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Read this manual carefully before carrying out any work on the machine
Vorliegendes Handbuch vor jedem Eingriff an der Maschine aufmerksam durchlesen
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik
Enne masina kasutamise alustamist lugege see juhend põhjalikult läbi.
Įdėmiai perskaityk ite šį vadovą prieš atlikdami bet kokius darbus su mašina
Pirms uzsākt jebkuru darbu ar šo iekārtu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
Před jakoukoli manipulací se strojem si nejdříve pozorně přečtěte tento návod.
Tento návod si pozorne prečítajte pred každým zásahom na stroji.
A géppel történő munkavégzést megelőzően figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót
Citiți cu atenție acest manual înainte de a efectua orice operațiuni asupra mașinii
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije izvođenja bilo kakvih radnji na uređaju.
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MĂSURI IMPORTANTE DE 
SIGURANȚĂ

• Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza 
mașina pentru prima dată.

• Păstrați instrucțiunile la îndemână, într-un loc sigur. Acestea 
constituie o componentă importantă a mașinii și trebuie predate 
împreună cu mașina în cazul vânzării sau transferului acesteia.

AVERTISMENTE
În timp ce mașina este fabricată la un nivel înalt de siguranță, 
siguranța în exploatare poate fi garantată numai prin 
respectarea instrucțiunilor din acest manual.

Utilizare corectă
Mașina nu este proiectată pentru a fi utilizată de persoane (inclusiv 
copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu 
lipsă de experiență și de cunoștințe.
Utilizarea mașinii ca jucărie este interzisă: asigurați-vă că acest 
lucru nu se întâmplă.
Copiii ar trebui să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se 
joacă cu mașina.
Curățarea și întreținerea mașinii trebuie în orice caz să fie efectuate 
exclusiv de către adulți care dețin în totalitate capacitățile fizice și 
psihice necesare.
Mașina este proiectată pentru a funcționa la temperaturi cuprinse 
între +4°C și +40°C. Poate fi depozitată la temperaturi cuprinse 
între +0°C și +50°C atunci când nu este utilizată.
Mașina este proiectată pentru a funcționa la niveluri de umiditate 
relativă cuprinse între 30% și 95%.
Mașina poate funcționa la altitudini de maxim 2000 m.
Această mașină este destinată uzului comercial, de exemplu în 
hoteluri, școli, spitale, fabrici, magazine, birouri și spații comerciale 
în general.
Mașina nu trebuie să fie utilizată în exterior.
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Mașina trebuie păstrată în interior în orice moment.
Nu utilizați mașina pe suprafețe cu un gradient mai mare de 2%.

Pericol de electroșoc
• Opriți mașina și scoateți ștecherul de la priza de alimentare 

(versiunea alimentată de la rețea) sau deconectați bateria 
(versiunea alimentată de la baterie), înainte de a începe orice 
operațiuni de curățare sau de întreținere.

• Când utilizați versiunea alimentată de la rețea, opriți-o la 
întrerupătorul principal și scoateți ștecherul de la priza electrică 
înainte de a părăsi mașina nesupravegheată.

• Când utilizați versiunea alimentată de la rețea, nu trageți 
ștecherul din priză prin tragerea cablului de alimentare. Luați 
ștecherul direct, nu cablul, înainte de a trage.

• Când utilizați versiunea alimentată de la rețea, nu trageți 
niciodată și nu deplasați mașina în jurul dvs. trăgând cablul de 
alimentare.

• Atunci când utilizați versiunea alimentată de la rețea, nu folosiți 
niciodată cablul de alimentare ca mâner și asigurați-vă că 
nu este prins de o ușă închisă sau că este tras peste muchii 
ascuțite sau în jurul colțurilor.

• Când utilizați versiunea alimentată de la rețea, nu porniți 
mașina peste cablul de alimentare.

• Când utilizați versiunea alimentată de la rețea, țineți cablul de 
alimentare departe de suprafețele încălzite.

• Când utilizați versiunea alimentată de la rețea, nu folosiți 
adaptoare pe priza de rețea.

• Când utilizați versiunea alimentată de la rețea, aveți grijă să nu 
lăsați peria să intre în contact cu cablul de alimentare.

• Atunci când utilizați versiunea alimentată de la rețea, verificați 
periodic cablul de alimentare și, dacă este deteriorat, nu folosiți 
aparatul în nici un caz până când cablul nu a fost înlocuit; 
contactați un tehnician de specialitate aprobat de IP Cleaning 
sau luați mașina în orice centru de întreținere IP Cleaning.

