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1. ÚČEL A OBSAH PŘÍRUČKY 

1.1 Symboly

NEBEZPEČÍ!
Nebezpečí s rizikem zranění, nebo dokonce úmrtí. Předpisy pro 
předcházení nehodám provozovatele.
TEXTU U TOHOTO SYMBOLU VĚNUJTE MAXIMÁLNÍ POZORNOST.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Nebezpečí s rizikem zranění, nebo dokonce úmrtí. Předpisy pro 
předcházení nehodám provozovatele.
TEXTU U TOHOTO SYMBOLU VĚNUJTE MAXIMÁLNÍ POZORNOST.

POZOR!
Může poškodit přístroj nebo jeho součástky. Dávejte pozor.

VAROVÁNÍ!
Varování nebo poznámka ke klíčovým funkcím nebo užitečná 
informace o právě probíhajícím úkonu.

1.2 Účel příručky
Tato uživatelská příručka je nedílnou součástí přístroje a uživatel ji musí mít po celou 
životnost v celku a po ruce. 
Příručka obsahuje informace o bezpečnosti, technických hlediscích, provozu, údržbě 
a náhradních dílech. Jejím účelem je poskytnout zákazníkovi nezbytné informace o tom, 
jak přístroj správně, samostatně a bezpečně používat a ovládat. 

POZOR!
Než přístroj začnete používat, zkoušet a provozovat, pozorně si 
příručku pročtěte a dbejte uvedených pokynů.

V zájmu bezpečnosti osob a majetku tento návod obsahuje zvláštní symboly, 
které upozorňují na obzvlášť nebezpečné situace, varování a důležité 
informace:
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1.3 Uchovávání
Příručku pečlivě uchovávejte poblíž přístroje, tak abyste ji měli kdykoli ihned po ruce, 
a chraňte ji před tekutinami a dalšími látkami, které by mohly ohrozit čitelnost.
Příručka a prohlášení o shodě jsou nedílnou součástí přístroje, a proto musejí být po 
celou životnost v jeho dosahu.

1.4 Aktualizace příručky
Informace, popisy a nákresy obsažené v této příručce odrážejí stav v době prodeje stroje. 
Vzhledem k tomu, že má výrobce za cíl neustálé vylepšování svých výrobků, nebo 
z marketingových důvodů si vyhrazuje právo přístroje kdykoli bez předchozího 
upozornění technicky či komerčně upravovat.
Jakékoli dodatky se musejí uchovávat spolu s touto příručkou a považují se za její 
nedílnou součást.

1.5 Důvěrné informace
Technické informace (text, kresby a ilustrace) z této příručky jsou vlastnictvím výrobce 
a považují se za důvěrné.
Bez písemného souhlasu výrobce je přísně zakázáno tento dokument nebo jen jeho část 
prozrazovat, rozmnožovat nebo překládat. 

1.6 Příjemci
Tato příručka je určena pracovníkům pověřeným používáním přístroje k čištění podlah.

NEBEZPEČÍ!
Přístroj nesmějí používat děti ani osoby se sníženými tělesnými, 
duševními či smyslovými schopnostmi či takové, které s přístrojem 
nemají zkušenosti nebo ho neumějí používat, pokud na ně nedohlíží 
a o bezpečném používání přístroje je nepoučí osoba zodpovědná za  
jejich bezpečnost. Někdo by měl dohlížet na děti, aby si s přístrojem 
nehrály.
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2. VŠEOBECNÉ INFORMACE 

2.1 Identifikační údaje o výrobci 

2.2 Omezení odpovědnosti
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody způsobené osobám či na majetku:
• nesprávným používáním přístroje,
• naprostým nebo částečným nedodržováním uvedených pokynů,
• nepoužíváním přístroje v souladu s platnými předpisy,
• používáním, které není v souladu se zákony dané země týkajícími se bezpečnosti 

a předcházení nehodám,
• manipulací byť jen s jedinou součástí přístroje,
• nesprávnou instalací nebo připojením k zdrojům energie,
• používáním jiných než originálních náhradních dílů.

4FLOOR
Obchodním partnerem 4FLOOR je

LUX Czech s.r.o.
poštovní adresu

najdete na našem webu

Tel.: +420 220 000 871

Web: www.4floor.cz

e-mail: info@4floor.cz
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

2.3 Identifikační štítek
K přístroji je přiložen štítek (1) se základními identifikačními údaji potřebnými při 
žádosti o pomoc nebo náhradnídíly. Štítek obsahuje tyto informace:o pomoc 
nebo náhradní díly. Štítek obsahuje tyto informace:
A) model
B) sériové číslo
C) rok výroby
D) hmotnost

POZOR!
Ze žádného důvodu identifikační štítek neodstraňujte.
Kdyby se poškodil, obraťte se na výrobce.



4FLOOR TURBO

11

  

2.4 Referenční standardy a shoda:
Přístroj popsaný v této příručce splňuje tyto normy:

• EN 55014-1:06 + A1:09 + A2:11
• EN 55014-2:15
• EN 60335-1:12 + A11:14
• EN 60335-2-67:09
• EN 61000-3-2:14
• EN 61000-3-3:13
• EN 62233:08

Je v souladu s těmito ustanoveními a směrnicemi: 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické 
kompatibility (přepracované znění) 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 
o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění)

VŠEOBECNÉ INFORMACE
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2.4.1 Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě vystavené k tomuto přístroji je dokument, jímž výrobce na vlastní 
zodpovědnost potvrzuje, že se řídí evropskými směrnicemi, normami a technickými 
požadavky (uvedenými v prohlášení) nezbytnými k tomu, aby přístroj splňoval základní 
požadavky na prodej a používání v Evropské unii.
Prohlášení o shodě musí být považováno za nedílnou součást přístroje a stále musí 
přístroj provázet, dokud se nevyhodí.

VAROVÁNÍ
Pokud prohlášení o shodě spolu s přístrojem neobdržíte nebo se 
ztratí, vyžádejte si od výrobce kopii.

FAC-SIMILE
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2.5 Záruka
Výrobce dává záruku, že tento výrobek po dobu dvou let od koupě nevykáže žádné 
výrobní závady ani vady materiálu. 
Během této doby výrobce poskytne podle vlastního uvážení bezplatnou opravu nebo 
výměnu vadného výrobku.
Na vyměněné výrobky nebo opravené součásti se vztahuje záruka na zbývající záruční 
dobu nebo na následujících šest měsíců, podle toho, které období je delší. Podle 
omezení a podmínek stanovených platnými zákony tato omezená záruka neplatí 
v těchto případech:

• nesprávné či mimořádně náročné používání stroje,
• jestliže denní údržba neprobíhá nebo probíhá nesprávně,
• používání jiných než originálních náhradních dílů,
• škoda způsobená živelními událostmi, jako jsou zemětřesení, záplavy, požáry nebo 

nehody,
• manipulace se strojem nebo jeho úprava,
• škody způsobené používáním nevhodných výrobků či chemických látek 

způsobujících korozi, například vysoce kyselých produktů: statických disipativních 
detergentů, kyseliny chlorovodíkové, trichloretylenu, metyletylketonu, acetonu, 
čistého čpavku, bělidla nebo čistého chlornanu sodného či podobných výrobků,

 
 

• škody způsobené běžným opotřebením stěračů a kartáčů nebo vystavováním 
nevhodným povětrnostním podmínkám,

• návod k údržbě byl zfalšován.

