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Před prvním použitím zařízení 
si určitě přečtěte tyto bezpeč-

nostní instrukce a jednejte podle nich. Uscho-
vejte si tyto bezpečnostní instrukce pro 
pozdější použití nebo pro dalšího majitele.
– Před prvním uvedením do provozu si 

bezpodmínečně přečtěte návod k 
obsluze a dbejte především následují-
cích bezpečnostních pokynů.

– Štítek na přístroji s varováním a pokyny 
uvádí důležité pokyny pro bezpečný 
provoz.

– Kromě pokynů uvedených v návodu na 
použití je nutné dodržovat všeobecné 
bezpečnostní právní předpisy.

– Údaje o napětí uvedené na typovém 
štítku přístroje musí souhlasit s napětím 
uzemnění.

– Ochranná třída I – Přístroje je povoleno 
zapojovat pouze do řádně uzemněných 
zdrojů elektrického proudu.

– Pro práce s kapalinami (např. čisticími pro-
středky) doporučujeme připojení k zajiště-
né zásuvce s ochranným vypínačem proti 
chybnému proudu (max. 30 mA).

– Používejte síťové připojení předepsané 
výrobcem. Totéž platí i pro výměnu 
vedení. Objednací číslo a typ viz Návod 
k použití.

– Před každým použitím přístroje zkontro-
lujte, zda napájecí vedení a zástrčka ne-
jsou poškozeny. Poškozené napájecí 
vedení je nutné nechat neprodleně vymě-
nit autorizovanou servisní službou, resp. 
odborníkem na elektrické přístroje.

– Přístroj smí být zapojen jen do takové-
ho el. přívodu, který byl instalován kva-
lifikovaným elektrikářem v souladu s 
mezinárodní normou IEC 60364-1 o 
elektrické instalaci budov.

– Postupy zapínání vykazují krátkodobé 
poklesy napětí.

– Při nepříznivých síťových podmínkách 
můýe dojít k poškození jiných přístrojů.

– Síťová impedance menší než 0,15 
ohmů neočekáváme žádné poruchy.

– Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu 
mokrýma rukama.

– Dbejte na to, aby nedošlo k poškození 
síťového či prodlužovacího vedení 
následkem přejetí vedení, jeho skřípnu-
tím či taháním za něj trhavým pohybem. 
Síťový kabel chraňte před žárem, sty-
kem s olejem či ostrými hranami.

– Pravidelně kontrolujte, zda není síťový 
kabel poškozen, např. zda nejsou patr-
né praskliny či jiné příznaky stárnutí. 
Bude-li zjištěno poškození, je třeba 
kabel vyměnit dříve, než dojde k jeho 
dalšímu použití.

– Při výměně konektorů síťového připoje-
ní nebo prodlužovacího vedení musí 
být zajištěna jak ochrana před stříkající 
vodou tak mechanická pevnost.

– Zařízení nesmíte čistit proudem vody z 
hadice ani vodním vysokotlakým paprskem 
(nebezpečí zkratů či jiných škod).

– Zařízení s pracovními mechanismy a 
zvláště pak jeho síťový kabel a pro-
dlužovací vedení je třeba před použitím 
zkontrolovat ohledně řádného stavu a 
bezpečnosti provozu. Pokud není jejich 
stav bezvadný, ihned odpojte síťovou 
šňůru. Zařízení se nesmí používat.

– Zásuvka eventuálně umístěná na zaří-
zení smí být použita pouze k připojová-
ní příslušenství a přídavných ústrojí 
uvedených v návodu k obsluze.

– Zařízení na omezení stavu vody je tře-
ba pravidelně čistit a kontrolovat, zda 
nevykazuje příznaky poškození.

– Zařízení není vysavač! Nevysávejte 
více kapaliny, než kolik jste jí rozstříkali. 
Nepoužívejte k vysávání suchých 
nečistot!

Bezpečnostní instrukce pro kartáčová čisticí zařízení a postři-
kovací extrakční zařízení

Přívod el. proudu

Použití

57CS



– 2

– Zařízení není vhodné k odsávání pra-
chů škodících zdraví.