• Când utilizați versiunea alimentată de la rețea, nu atingeți 
niciodată mașina cu mâinile ude.

• Dacă mașina nu funcționează așa cum ar trebui, sau dacă 
3



RO

a suferit un impact puternic sau a fost scăpată, deteriorată, 
lăsată în aer liber sau căzută în apă, nu o utilizați până când nu 
a fost verificată; contactați un tehnician de specialitate aprobat 
prin IP Curățare sau luați mașina în orice centru de servicii de 
curățare IP.

• Încărcătorul bateriei: verificați periodic cablul de încărcare al 
bateriei pentru posibile deteriorări. În cazul producerii unei 
daune, nu utilizați încărcătorul până când cablul nu a fost 
înlocuit; contactați un tehnician de specialitate aprobat prin IP 
Curățare sau luați mașina în orice centru de servicii de curățare 
IP.

• Asigurați-vă că prizele de alimentare utilizate pentru modelele 
alimentate de la rețea și încărcătoarele de acumulatori sunt 
împământate corespunzător și protejate de un întrerupător 
magnetic termic cu 2 poli cu întrerupător diferențial:
• curent nominal 10-16A
• IΔn curent diferențial: 0,03A 
• Icn capacitatea de rupere: 6000 A
• Intervenția întrerupătorului diferențial AC 

• Această mașină (model alimentat de la rețea) trebuie 
împământată. În cazul unei defecțiuni sau avarii, împământarea 
asigură calea de cea mai mică rezistență pentru curentul 
electric, reducând riscul de electrocutare. Versiunile alimentate 
de la rețea sunt livrate cu un cablu cu trei fire și cu o priză 
cu trei pini împământați pentru conectarea la o priză electrică 
adecvată cu împământare. Cablul de împământare este 
galben și verde. Nu conectați niciodată acest cablu la altă 
sursă decât la terminalul de împământare al prizei. Ștecherul 
trebuie să fie introdus într-o priză adecvată, instalată corect 
și cablată conform standardelor locale. Cablarea incorectă 
sau eșecul conectării cablului de împământare al mașinii pot 
duce la riscul de electrocutare. Dacă aveți îndoieli cu privire 
la împământarea corectă a prizei, verificați-o cu un electrician 
calificat. Nu manipulați cu dopul montat pe mașină și utilizați 
doar prize compatibile cu același ștecher. Dacă trebuie să fie 
înlocuit ștecherul, efectuați operațiunea de către un electrician 
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calificat.
• Nu curățați mașina cu apă sau cu un furtun de presiune înaltă.
• Nu încercați niciodată să efectuați reparații ale mașinii. În caz 

de necesitate, contactați un tehnician specializat aprobat de 
IP Cleaning sau luați mașina la orice centru de asistență IP 
Cleaning.

Risc de incendiu
• Nu utilizați mașina pentru a curăța lichide inflamabile sau 

combustibile, cum ar fi benzina, și nu utilizați mașina în zone 
unde aceste lichide pot apărea.

• Nu utilizați mașina pentru a ridica materiale de ardere sau 
fumat, cum ar fi țigări, chibrituri sau cenușă caldă.

• Nu poziționați mașina pe sau în imediata apropiere a unui 
aragaz sau a oricărei alte suprafețe fierbinți, deoarece bateria 
ar putea să se aprindă sau să explodeze.

Risc de rănire
• Utilizați numai bateriile furnizate de producător (cod 

BAAC00192 sau BAAC00193), deoarece alte tipuri de baterii 
ar putea exploda, provocând vătămări corporale și pagube 
materiale.

• Țineți părul, articolele de îmbrăcăminte, degetele și toate 
celelalte părți ale corpului departe de sloturi și componente în 
mișcare.

• Evitați contactul cu componentele mobile ale mașinii (perii și 
dispozitive angrenare lavete).

• Aveți grijă deosebită când curățați treptele și scările.
• Nu utilizați mașina dacă piesele din material plastic sunt 

deteriorate ca urmare a căderii sau a impactului; evitați 
contactul cu piese sparte și muchii ascuțite.

• Nu utilizați alți detergenți față de cei specificați. Respectați 
instrucțiunile prezentate pe fișa cu date de siguranță. Nu lăsați 
detergenții la îndemâna copiilor. În cazul în care detergentul 
intră în contact cu ochii sau cu pielea, spălați-l imediat și copios 
cu apă și, dacă este înghițit, consultați imediat un medic.