Mimoto podmínky této záruky neomezují ani neupravují to, co stanovují platné zákony 
ohledně prodeje výrobků zákazníkovi.
Bude-li výrobek považován za závadný, obraťte se na 4FLOOR na adrese 
info@4floor.cz nebo na autorizované prodejce a ti vám sdělí postup, jak požádat 
o opravu.

VŠEOBECNÉ INFORMACE



4FLOOR TURBO

14

VŠEOBECNÉ INFORMACE



4FLOOR TURBO

15

  

3. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tato kapitola podává nezbytné informace o tom, jak přístroj používat plně v souladu 
s platnými bezpečnostními předpisy.

POZOR!
Výrobce odmítá veškerou zodpovědnost za škody způsobené na majetku 
nebo osobám nedodržením pokynů uvedených v následující kapitole.

VAROVÁNÍ
Základní podmínkou řádného používání přístroje je seznámení se 
s hlavními bezpečnostními normami a předpisy.
Provozovatel by měl dodržovat bezpečnostní předpisy platné 
v zemi, kde se přístroj používá.

NEBEZPEČÍ!
V zájmu bezpečného používání přístroje se řiďte všemi 
bezpečnostními pokyny uvedenými v této kapitole.

3.1 Zbytková rizika
Zbytková rizika jsou taková rizika, která zůstávají, i když se učiní všechna bezpečnostní 
opatření, a rovněž případná rizika, která nejsou zřejmá.
Pečlivým dodržováním pokynů uvedeným v této příručce se vyhnete ohrožení osob či 
poškození přístroje způsobeným zbytkovými riziky.
Než budete s přístrojem něco provádět, počkejte, až se všechny pohyblivé části úplně 
zastaví nebo součásti podléhající zahřívání zcela vychladnou. 
Řiďte se pokyny a varováním na štítcích, jimiž jsou přístroj nebo jeho díly opatřeny.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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3.2 Všeobecné požadavky

POZOR!
Než začnete přístroj používat, zkoušet či ovládat, přečtěte si 
pozorně tuto příručku a dodržujte uvedené pokyny.

Nebezpečí poškození osob či přístroje se vyhnete, když budete dodržovat níže uvedené 
pokyny a zásady chování:
• Přístroj byl navržen a sestrojen výhradně k čištění podlah. Každé jiné použití se 

považuje za nepatřičné.
• Přístroj nesmějí používat děti ani osoby se sníženými tělesnými, duševními či 

smyslovými schopnostmi a osoby, které s přístrojem nemají zkušenosti nebo ho 
neumějí používat, pokud na ně nedohlíží a nepoučí je o bezpečném používání 
přístroje osoba zodpovědná za jejich bezpečnost.

 

• Někdo by měl dohlížet na děti, aby si s přístrojem nehrály.
• Než se pustíte do údržby, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky nebo akumulátoru.
• Všimnete-li si, že přístroj pracuje nějak divně, nepoužívejte ho.
• Zjistíte-li závadu, dejte přístroj opravit výhradně kvalifikovanými techniky.
• Používejte pouze originální náhradní díly.
• Používejte pouze originální náhradní díly.
• Vyhýbejte se tomu, abyste přístroj polili vodou nebo jinou kapalinou.
• Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi kyseliny, které by mohly přístroj poškodit.
• Vyhněte se výparům škodlivých plynů tím, že nebudete míchat čisticí prostředky 

různých druhů.
•
 

Nepoužívejte přístroj k vysávání nebezpečného prachu.
• Při používání přístroje dávejte pozor, abyste nevrazili do police a podobně a neshodili 

z ní předměty.
•
 

Přístroj nepoužívejte k čištění nerovných povrchů nebo povrchů s mnoha otvory.
•
 

Přístroj nepoužívejte v potenciálně výbušném prostředí nebo v místech vystavených 
nebezpečným látkám či v nevhodných mikroklimatických podmínkách.

• Přístroj nepoužívejte v nepříznivém počasí.
• Nečistěte povrchy potřísněné hořlavinami.
• Po použití přístroj ihned vypněte.

 

• Po použití přístroj ukládejte do uzavřeného a suchého prostoru.

• Ujistěte se, že přístroj v klidu nestojí na kartáčích, ale že je podepřený a zvednutý 
trojnožkou. Jinak by mohla váha přístroje kartáče poškodit.



4FLOOR TURBO

17

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

• Přístroj neupravujte a nemanipulujte s ním.
• Neodstraňujte chrániče.
• Používejte pouze kartáče dodané spolu s přístrojem nebo takové, které jsou uvedeny 

v návodu k obsluze. 
Používejte osobní ochranné pracovní prostředky a ochranné pomůcky vhodné 
k dané práci.

• Při požáru haste oheň práškovým hasicím přístrojem, nikoli vodou.

3.3 Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Do přístroje nijak nezasahujte, je-li pod proudem (při údržbě, čištění 
apod.). Než s ním začnete něco provádět, odpojte ho od elektrického 
proudu (akumulátoru).

3.3.1 Lithioiontový akumulátor

• Používejte pouze nabíječe akumulátorů, které odpovídají technickým parametrům akumulátoru.
• Nabíječ akumulátoru používejte výhradně k nabíjení akumulátoru.
• Před vyjmutím akumulátoru odpojte přístroj od sítě.
• Likvidace akumulátoru a jeho nabíječe se musí provádět správně, v souladu s právními 

předpisy platnými v dané zemi. Zákazník je právně odpovědný za nebezpečí vzniklé při likvidaci 
akumulátoru. 

• Akumulátor neponořujte do sladké ani mořské vody.

 
Lithiové akumulátory neházejte do ohně ani nezahřívejte, jinak by mohly vybouchnout nebo se 
silně nafouknout.