– Nikdy zařízením nerozstřikujte a 
nenasávejte výbušné kapaliny, hořlavé 
plyny, výbušný prach ani neředěné 
kyseliny a rozpouštědla! Sem patří ben-
zín, ředidla do barev nebo topné oleje, 
které mohou, smísí-li se vířením s 
nasávaným vzduchem, tvořit výbušné 
páry nebo směsi, a dále aceton, neře-
děné kyseliny nebo rozpouštědla, pro-
tože napadají materiály použité při 
výrobě zařízení.

– Nikdy nevysávejte hořící či doutnající 
předměty.

– Přístroj je vhodný pro vlhkou až mokrou 
podlahu až do maximální hloubky vody 
do 1 cm. Nenajíždějte do prostoru, 
pokud není vyloučeno, že je překročena 
max. hloubka vody.

– Tímto zařízením se nesmějí vysávat 
lidé ani zvířata.

– Při nízkých teplotách se zařízení 
nesmějí používat ve vnějším prostoru.

– Používáte-li přístroj v nebezpečných 
prostorách (např. benzinová pumpa), 
dodržujte bezpodmínečně příslušné 
bezpečnostní předpisy. Nikdy nepracuj-
te v prostorách, ve kterých hrozí nebez-
pečí exploze!

– Používejte pouze čisticí prostředky 
doporučované výrobcem a respektujte 
rovněž pokyny k použití, likvidaci a upo-
zornění výrobců čisticích prostředků.

– Doporučované čisticí prostředky se 
nesmějí používat neředěné. Výrobky 
jsou z hlediska provozu bezpečné, pro-
tože neobsahují kyseliny, louhy ani lát-
ky znečišťující životní prostředí. Čisticí 
prostředky doporučujeme skladovat 
tak, aby nebyly dostupné dětem. Pokud 
se čisticí prostředek dostane do kontak-
tu s očima, vymyjte oči důkladně větším 
množstvím vody a při požití ihned 
vyhledejte lékaře.

– Při likvidaci odpadních vod či louhů 
dodržujte příslušná zákonná ustanovení.

– Přistroj je určen pouze pro povrchy 
určené v návodu.

– Přístroj chraňte před mrazem.

– Uživatel smí přístroj používat pouze k 
účelům, ke kterým byl přístroj vyroben. 
Při práci s přístrojem je uživatel povinen 
dbát místních specifik a brát při práci 
zřetel na třetí osoby, zvláště děti..

– Zařízení se nesmí nikdy nechat bez 
dozoru, dokud je motor v chodu. Obslu-
ha smí zařízení opustit teprve tehdy, 
když je motor v klidu, zařízení je zajiště-
no proti samovolnému pohybu, je pří-
padně aktivována  parkovací brzda a 
klíček je vytažen ze zapalování.

– Práce na zařízení provádějte vždy ve 
vhodných rukavicích.

– Aby se u zařízení vybavených klíčkem 
zapalování zabránilo použití zařízení 
nepovolanou osobou, je třeba vyndat 
klíček ze zapalování. 

– Přístroj smějí používat jen osoby, které 
jsou obeznámeny s manipulací nebo pro-
kázaly schopnost jej obsluhovat a které 
jsou používáním výslovně pověřeny.

– Toto zařízení není určeno k tomu, aby 
je používaly osoby (včetně dětí) s ome-
zenými fyzickými, smyslovými nebo 
duševními schopnostmi nebo osoby 
zcela bez zkušeností a/nebo znalostí, 
ledaže by tak činily pod dohledem oso-
by pověřené zajištěním jejich bezpeč-
nosti nebo poté, co od ní obržely 
instruktáž, jak se zařízením zacházet.

– Na děti je třeba dohlížet, aby bylo zajiš-
těno, že si se zařízením nebudou hrát. 

– Pozor! Při výstupu pěny či tekutiny zaří-
zení ihned vypněte!

– Pokud motor běží, neotvírejte kryt.
– Na šikmých plochách nesmí úhel sklo-

nu stranou a ve směru jízdy překračo-
vat hodnotu udanou v návodu k 
obsluze.

Při přenosu přístroje vypněte motor a pří-
stroj pevně upevněte.

