 błyski pomiędzy pauzami 
Zabezpieczenie przed przegrzaniem > 3 błyski pomiędzy pauzami 
Przekroczenie 10-godzinnego czasu ładowania w trakcie fazy 1 lub 2 > 4 błyski  
pomiędzy pauzami 

Funkcja wolnego koła 

Maszyna jest wyposażona funkcję wolnego koła, która pozwala operatorowi w razie potrzeby na ręczne przemieszczanie maszyny. 
Hamulec silnika znajduje się po prawej stronie maszyny, w pobliżu tylnego koła. 
Wyjąć ramię (rys.1). Ustawić w pozycji rozłączonej (rys. 2).  
Hamulec silnika zostanie w pełni rozłączony. Maszyna jest teraz w trybie wolnego koła. 

1 2 

PRZED KAŻDORAZOWYM ODBLOKOWANIEM HAMULCA UPEWNIĆ SIĘ, ŻE MASZYNA ZNAJDUJE SIĘ NA  
RÓWNEJ, POZIOMEJ POWIERZCHNI. NIE WOLNO ODBLOKOWYWAĆ HAMULCA W MASZYNIE STOJĄCEJ  

NA POCHYŁOŚCI. ! 

! 

Uwaga:  Funkcje z napędem nie działają w maszynie, która jest w trybie wolnego koła. 
Należy pamiętać o ponownym załączeniu napędu po dotarciu do miejsca przeznaczenia / przed użyciem maszyny. 



 

 

  

INFORMACJE O MASZYNIE  



 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CZĘŚCI ZAMIENNE 

 

  



 

  

SCHEMAT OKABLOWANIA AKUMULATORÓW 

 

 

 



 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa obsługi maszyny do pracy na mokro UWAGA:  

Jak każde urządzenie elektryczne wymaga uwagi i obserwacji w czasie pracy, rutynowe przeglądy urządzenia 

zapewniają bezpieczna eksploatacje. Błędy w niezbędnej obsłudze urządzenia zastosowanie nieoryginalnych 

podzespołów wymiennych może w konsekwencji doprowadzić do sytuacji, w której urządzenie stanie się 

niebezpieczne dla operatora jak i osób trzecich. Konsekwencją powyższego jest odstąpienie producenta od 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo wyrobu.  

UWAGA:  

Maszyny przeznaczonej do pracy na MOKRO zabrania się używać do zastosowań do pracy na SUCHO.  Nie 

wolno stosować maszyn do zbierania substancji wybuchowych.  

• Powierz urządzenie kompetentnej osobie  

• Utrzymuj wszystkie filtry w czystości  

• Sprawdzaj przed każdym uruchomieniem zamocowania filtrów i przewodów  

• Wymieniaj natychmiast uszkodzone części jeśli tylko zostaną wykryte uszkodzenia  

• Przegląd urządzenia wykonuj wyłącznie z odłączonym przewodem zasilającym z gniazda  

• Nie wykonuj samodzielnie żadnych napraw, skontaktuj się z serwisem  

• Nie wypinaj wtyczki zasilającej z gniazda poprzez pociągnięcie za przewód zasilający  

UWAGA:  

Urządzenie musi być dokładnie wyczyszczone po każdym użyciu. Dotyczy to zwłaszcza filtrów, zbiorników, 

węży ssących i spustowych. Dodatkowo należy opróżnić dolny zbiornik z wody z chemią i przepłukać 

czystą wodą przejeżdżając kilkanaście metrów jak podczas normalnej pracy. Niedostosowanie się do 

powyższych instrukcji może powodować zapychanie się maszyny. Uszkodzenia lub niesprawności 

powstałe w ten sposób nie kwalifikują się jako bezpłatne naprawy gwarancyjne.    

  

UWAGA:  

Urządzenie zostało zaprojektowane do użytkowania z oryginalnym osprzętem i akcesoriami, stosowanie 

innych akcesoriów lub osprzętu może zagrozić bezpieczeństwu operatora, osób trzecich lub wytrzymałości 

urządzenia. Lista dostępnych akcesoriów lub osprzętu dostępna jest u najbliższego dealera.   

UWAGA:  

PRZEWÓD ŁADUJĄCY MUSI BYĆ WYMIENIANY OBOWIĄZKOWO W RAZIE WYKRYCIA JAKICHKOLWIEK 

JEGO USZKODZEŃ. BATERIE MUSZĄ BYĆ UTYLIZOWANE ZGODNIE Z LOKALNYMI WYTYCZNYMI 

DOTYCZĄCYMI BATERII  

  

  

  



 

  
  

INFORMACJE  

POMOC TECHNICZNA LUB SERWISOWA  

Masz problem z obsługą urządzenia bądź pytania techniczne?  

ZADZWOŃ  

Tel. 501-647-559  

opłata za połączenie wg. Taryfy operatora biuro@bonus-czystosc.pl  

  

  

  