• Přístroj nespouštějte, je-li akumulátor vybitý.
• Nepoužívejte jiné nabíječe akumulátoru, než dodává výrobce.
• Akumulátor nevystavujte přímému slunečnímu světlu.
• Akumulátor nenechávejte v blízkosti zdrojů tepla: radiátorů, topných těles, kamen, krbů atd.
• Nezkoušejte otevřít speciální ohnivzdorné plastové pouzdro.
• Akumulátorový blok nerozbíjejte, neotvírejte a neprorážejte.
• Akumulátor nespájejte ani nepropichujte jehlou či jinými ostrými předměty.
• Nepřipájejte kabely ke koncům akumulátoru.
• Nezkratujte kladný a záporný pól akumulátoru.
• Během používání neměňte záporný a kladný pól.
• Nepřipojujte elektrody akumulátoru k elektrickému výstupu.
• Nedotýkejte se elektrod částmi těla ani kovovými předměty.
• Akumulátor skladujte a přechovávejte na chladném a suchém místě.
• Akumulátor nestěhujte a neskladujte spolu s kovovými předměty, například sponkami do vlasů, 

řetízky atd.

•
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• Do akumulátoru nebouchejte, nešlapte na něj ani jím neházejte.
• Při likvidaci akumulátoru postupujte správně.
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3.4 Bezpečnostní tabulky
Přístroj je vybaven štítky a piktogramy, které rychle a snadno upozorňují na věci 
a situace, jež mohou představovat určité nebezpečí, a to především:
• předejít nebezpečnému chování;
• varovat osoby v blízkosti před rizikem či nebezpečím;
• stanovit bezpečné chování

NEBEZPEČÍ!
Přísně se zakazuje odstraňovat bezpečnostní tabulky nebo měnit 
jejich vlastnosti.

Kontrolujte, zda jsou bezpečnostní tabulky neustále bezvadně čitelné.
Poškozené bezpečnostní tabulky nahrazujte stejnými a dbejte, aby byly na původním 
místě.

International

R

the battery.
the machine before using 
of  the booklet attached to

* Carefully read the instructions 
* Store in a cool place.
 collection points.
 local, regional or state
waste but deliver it to the

* Do not dispose with other 
temperature or direct sun.

* Do not expose to high 
* Do not open, pierce or break it.
 immediately after its use.

endangering the safety of  
may blow up, seriously 
damage to the battery which 
charger can lead irreversible 
The use of  a different battery 

CHARGER SUPPLIED
ONLY USE THE BATTERY 

WARNINGS
IMPORTANT 

people and property.

* Re-charge the battery 

 IMPORTANT 
ONLY USE THE BATTERY 

CHARGER SUPPLIED

e-mail: info@4FLOOR.cz

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
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3.5 Hlučnost
Přístroj byl navržen a sestrojen tak, aby během normálního chodu vydával co nejmenší 
hluk.
Vážená hladina akustického tlaku, který vytvářejí různé součástky přístroje, je menší než 
70 dB (A). Měření probíhalo u ucha obsluhy během běžného pracovního cyklu a podle 
kritérií stanovených platnými předpisy.
Hladina akustického tlaku se může značně lišit v závislosti na pracovním prostředí.

VAROVÁNÍ
Pokud vám hluk vydávaný přístrojem vadí, používejte příslušné 
osobní ochranné pomůcky.

3.6 Hladina vibrací
Přístroj byl navržen a sestrojen tak, aby během normálního chodu vydával co nejmenší 
vibrace.
Vážená hladina zrychlení vibrací vytvářených různými díly stroje je 0,95 m/s².
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4. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

4.1 Všeobecný popis
Stroj 4FLOOR Turbo byl navržen a vyroben za účelem čištění podlah. Během 
navrhování a konstruování byla učiněna všechna nezbytná opatření, aby byl výsledkem 
kvalitní a spolehlivý výrobek, který je zcela v souladu s platnými předpisy a plní i cíl 
předcházet úrazům.
Tento kompaktní přístroj se výborně hodí do malých a středně velkých místností 
a dostane se i do nejtěsnějších prostorů.
Dosáhlo se toho pomocí dvousměrného držadla, které umožňuje měnit směr čištění 
pouhým překlopením rukojeti.
Díky konstrukci z hliníkových skříní jsou všechny díly utěsněné a do přístroje nevniká 
voda ani prach. Přístroj je vybaven bezpečnostní rukojetí umožňující okamžité zapnutí 
a vypnutí. .

4.1.1 Správné a nesprávné používání

NEBEZPEČÍ!
Přísně se zakazuje používat přístroj za jiných podmínek, než jsou 
popsány v této příručce. Žádné jiné používání přístroje se 
nepovoluje a bylo by nebezpečné (nesprávné používání).

Materiály použité při výrobě přístroje byly zvoleny s ohledem na jeho konkrétní 
používání. Nesprávné používání může mít za následek zranění osob nebo poškození 
majetku a mít vliv na provoz přístroje.
Dodržování pokynů z této příručky, jak přístroj používat, opravovat a udržovat, je 
zásadním předpokladem jeho správného používání.
Používání stroje k jiným činnostem, než se předpokládaly při jeho navrhování a než 
uvádí tato příručka, zprošťuje výrobce veškeré přímé i nepřímé odpovědnosti.
Jakákoli svévolná úprava přístroje zprošťuje výrobce odpovědnosti za škodu nebo 
osobní újmu, byť vážnou, způsobenou obsluze, třetím stranám nebo na majetku.
Správné používání přístroje, důsledné dodržování pokynů uvedených v této příručce 
a přísné uplatňování všech požadavků, jak se vyhýbat nebezpečným situacím, nehodám 
či zraněním, bude přispívat k tomu, aby přístroj fungoval lépe a déle a aby se 
minimalizovaly závady a poruchy.

POZOR!
Výrobce odmítá nést zodpovědnost za majetkové škody nebo 
osobní újmu vzniklé následkem nedodržování výstrah uvedených 
v této příručce.
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4.2 Popis součástek

1 Bezpečnostní rukojeť (vypínač) 20 Pojistka
16 A 5×20 mm

2 Držadlo 21 Zásuvka nabíječe akumulátoru
3 Sací hadice 22 Přepínač ON/OFF
4 Držadlo se sací jednotkou 23 Stírací soustava
5 Nádržka na čisticí roztok 24 Držák stírací lišty
6 Nádoba na vysátou špínu 25 Šroub k připevnění stírací lišty
7 Hadička na čisticí roztok 26 Magnety k uchycení stírací lišty 
8 Kryt 27 Stírací lišta
9 Nádoba na špinavou vodu 28 Hadice na odsávání špinavé vod
10 Kartáče 29 Víko nádoby na špinavou vodu 
11 Šroubovací uzávěr nádoby 30 Plovák
12 Pryžová kolečka 31 Sací jednotka

13 Pryžové kolečko, které nepoškrábe 
povrch a nezanechává stopu 32 Vypínač VODY

14 Lithioiontový akumulátor 33 Vypínač TICHÉHO CHODU
15 Nabíječ akumulátoru 34 Vypínač VYSÁVÁNÍ
16 Opěrná trojnožka 35 Vodní filtr
17 Motor 36 Pohyblivé pásy
18 Chránič motoru 37 Uvolňovací páčka držadla
19 Elektrická zásuvka akumulátoru 38 Víčko nádoby
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4.2.1 