Obsluha

Přeprava
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– Před čištěním a údržbou zařízení a 
výměnou jednotlivých dílů je třeba zaří-
zení vypnout. U zařízení provozova-
ných ze sítě je třeba vytáhnout síťovou 
zástrčku, u zařízení provozovaných na 
baterii je třeba vytáhnout bateriovou 
zástrčku popř. odpojit bateriové svorky. 
Při přestavování na jinou funkci je třeba 
zařízení vypnout.

– Údržbu smí provádět jen příslušný ser-
vis nebo odborníci v této oblasti, kteří 
jsou seznámeni se všemi příslušnými 
bezpečnostními předpisy.

– Dodržujte bezpečnostní kontrolu podle 
místně platných předpisů pro mobilní 
průmyslově využívané přístroje.

Smí se používat pouze příslušenství a 
náhradní díly schválené výrobcem. Origi-
nální příslušenství a originální náhradní 
díly skýtají záruku bezpečného a bezporu-
chového provozu přístroje.

– Používejte pouze kartáče / kotouče 
dodávané společně se zařízením nebo 
uváděné v provozním návodu. Použití 
jiných kartáčů / kotoučů může mít nega-
tivní dopad na bezpečnost.

– Je třeba dohlédnout na to, aby za pro-
vozu čisticí hlavy nedošlo k poškození 
síťového přívodního vedení nebo pro-
dlužovacího kabelu při přejetí otáčející-
mi se kartáči / kotouči.

– Nasedací mechanismy nejsou schvále-
ny pro veřejnou silniční dopravu. Dotaž-
te se prosím svého prodejce na sadu 
určenou k přestavbě na verzi, která má 
na silnice přístup.

– Je nepřípustné brát s sebou doprovod-
né osoby.

– Zařízení charakteru nástavce se smějí 
uvádět do pohybu jen ze sedačky.

– Dodržujte laskavě zvláštní bezpečnost-
ní instrukce uvedené v návodu k obslu-
ze pro přístroje s benzínovými motory.

– Nepoužívat přístroj bez ochranného 
krytu proti padajícím předmětům 
(FOPS) v oblastech, kde hrozí zasažení 
obsluhy padajícími předměty.

– Pokyny k beterii výrobce baterie a 
výrobce nabíječky musíte bezpodmí-
nečně respektovat. Dbejte na zákony 
při zacházení s bateriemi.

– Baterie nikdy nenechte stát ve vybitém 
stavu, ale co nejdříve je dobijte.

– Abyste se vyvarovali svodového prou-
du, udržujte baterie stále čisté a suché. 
Chraňte před nečistotami, například z 
kovového prachu.

– Na baterii nepokládejte nástroje ani nic 
podobného. Nebezpečí zkratu a výbuchu.

– V blízkosti baterie nebo v nabíječce 
baterie nikdy nezacházejte s otevřeným 
plamenem, netvořte jiskry ani nekuřte. 
Nebezpečí exploze.

– Dávejte pozor při práci s elektrolytem. 
Dodržujte příslušné bezpečnostní před-
pisy!

– Vybité baterie je třeba likvidovat ekologic-
ky v souladu se směrnicí ES  91/157 EHS 
nebo aktuálními místními předpisy.

– Aby nedošlo k ohrožení, smí opravy a 
montáže náhradních dílů provádět pou-
ze autorizovaná zákaznická služba.

– U zařízení se šroubovanými ráfky: před 
korekcí tlaku v pneumatikách zkontro-
lujte, zda jsou všechny šrouby na ráfku 
pevně utaženy.

– Před korekcí tlaku v pneumatikách 
zkontrolujte správné nastavení redukč-
ního ventilu kompresoru.

– Nesmí být překročen maximální tlak v 
pneumatikách. Přípustný tlak v pneumati-
kách je třeba si přečíst na pneumatice a 
případně i na disku kola. Liší-li se hodnoty 
vzájemně, dodržujte nižší z nich.

Údržba

Příslušenství a náhradní díly

Zařízení s otáčivými kartáči / kotouči

Nástavce

Přístroje na baterie

Zařízení vybavená pneumatikami
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