Riscul de deteriorare cauzat de utilizarea necorespunzătoare
• La reîncărcarea bateriei, utilizați numai încărcătorul de baterie 
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(cod BACA00263), furnizat de producător.
• Folosiți numai piese de schimb originale furnizate de producător.
• Mașina alimentată de la rețea necesită o sursă de alimentare 

cu curent alternativ și trebuie conectată la o priză electrică 
instalată de un electrician profesionist.

• Asigurați-vă că proprietățile electrice ale mașinii (tensiune, 
frecvență, consum de energie) prezentate pe plăcuța de date 
sunt compatibile cu cele ale sursei de alimentare cu energie 
electrică.

• Nu introduceți obiecte de nici un fel în fantele de ventilație. Nu 
utilizați mașina cu fantele de ventilație blocate. Îndepărtați tot 
praful, murdăria, părul și resturile care ar putea bloca fluxul de 
aer.
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EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR

GRADIENT NEGOCIABIL

MANUALUL OPERATORULUI, INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CITIȚI MANUALUL ÎNAINTE DE UTILIZAREA MAȘINII

CURENT CONTINUU

CLASA III APARAT. UN APARAT ESTE IDENTIFICAT CA FIIND CLASA III ATUNCI CÂND 
PROTECȚIA ÎMPOTRIVA EXPLOZIILOR SE BAZEAZĂ PE FAPTUL CĂ NU EXISTĂ TENSIUNI 
MAI MARI DECÂT TENSIUNEA EXTREM DE SCĂZUTĂ DE SIGURANȚĂ (SELV). ACEST 
LUCRU ÎNSEAMNĂ ÎN PRACTICĂ CĂ APARATUL ESTE ALIMENTAT DE O BATERIE SAU DE 
UN TRANSFORMATOR SELV.

SIMBOLUL PĂMÂNT, IDENTIFICĂ ORICE TERMINAL DESTINAT CONECTĂRII LA UN 
CONDUCTOR PENTRU PĂMÂNT EXTERIOR ȘI PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ELECTROȘOCULUI ÎN 
CAZUL UNEI DEFECȚIUNI.

PERII ON/OFF.

FLUXUL SOLUȚIEI DE DETERGENT ON/OFF ȘI REGLARE.

ASPIRAȚIE ON/OFF.

 MOD DE OPERARE "ECO"

MAȘINA ON/OFF.

DEȘEURI SPECIALE. NU ELIMINAȚI ÎMPREUNĂ CU DEȘEURILE MENAJERE.

ATENȚIE, RISC DE ABRAZIUNE.

TEMPERATURA MINIMĂ ȘI MAXIMĂ A LICHIDULUI IN TANC.

4°C

35°C
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SPECIFICAȚII TEHNICE
B 230 V AC 115 V AC

Diametrul periei
mm 280 280 280

țoli 11,02

Viteza de rotație a periei rpm
rpm 160

Puterea motorului periei
W 100

CP 0.134

Presiunea maximă a periei
g/cm2 35 35 35

kPa 3,4 3,4 3,4

Puterea motorului de aspirație
W 140

CP 0.187

Rezervorul pentru soluție
l 4,8 4,8 4,8

galoni. 1,26 1,26 1,26

Rezervor pentru apă murdară
l 5 5 5

galoni. 1,32 1,32 1,32

Lățimea racletei
mm 360-390 360-390 360-390

țoli 14,17-15,35 14,17-15,35 14,17-15,35

Diametrul roților din spate
mm 200 200 200

țoli 7,87 7,87 7,87

Lățimea de curățare
mm 280 280 280

țoli 11,02 11,02 11,02

Capacitate de curățare orară
m2/h 650

ft2/h 6996,5

Pantă maximă % 2 2 2

Temperatura maximă a apei și a detergentului °C 40 40 40

Indicele de protecție IP IPX3

Tensiunea de alimentare la încărcarea bateriei Vac 100-240

Frecvența sursei de alimentare la încărcarea bateriei Hz 50-60

Consumul de energie la intrarea încărcătorului A 1,8

Tensiunea de alimentare la ieșirea din încărcător Vcc 42

Curent de reîncărcare maximă al spălător-uscătorului. A 2

Numărul de baterii nr. 1 / /

Tensiune baterie V 36 / /

Greutate brută (GVW)
kg 27 27 27

lbs 59,52
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Greutate transportată
kg 7 7 7