4FLOOR TURBO
Rozměry: délka x šířka x výška mm 490 × 410 × 1120
Průměr kartáče mm 85
Délka kartáče mm 320
Objem nádržky l 3.5
Objem nádoby na špinavou vodu   l
Počet kartáčů ks

Tlak kartáčů na podlahu g/cm2 200

Rychlost kartáčů na podlaze m/s 3.75
Šířka umytého pruhu mm 320
Teoretická pracovní plocha m2 1500
Stupeň ochrany třída IP7
Vážená hladina zrychlení vibrací m/s2 1,0
Hladina hluku a vibrací dBA < 70
Napětí V 36
Výkon motoru W 300
Otáčky kartáče        ot/'1 650
Elektrická izolace třída I°
Suchá hmotnost kg 15
Hmotnost plného stroje kg

LITHIOIONTOVÝ AKUMULÁTOR 
S OCHRANNOU KARTOU 

(PCB)
Dodávané napětí V 36
Dodávaný proud A 7,23
Rozměry: délka x šířka x tloušťka mm 430 x 85 x 50
Max. nezávislost h 1 (s novým akumulátorem)
Kapacita akumulátoru Ah 275
Pojistka A 16A
Čas dobíjení h 3.5
Hmotnost kg 2.3

DODANÝ NABÍJEČ AKUMULÁTORU
Napájecí zdroj 4FLOOR Universal V 100/240
Univerzální kmitočet Hz 50/60

22

6
2

Technické údaje
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4.3 Kartáče
Originální kartáče 4FLOOR jednotlivě testují a vyvažují speciální elektronické přístroje 
a jsou zárukou, že neucítíte vibrace, které by mohly mechanicky zatěžovat přístroj 
a podlahy.

Kartáče mají různé barvy podle určení:

Barva kartáče Použití
ŠEDÁ
(dodává se)

Všestranný na lehce zašpiněné podlahy všech 
druhů, hladké i plastické.

ČERNÁ
(volitelná)

Čištění velmi zašpiněných podlahovin a koberců 
s krátkým vlasem.

4.4 Stírací lišta
Originální stírací lišty 4FLOOR se barevně liší podle určení:

Barva stírací lišty Použití

BÍLÁ Na hladké podlahy.

HNĚDÁ Na podlahy s nerovnoměrným povrchem.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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4.5 Lithioiontový akumulátor

NEBEZPEČÍ!
Než začnete akumulátor a jeho nabíječ používat, zkoušet 
a provozovat, pozorně si pročtěte a dodržujte tuto příručku 
a pokyny. Výrobce odmítá nést odpovědnost za libovolné škody 
na majetku či osobách vzniklé nedodržováním upozornění 

POZOR!
Používejte pouze nabíječe akumulátorů, které odpovídají 
technickým parametrům akumulátoru.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Nedotýkejte se elektrod částmi těla ani kovovými předměty.

POZOR!
Nepolévejte akumulátor tekutinami ani jej do tekutiny neponořujte.

NEBEZPEČÍ!
Pokud přijdou oči nebo pokožka do styku s tekutinou vyteklou 
z akumulátoru, opláchněte je dostatečným množstvím čisté vody 
a ihned vyhledejte lékaře.

• Pokud akumulátor vykazuje vady (podivně zapáchá, přehřívá se, deformuje se atd.) 
nebo nefunguje správně, okamžitě jej z přístroje či nabíječe vyjměte, vyhoďte 
a nahraďte novým.

•  
 

•  
  

• 

 •

Nepoužívejte akumulátor při vysoké teplotě ani jí ho nevystavujte, jinak by se mohl 
přehřát, vznítit nebo by se ohrozila jeho provozuschopnost a životnost.
Nepoužívejte akumulátor v prostředí, kde je přítomna statická elektřina nebo 
elektromagnetická pole. Mohlo by se poškodit ochranné zařízení a ohrozit 
Jestliže akumulátor netěsní, předejděte tomu, aby se unikající kapalina dostala na 
pokožku a do očí.
Akumulátor nepoužívejte při teplotě pod 0 °C.
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• Jsou-li póly akumulátoru znečištěné, může to ohrozit správný provoz přístroje. Před 
dalším použitím přístroje znečištěné póly očistěte suchým hadříkem.

• Likvidace akumulátoru a jeho nabíječe musí probíhat řádně a bezpečně, v souladu 
s předpisy platnými v dané zemi. Zákazník je právně odpovědný za případné 
nebezpečí vzniklé likvidací akumulátoru. (viz oddíl „7.7 Likvidace“)

4.5.1 Dlouhodobé skladování 
Jestliže budete akumulátor skladovat dlouhou dobu (přes tři měsíce), uchovávejte jej na 
čistém a suchém místě a každého půl roku ho nechte nabít a vybít.
Skladovací napětí akumulátoru musí být 3,2~3,35 V.

. 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



4FLOOR TURBO

28

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

4.6 Typ čisticích prostředků
V přístroji se smějí používat čisticí prostředky určené pro tento typ čističe. V tomto ohledu 
se řiďte pokyny výrobce čisticího prostředku týkající se ředění.
Nepoužívejte nevhodné čisticí prostředky ani agresivní a silné chemikálie na bázi 
kyseliny, jako jsou:
• louh sodný
• kyseliny
• ředidla
• rozpouštědla

NEBEZPEČÍ!
Pozorně si přečtěte štítky na lahvích s čisticími prostředky.
Detergenty mohou mít škodlivý vliv na životní prostředí a v případě 
vdechnutí, pozření či dotyku s pokožkou a sliznicí na lidský 
organismus. Je-li při použití čisticích prostředků zapotřebí, nasaďte 
si osobní ochranné pracovní prostředky a ochranné pomůcky.

POZOR!
Stálé disipativní detergenty mohou poškodit kartáče a plastové díly 
přístroje.
Výrobce odmítá nést odpovědnost za jakékoli škody na přístroji, 
podlahovině, včetně koberců a předložek, způsobené v důsledku 
používání nevhodných čisticích prostředků nebo výrobků.

Lorem ipsum
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5. MONTÁŽ PŘÍSTROJE
Kvůli balení a přepravě se přístroj dodává rozložený.
Zkontrolujte, zda obal obsahuje všechny součástky přístroje a ty jsou v dobrém stavu.

VAROVÁNÍ
Pokud některé součástky chybí nebo jsou poškozené, obraťte se 
na zákaznické středisko.

POZOR!
Abyste přístroj smontovali správně, důsledně dodržujte pokyny 
z této kapitoly.
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5.1 Obsah balíku
Zkontrolujte, zda díly přístroje v obalu souhlasí s tímto seznamem:

 OBSAH BALÍKU 
1 
2 
3 
4 

 
 

5 

6 
7 
8 
9 

 

Stroj se standardními šedivými kartáči
Rukojeť
Držadlo se sací jednotkou
Stírací soustava 

• 1 upínací destička
• 2 šrouby (k upínací destičce)
• 2 imbusové klíče
• 1 pojistka 16 A
• 1 kolík (k upevnění akumulátoru)

Návod k obsluze a zkušební arch
Lithioiontový akumulátor
Nabíječ akumulátoru
Náhradní stírací lišta
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5.2 Montáž stroje

VAROVÁNÍ
K montáži držadla použijte dodaný imbusový klíč, a sice takto:

NEBEZPEČÍ!
Než držadlo rozeberete, 
ujistěte se, že je přístroj 
odpojen od akumulátoru.

Při demontáži držadla postupujte podle 
návodu k montáži, avšak pozpátku.

5.2.1 Demontáž držadla

Při montáži držadla postupujte takto:
1) Rukojeť (1) zasuňte do držadla (2) 
    a upevněte ji destičkou (3) a šrouby (4).
2) Držadlo (2) nasuňte do podpěry (5).
3) Kolík (6) vložte do podpěry (5).
4) Držadlo (2) pořádně upevněte šrouby
    (7).
5) Uzávěr (8) nasaďte na místo na 
    nádrži (9).
6) Nasaďte sací hadici (10) do nádoby na
    vysátou špínu (11).
7) Hadici na odsávání špinavé vody (12)
    nasuňte do otvoru (13) v nádobě na
    vysátou špínu (11).
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5.3 Instalace akumulátoru

VAROVÁNÍ
Přístroj můžete zapnout, je-li akumulátor (14) nabitý.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Než akumulátor vyjmete, odpojte přístroj od zdroje proudu, jímž se 
akumulátor napájí.

Akumulátor vyjmete opačným postupem než při jeho montáži.

Akumulátor připojte takto:
1) Nasaďte akumulátor (14) na držadlo (2).
2) Akumulátor (14) důkladně připevněte šroubem (15).
3) Zástrčku (16) zastrčte do zásuvky (17) akumulátoru (14).

Před prvním použitím přístroje je potřeba nabít akumulátor (14) (viz oddíl „6.2 Nabíjení 
akumulátoru“).

MONTÁŽ PŘÍSTROJE
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5.4 Instalace stírací lišty
Před prvním použitím přístroje je potřeba nasadit stírací lištu.
1) Nasaďte stírací lištu (18) pod nádobu na vysátou špínu (19).
2) Připojte stírací lištu (18) k pružinám (20) tak, že je mírně stlačíte nahoru, aby se 
     magnety (21) přichytily k přístroji.

Stírací lištu (16) sundáte opačným postupem než při její montáži.
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6. OBSLUHA A POUŽÍVÁNÍ

NEBEZPEČÍ!
Než obsluha přístroj spustí, musí si pročíst návod k obsluze 
a porozumět mu.

POZOR!
Než začnete čistit podlahy, vyberte si nejvhodnější kartáče a čisticí 
prostředky (viz kapitolu 4. TECHNICKÉ VLASTNOSTI).

6.1 Jak stroj používat

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Pokaždé když se chystáte stroj použít, ujistěte se, že je odpojen od 
akumulátoru.

6.1.1 Plnění nádržky 
Plnění a na konci práce vyprazdňování usnadňuje vyjímatelná nádržka (1).

POZOR!
Používáním čisticích prostředků uvedených v 4.6 Typ čisticích 
prostředků předejdete poškození povrchů a přístroje.
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Nádržku (1) lze plnit dvěma způsoby:

6.1.2 Nádoba na špinavou vodu
O nabírání špinavé kapaliny se starají otáčející se kartáče (2), které špínu shrabují, lapají 
a odstředivou silou vhánějí ke dvěma pohyblivým pásům (3). Špínu nachytanou na 
aktivních površích pohyblivých pásů (3) sbírají stírací lišty (4) a špína se pak hromadí 
v nádobě na špinavou vodu (5).

VAROVÁNÍ
Doporučujeme pravidelně mazat gumové pásy (3) obyčejným 
silikonovým olejem ve spreji, jaký je k mání v obchodech.

A) Je-li nádržka z přístroje sundaná: 
1) Sundejte nádržku (1) a nalijte do ní vodu pod vodovodním kohoutkem. 
2) Přidejte nepěnivý čistící prostředek. 
3) Roztok zamíchejte a nádržku (1) nasaďte zpět do pouzdra. 

 
B) Je-li nádržka připevněna k přístroji: 
1) V nějaké nádobě smíchejte čisticí prostředek s vodou. 
2) Tekutou směs nalijte do nádržky (1).

OBSLUHA A POUŽÍVÁNÍ
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Jakmile se nádoba na špinavou vodu (5) naplní, musí se vyjmout a vyprázdnit. 
1) Sundejte kryt (6). 
2) Nádobu na špinavou vodu (5) nadzvedněte, vyjměte a vyprázdněte. 

 
 

 
 

 

 

OBSLUHA A POUŽÍVÁNÍ
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6.2 Nabíjení akumulátoru

NEBEZPEČÍ!
Nepoužívejte jiné nabíječe akumulátorů (7), než dodává výrobce. 
Jinak byste mohli akumulátor (8) vážně poškodit, případně by mohl 
vybouchnout.

Lithioiontový akumulátor (8) vyžaduje speciální nabíječ akumulátorů (7), dodaný spolu 
s přístrojem. Dobíjení trvá asi čtyři hodiny.
Po dobití není nutné akumulátor (8) z nabíječe (7) vyndat. Bez časového omezení 
a problémů jej lze ponechat v nabíječi (8) či elektrické zásuvce.
Akumulátor (8) lze dobíjet jak mimo přístroj, tak v něm. Akumulátor dobíjejte takto:
1) Zástrčku (9) nabíječe akumulátoru (7) zastrčte do zásuvky nabíječe (10).

Je-li akumulátor (8) vybitý, na nabíječi akumulátoru (7) svítí červená kontrolka.
Je-li akumulátor (8) plně nabitý, kontrolka na nabíječi akumulátoru (7) svítí zeleně.

POZOR!
Akumulátor obsahuje elektronický systém PCB, který ihned 
přeruší chod přístroje, pokud je výkonová hladina nízká.
Pokud se PCB nespustí a všimnete si sníženého výkonu kartáčů, 
přístroj zastavte.

OBSLUHA A POUŽÍVÁNÍ
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NEBEZPEČÍ!
Nezkoušejte nádobu akumulátoru otevřít, prorazit ani spálit. 
Nespájejte kabely na koncích akumulátoru.
Vyhýbejte se zkratování kladného a záporného pólu.

NEBEZPEČÍ!
Lithioiontový akumulátor neskladujte, nepoužívejte ani nedobíjejte 
v prostředí, kde teplota překračuje 40 °C. Mohla by se tím zkrátit 
jeho životnost. Nenechávejte akumulátor vystavený slunečním 
paprskům, jinak se může nenávratně poškodit.