lbs 15,43

Dimensiunile mașinii (X, Y, Z)

mm

X=604
X1 = 770
Y = 399

Y1 = 1049
Z = 412.5

țoli

X=23,77
X1 = 30,31

Y = 15,7
Y1 = 41,29
Z = 16.24

Dimensiune ambalată (lungime, lățime, înălțime)
mm

țoli

Presiunea sunetului LpA
(dB) 63,5

Incertitudine de măsurare K
(dB) 3

Nivelul vibrațiilor (mână) HAV
m/sec2 1

Incertitudine de măsurare, k m/sec2 0,5

Greutate brută (GVW): greutatea maximă admisibilă cu mașina complet încărcată și pregătită 
pentru utilizare. Greutatea brută a mașinii cuprinde rezervorul de detergent umplut cu apă curată, 
rezervorul de apă murdară, gol, cel mai mare pachet recomandat de baterii și toate accesoriile, și 
anume cabluri, furtunuri, detergenți și perii.
Greutatea transportată. greutatea mașinii în tranzit, care include baterii și apă curată.
Datele fac obiectul modificării fără avertisment.

DIMENSIUNILE MAȘINII

X-Y-Z: A se vedea tabelul „SPECIFICAȚII TEHNICE”

Y1

X1
X

Z

Y
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INFORMAȚII GENERALE
Scopul acestui manual
Acest manual a fost redactat de către Producător și este parte integrantă a pachetului de 
echipamente care constituie aceastămașină1.
Definește scopul pentru care mașina a fost proiectată și construită și conține toate informațiile necesare operatorilor2.
Pe lângă acest manual, care conține informații destinate în mod special utilizatorilor, sunt disponibile 
alte publicații care oferă informații specifice tehnicienilorînsărcinați cu întreținerea3.
Termenii „dreapta”, „stânga”, „în sensul acelor de ceasornic” și „în sens invers acelor de ceasornic” 
fac referire la deplasarea înainte a mașinii.
Respectarea constantă a instrucțiunilor furnizate în prezentul manual garantează siguranța 
operatorului și a mașinii, asigură costuri reduse de funcționare și rezultate de calitate superioară 
și prelungește durata de viață a mașinii. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la rănirea 
operatorului sau deteriorarea mașinii, pardoselii și mediului.
Consultați tabelul cuprinsului de la începutul manualului pentru a găsi rapid secțiunea căutată.
Părțile din text care necesită atenție specială sunt imprimate cu caractere aldine și precedate de 
simbolurile ilustrate și descrise aici.

! PERICOL
Indică nevoia de atenție în vederea evitării unei serii de consecințe care pot cauza decesul 

sau rănirea gravă a operatorului.
! AVERTISMENT

Indică nevoia de atenție în vederea evitării unei serii de consecințe care pot cauza rănirea 
personalului sau deteriorarea mașinii sau mediului de lucru sau pierderi financiare.

! INFORMARE
Informații importante

Având în vedere politica societății de dezvoltare și actualizare constantă a produselor, Fabricantul 
își rezervă dreptul de a efectua modificări fără notificare prealabilă.
În timp ce mașina aflată în posesia dvs. poate să difere semnificativ de ilustrațiile din acest 
document, siguranța și informațiile referitoare la produs sunt garantate în mod fiabil.

Identificarea mașinii
Plăcuța cu marca fabricii oferă următoarele informații:
• Model
• Tensiune acumulatori.
• Ilustrație de curent nominal.
• .Serie
• Anul de fabricație.
• Indicele de protecție IP
• Greutate brută.
• Pantă maximă negociabilă
• Numele fabricantului.
Documentație/echipament care însoțește mașina
• Manual de utilizare
• Manual de încărcare a acumulatorului;
• Certificat de garanție;
• Certificat de conformitate CE.