POZOR!
Životnost akumulátoru snižuje, když se používá a skladuje 
v chladu. V takovém případě lze akumulátor oživit dobitím.

Pokud se přístroj dlouho nepoužívá a stojí odložený, akumulátor by se mohl samočinně 
vybíjet. Proto se musí dobíjet každých 40 dní.

6.2.1 Stupeň nabití akumulátoru

 

BARVA KONTROLKY  STUPEŇ NABITÍ 
ZELENÁ Od 60 do 100 % 
ŽLUTÁ Od 20 do 60 % 

ČERVENÁ ≤ 20 % 
 

Kontrolka (11) rozličnou barvou ukazuje stupeň nabití akumulátoru:

OBSLUHA A POUŽÍVÁNÍ
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6.3 Zapínání stroje
 

POZOR!
V případě přerušení nebo krátké pracovní přestávky přerušte 
napájení proudem vypnutím přepínače ON/OFF (12), aby se 
akumulátor nevybíjel.

1) Na rukojeti (13) stiskněte vypínač (12).
Na vypínači (12) se na 60 vteřin rozsvítí červená kontrolka (11) na znamení, že je 
přístroj. Různou barvou kontrolka ukazuje stupeň nabití akumulátoru.

2) Stisknutím spínače kapaliny (14) spustíte vydávání kapaliny.
Rozsvícení modré kontrolky (15) signalizuje, že je stroj zapnutý:
• Chcete-li vypustit malé množství kapaliny (obyčejné čištění), stiskněte spínač 
  ON/OFF WATER (14) jednou. Nastavený pracovní režim ukazuje blikající modrá
  kontrolka (15).
• Chcete-li vypustit velké množství kapaliny (předčištění), stiskněte spínač ON/OFF
  WATER (14) dvakrát. Nastavený pracovní režim ukazuje nepřetržitě svítící modrá
  kontrolka (15).

3) Vysávání spustíte stisknutím tlačítka ON/OFF VACUUM (16).

4) Je-li potřeba, stisknutím tlačítka ON/OFF QUIET (17) spusťte tichý režim. Jeho 
nastavení signalizuje zelená kontrolka (18).

5) Uchopte rukojeť a spusťte přístroj zmáčknutím žluté pojistné páčky (19).

6) Pohyb přístroje zastavíte uvolněním žluté pojistné páčky (19).

OBSLUHA A POUŽÍVÁNÍ
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6.4 Obousměrný čisticí systém
Tento systém umožňuje opačný směr práce díky dvousměrnému držadlu (13). 
Jeho převrácení zprava doleva a naopak umožňuje pracovat v obou směrech 
a dojít na opačné konce každé místnosti bez nutnosti přístroj otáčet.
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6.5 Spouštění přístroje

POZOR!
Abyste předešli poškození přístroje, před použitím nezapomeňte 
odejmout podpěrnou trojnožku (20).

1) Než přístroj spustíte, sundejte stojánek (20).
2) Uchopte rukojeť dvousměrného držadla (13) a sklopte ho jedním z obou možných
     směrů (A, nebo B).
3) Přístroj spustíte zmáčknutím žluté pojistné páčky (19).
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6.6 Chránič motoru
Chránič motoru (21) je bezpečnostní zařízení, které přístroj zastaví při přetížení motorku 
(např. když se v kartáčích zachytí cizí tělesa, což může zablokovat otáčení, kartáče se 
zaseknou při neúspěšném spuštění vinou vysokého tření o podlahu, mechanické 
poruchy, poruchy elektromotoru, slabého elektrického proudu, přehřátí atd.).

V případě náhlého zastavení knoflík (21) vyskočí ze své polohy a přístroj přestane 
fungovat (obr. A).
Přístroj znova spustíte takto:
1) Odpojte jej od elektrické sítě nebo akumulátoru.
2) Odstraňte případná cizí tělesa uvázlá v kartáčích.
3) Připojte přístroj k elektrické síti nebo akumulátoru.
4) Dvě minuty po vypnutí přístroj opět zapněte stisknutím tlačítka (21) (obr. B).

VAROVÁNÍ
Náhlé zastavení přístroje signalizuje červená kontrolka (11), která 
bliká, dokud se přístroj nevypne a nezapne znova.
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6.7 Pokyny, jak čistit povrchy
Ubezpečte se, že držadlo je v klidové poloze (zcela svislé). Přístroj zapněte.

NEBEZPEČÍ!
Provádějte postupy co nejpečlivěji. Předejdete tím riziku pádu, 
uklouznutí či střetu. Považujete-li to za nutné, používejte osobní 
ochranné pomůcky.

NEBEZPEČÍ!
Provádějte postupy co nejpečlivěji. Předejdete tím riziku pádu, 
uklouznutí či střetu. Považujete-li to za nutné, používejte osobní 
ochranné pomůcky.

OBSLUHA A POUŽÍVÁNÍ
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Výchozí postavení

Poloha 
stírací 
lišty

6.7.1 Pracovní fáze
Postup:
1) Z výchozího bodu postupujte vpřed směrem do rohu, jak znázorňuje nákres.
2) Až dojdete do rohu, s přístrojem se otočte a čistěte druhý pruh tak, abyste mírně 

překrývali okraj toho, který jste již vyčistili předtím.
3) Tento postup opakujte, dokud není vyčištěna celá podlaha.
4) Vyčistěte vnější okraj na protější straně čištěné plochy, přičemž s přístrojem 

couvejte.
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6.7.2 
• Nasaďte dodané šedivé kartáče.
• Používejte nepěnivý univerzální čistič, který není na bázi kyseliny (PH max. 9).
• Spusťte přístroj („6.3 Zapínání stroje“) a dejte se do čištění podlahy.

6.7.3 
Při čištění velmi zašpiněných a ulepených podlah postupujte takto:
1) Použijte univerzální koncentrovaný nepěnivý detergent, který není na bázi kyseliny
    (pH max. 9).
2) Na středně špinavou podlahu nasaďte dodané šedivé kartáče a na silně zašpiněnou
    černé kartáče (volitelně).
3) Zastavte sací motor (přepínač ON/OFF VACUUM (16));

 
 
 

Čištění podlah

Čištění silně znečištěných, tvrdých nebo zašlých podlah

OBSLUHA A POUŽÍVÁNÍ
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4) A Zvedněte držák stírací lišty (21) a provádějte předčištění.
5) B Až bude předčištění hotovo, vraťte držák stírací lišty (21) do dolní polohy, zapněte 

sací motor (přepínač ON/OFF VACUUM (16)) a provádějte normální čištění 
podlahy.

POZOR!
Po čištění značně zašpiněné podlahy velmi pečlivě vyčistěte 
přístroj a kartáče.
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6.7.4 

POZOR!
Buďte velmi opatrní a raději si to před úklidem párkrát vyzkoušejte 
nanečisto. Podlahu moc nemáčejte, zejména když máte čistit 
nelakované parkety.

• Nasaďte dodané šedivé kartáče.
• Na parkety používejte vhodné nepěnivé čisticí prostředky.
• Podlahu moc nemáčejte, zvlášť v případě nelakovaných parket, které pohlcují větší 

množství vlhkosti.
• Při čištění tohoto typu podlahy buďte opatrní. Než se pustíte do čištění celého 

povrchu, párkrát si to vyzkoušejte nanečisto.

Jak čistit parketové podlahy

OBSLUHA A POUŽÍVÁNÍ



F.20 

4FLOOR TURBO

49

13

12

14

  

6.8 Zastavení přístroje
Přístroj zastavíte takto:
1) Uvolněte žlutou pojistnou páčku (14);
2) Držadlo nastavte do svislé (klidové) polohy;
3) Na rukojeti (13) stiskněte spínač (12);
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6.9 Přemísťování
Při přesouvání přístroje postupujte takto:
1) Páčku (22) posuňte nahoru.
2) Držadlo (13) sklopte (A).
3) Přístroj zvedněte a strkejte ho po dvou pryžových kolečkách (23).

NEBEZPEČÍ!
Jestliže potřebujete přístroj zvednout a pokládáte to za nutné, 
nasaďte si osobní ochranné pomůcky.
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7. ÚDRŽBA
Abyste přístroj udržovali v provozuschopném stavu, doporučujeme provádět 
pravidelnou údržbu.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Než se pustíte do údržby, výměny součástek nebo čištění přístroje, 
je naprosto nutné jej odpojit od elektrické sítě nebo akumulátoru.

7.1 Čištění

POZOR!
• K čištění přístroje nepoužívejte parní trysky.
• Nepoužívejte tlakové vodní trysky.
• Nepoužívejte korozivní látky.
• Nepoužívejte drsné, brusné materiály ani ostré kovové stěrače 

(škrabáky).

VAROVÁNÍ
Čištění trvá jenom pár minut a je zásadní pro to, aby přístroj 
zůstával neustále v provozuschopném stavu.

Všechny mechanické a elektrické součástky přístroje jsou utěsněné a uzavřené ve 
skříni z lehké slitiny (1) a nevyžadují údržbu.
Kryt (2) s těsněním je připevněn šesti šrouby (3).
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Při čištění přístroje postupujte takto:
1)  Vyjměte akumulátor.
2)  Sundejte kryt (4).
3)  Vyjměte nádobu na špinavou vodu (5).
4)  Sundejte obě víka (6), která kryjí kartáče (7), a umyjte je pod tekoucí vodou, nejlépe 
     plochým štětcem. Důkladně vyčistěte všechny kouty a víka osušte.
5)  Odpojte hadici na odsávání špinavé vody (8) a omyjte ji pod tekoucí vodou.
6)  Vyjměte kartáče (7) a vyčistěte je (viz 7.2.2 Čištění kartáčů).
7)  Mokrou houbou a dostatkem vody důkladně vyčistěte zbytek přístroje včetně motoru 
     a pak ho osušte.
8)  Až bude přístroj suchý, vraťte do něj všechny díly, které jste předtím vyjmuli.
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7.1.1 Čištění stírací lišty
Postup při čištění stírací lišty (9):
1)  A Odejměte stírací lištu (9) tak, že ji stáhnete dolů.
2)  Umyjte stírací lištu (9) pod tekoucí vodou.
3)  B Vraťte stírací lištu (9) na místo tak, že ji nasadíte pod nádoba na vysátou špínu (5).

ÚDRŽBA
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7.2 Údržba kartáčů
Kartáče vyžadují pravidelnou menší údržbu. Vysoká rychlost otáčení při čištění se stará 
o odstraňování špíny odstředivou silou a stále je udržuje čisté a účinné.
Po každém použití zkontrolujte stav kartáčů (7), a je-li potřeba, buď je vyčistěte, nebo 
vyměňte.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!
Než se pustíte do údržby, výměny dílů nebo čištění přístroje, musíte 
ho nezbytně odpojit od zdroje elektrické energie nebo akumulátoru.

POZOR!
Když se přístroj zrovna nepoužívá, postavte jej na trojnožku (1), aby 
se kartáče na zemi nedeformovaly.

NEBEZPEČÍ!
Přístroj nepoužívejte s opotřebenými nebo zborcenými kartáči. 
Mohly by způsobovat škubání nebo nadměrné vibrace. Abyste 
předešli poškození přístroje, kartáče vyměňte.
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7.2.1 7.2.1 Výměna kartáčů
Přístroj je vybaven patentem, který umožňuje, aby se kartáče daly během pár vteřin 
vyjmout a vyměnit.
V případě opotřebení, deformace nebo čistě jen potřeby vyměnit kartáče za vhodnější 
pro požadovaný typ čištění postupujte takto:
1)  Stlačením jisticího knoflíku (10) vyjměte kartáče (7) (obr. A).
2)  Nasaďte nové nebo libovolné kartáče (obr. B).

7.2.2 Čištění kartáčů
Zkontrolujte stav kartáčů (7) a v případě nutnosti postupujte takto:
1)  Stlačením jisticího knoflíku (10) vyjměte kartáče (7) (obr. A).
2)  Ponořte je do nádoby se studenou nebo vlažnou vodou a pár hodin je nechte
     namočené.
3)  Dobře je otřepte a opláchněte.
4)  Kartáče nasaďte na původní místo obráceně. Je to nutné, protože když se kartáče
     otáčejí stále stejným směrem, štětiny mají sklon se ohýbat.

ÚDRŽBA
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7.3 Výměna stíracích lišt
Obě stírací lišty z nádoby na špinavou vodu (11) neustále udržujte v čistotě.
Vyměňte je přibližně po každých 150 hodinách práce, nebo když jsou viditelně 
opotřebené. Při výměně postupujte takto:
1)  Sejměte kryt (4).
2)  Vyjměte nádobu na špinavou vodu (5).
3)  Povolte šrouby (12) a sundejte opotřebené stírací lišty (11).
4)  Stírací lišty (4) nahraďte a utáhněte šrouby.

7.4 Pohyblivé pásy
Pohyblivé pásy (13) mají neomezenou životnost.

POZOR!
Nepoužívejte přístroj k vysávání ostrých předmětů, které by mohly 
pryž proříznout.

Abyste měli pásy (13) neustále v dobrém stavu, doporučujeme je pravidelně čistit 
a promazávat silikonovým sprejem.
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7.5 Údržba vodního filtru
Pravidelně by se měl kontrolovat vodní filtr (14). Je-li špinavý, vyměňte jej.

1) Sejměte uzávěr (15).
2) Vyjměte filtr z nádoby (16).
3) Vodní filtr (14) vyměňte a umístěte do nádoby (16).

ÚDRŽBA
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7.6 Tabulka pro běžnou údržbu
ÚKON DÍL ČASTOST

Čištění

Nádržka Po každém použití.
Stírací lišty Po každém použití.
Nádoba na špinavouvodu Po každém použití.

Kartáče Po každém použití.
Stírací lišta Po každém použití.
Hadice na špinavou vodu Po každém použití.

Kontroly
Vodní filtr Po každém použití.
Mechanické a hnací 
prvky

24 měsíců / kolem 500 
hodin práce.

Výměna
Stírací lišty Kolem 150 hodin práce.
Standardní šedivé kartáče Kolem 250 hodin práce.
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7.7 Likvidace

Podle čl. 13 legislativního nařízení č. 151 z 25. července 2005 „Plnění Směrnic 
2002/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES o omezení používání některých nebezpečných 
látek v elektrických a elektronických zařízeních a o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních“.

Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na přístroji ukazuje, že 
výrobek musíte na konci životnosti  vyhodit jinam než běžný odpad.
Na konci jeho životnosti jej musí uživatel odnést do příslušného 
sběrného dvora k recyklaci elektrických a elektronických zařízení 
nebo odevzdat prodejci při koupi nového, rovnocenného přístroje 
výměnou kusu za kus. 
Správná likvidace přístroje 4FLOOR TURBO k recyklaci, zpracování 
odpadu a ekologicky únosné likvidaci přispěje k předcházení 
případným nežádoucím vlivům na životní prostředí a lidské zdraví 
a umožní recyklaci použitých materiálů, z nichž se přístroj skládá.

POZOR!
Nesprávnou likvidací přístroje 4FLOOR TURBO se uživatel 
vystavuje sankcím za porušení platných předpisů. Profesionální 
uživatelé, kteří se rozhodnou přístroje 4FLOOR TURBO zbavit na 
konci jeho životnosti a koupit nový, obdobný stroj se stejnými 
vlastnostmi, se mohou domluvit na odběru starého přístroje 
4FLOOR TURBO a zároveň s dodáním nového stroje.

7.7.1 Roztřídění materiálů
Elektrické součástky:
Materiály, které lze vyhodit v rámci sběru komunálního odpadu v souladu s právními 
předpisy platnými v zemi, kde se výrobek používá.

Přístroj byl vyroben z hliníku, oceli a umělé hmoty.

Ocel a hliník nepoškodí životní prostředí, pokud je recyklují kvalifikované a oprávněné 
společnosti.

Plasty mohou životní prostředí poškodit, a proto by se měly předávat specializovaným 
společnostem, které mají k jejich likvidaci povolení.

Také likvidace obalů se musí provádět v souladu s platnými předpisy.

ÚDRŽBA
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7.7.2 Likvidace lithiového akumulátoru
Přístroj je vybaven lithioiontovým akumulátorem uloženým ve speciálním ohnivzdorném 
plastovém pouzdře, hermeticky uzavřeném. Akumulátor je snadno odpojitelný od 
přístroje jednoduchým ručním vyšroubováním knoflíku.
Na konci životnosti se akumulátor musí vyhodit odděleně od běžného odpadu.

NEBEZPEČÍ!
Lithiové akumulátory neházejte do ohně, protože by mohly 
vybouchnout nebo se nafouknout. Akumulátory dávejte k likvidaci. 
Vyhýbejte se zkratování nebo stlačování a poškození jejich pouzder. 
Sledujte a dodržujte všechny místní, regionální a celostátní předpisy 
týkající se likvidace těchto materiálů. Uživatel je právně odpovědný 
za nebezpečí vzniklé během likvidace akumulátorů a zachování 
materiálových zdrojů, které umožňují recyklaci cenných materiálů.
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8. ZJIŠŤOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
O údržbě stanovené výrobcem pojednává kapitola 7. ÚDRŽBA. Obsah této kapitoly není 
vyčerpávající. Spíš má za cíl poskytnout informace o nejběžnějších problémech 
a pomoc specializovaným technikům při hledání dotyčné závady.

POZOR!
Údaje v tabulkách ve sloupci nadepsaném „ŘEŠENÍ“ 
NEOPRAVŇUJÍ k zásahům, které by mohly ohrozit bezpečnost.

PROBLÉM PRAVDĚPOD. PŘÍČINA ŘEŠENÍ

Vlhké pruhy po stranách

Nečistí se v pravidelných 
pruzích.

Řiďte se pokyny v kapitole 
7. ÚDRŽBA.

Stírací lišty v nádobě na 
špinavou vodu jsou 
znečištěné nebo 
opotřebené.

Vyčistěte je nebo vyměňte.

Podlaha zůstává mokrá

Stírací lišty jsou znečištěné 
nebo opotřebené.

Vyčistěte je nebo vyměňte.

Hadice na odsávání 
špinavé vody je ucpaná.

Sací hadici vyčistěte 
nebo vyměňte.

Uzávěr sací jímky je 
nasazen nesprávně.

Zkontrolujte jej a nasaďte 
ho správně.

Špína se nenachytala

Nádoba na špinavou vodu 
se znečištěnými či 
opotřebenými stíracími 
lištami.

Vyčistěte je nebo vyměňte.

Opotřebené kartáče. Vyměňte je.

Čisticí kapalina neodtéká. Zkontrolujte vodní filtr.
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Přístroj se nespouští

Přístroj se někdy 
nespouští kvůli velkému 
tření kartáčů.

Nadzvedněte přístroj 
naklopením držadla.

Stírací lišty ulpěly na 
pohyblivých pásech, 
přilepily je zaschlé zbytky 
špíny usazené po 
předešlém čištění.

Nadzvedněte nádobu na 
špinavou vodu a stírací 
lišty vyčistěte (viz oddíl 
„7.3 Výměna stíracích 
lišt“).

Spustil se „chránič 
motoru“.

Přístroj znovu zapněte 
a uveďte do chodu 
stisknutím tlačítka MP na 
držadle. Přístroj se oživí 
přibližně za 2 minuty.

Vadný motor. Obraťte se na výrobce.

Vyměňte ho.

Přístroj se nespouští

Vypnula ho pojistka 
akumulátoru.

Pojistku v akumulátoru 
vyměňte za stejnou 
16ampérovou.
Nepoužívejte pojistky nad 
16 A, vyhnete se vážnému 
riziku.
Pokud pojistka vysadí opět, 
hledejte závadu 
v přístroji.

Zástrčka síťového kabelu 
nebyla do akumulátoru 
zastrčena správně.

Zastrčte ji znova.

Vybitý akumulátor. Dobijte jej nebo vyměňte za 
plně dobitý náhradní.

Během práce se projevují 
vibrace Zdeformované kartáče. Vyměňte je.

Porouchal se vypínač.