 Definiția "mașină" înlocuiește denumirea comercială "CT5" a produsului la care se referă acest manual.
 Persoanele responsabile pentru utilizarea mașinii fără a efectua vreo operațiune care necesită abilități tehnice precise.
 Persoanele cu experiență, instruire tehnică și cunoștințe legislative și referitoare la standarde, care pot desfășura toate 
operațiunile necesare pentru recunoașterea și evitarea eventualelor riscuri de manevrare, instalare, utilizare și întreținere 
a mașinii.
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INFORMAȚII TEHNICE
Descriere generală
Mașina este un spălător-uscător pentru curățarea, spălarea și uscarea pardoselilor plate, orizontale 
și netede sau cu asprime moderată, uniforme și a pardoselilor fără obstacole din incintele civile și 
industriale.
Spălătorul-uscător împrăștie o soluție pe bază de apă și detergent la o concentrație corectă pe 
pardoseală și apoi o curăță pentru a elimina murdăria. Prin alegerea cu atenție a detergentului și 
periilor (sau discurilor abrazive) din gama largă de accesorii disponibile, mașina poate fi adaptată la 
o gamă largă de combinații de tipuri pentru pardoseală și murdărie.
Mașina încorporează un sistem de aspirare umedă care usucă imediat podelele după spălare. 
Acțiunea de uscare este produsă de motorul de aspirație, care generează un vid parțial în rezervorul 
de apă murdară. Racletele montate sub rezervor sunt proiectate pentru a colecta pelicula de apă 
murdară cu mașina deplasându-se atât în direcția înainte cât și în cea inversă. 
Piesele mașinii
Mai jos prezentarea pieselor principale ale mașinii:
• Rezervorul pentru apă/detergent (fig. 1, ref. 1): conține și transportă amestecul de apă curată 

și produs de curățare.
• Rezervorul pentru apă murdară (fig. 1, ref. 2) colectează apa murdară de pe pardoseală în 

urma spălării;
• Panou de comandă (fig. 3, ref. 1).
• Ansamblu de capăt (fig. 1, ref. 4), elementul principal cuprinde peria care distribuie soluția cu 

detergent pe pardoseală și spală suprafața, ceea ce duce la îndepărtarea murdăriei.
• Ansamblul racletei din față (fig. 1, ref. 5), care șterge și usucă podeaua când mașina este trasă 

spre operator.
• Ansamblul racletei din față (fig. 1, ref. 6), care șterge și usucă podeaua când mașina este 

împinsă înainte de operator.
• Baterie (fig. 1, ref. 7).

3
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Accesorii
• Perii moi și tari, tampoane abrazive.
• Suporturi lavete.
• Baterie standard (cod BAAC00192).
• Baterie modificată (cod BAAC00193).
• Încărcător de baterie (cod BACA00263). 

MANEVRARE ȘI INSTALARE
Ridicarea și transportul mașinii paletizată
Mașina este ambalată într-o cutie de carton de către producător.
Manipulați cu grijă pentru a evita impactul și asigurați-vă că mașina nu este răsturnată.
Verificări la livrare
La preluarea livrării mașinii, verificați cu atenție faptul că ambalajele și mașina care le conțin sunt 
ambele intacte.
Despachetarea
Când despachetați mașina, procedați după cum urmează:
• Tăiați și eliminați benzile din plastic utilizând foarfece sau clește;
• Deschideți cutia:
• Îndepărtați următoarele elemente din ambalaj:

• manualul de operare și întreținere, declarația de conformitate, certificatul de garanție;
• manual de încărcare a acumulatorului;
• bara de protecție;
• racleta din față:
• perie;
• încărcător de baterie.

• Ridicați mașina din cutie de mâner (fig. 2, ref. 1) și așezați-o pe podea.
• Trageți mânerul în unghi drept față de mașină, referindu-vă la secțiunea „Reglarea unghiului 

de prindere a mânerului”
• Scoateți rezervorul de apă murdară  și rezervorul de detergent și fixați-l pe podea, referindu-vă 

la secțiunea „Golirea rezervorului de apă/detergent” și „Golirea rezervorului de apă murdară”.
• Înclinați mașina spre spate și așezați mânerul pe podea.
• Tăiați legăturile aplicate pe racleta din spate.
• Instalați racleta din față (fig. 2A, ref. 1).
• Montați bara de protecție (fig. 2B, ref. 1).

! AVERTISMENT
Păstrați materialele de ambalare și depozitați-le într-un loc sigur: în caz de relocare sau 
expediere la atelierele autorizate, ambalajul original va asigura că mașina și acumulatorul 

nu vor fi deteriorate. 

Fig.2 Fig.2A Fig.2B
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Selectarea poziției de parcare
! PERICOL

Mașina trebuie să fie deconectată de la priza electrică (model 
alimentat de la rețea).

! AVERTISMENT
Înainte de a pune mașina în poziția de parcare, goliți rezervorul de 
detergent și rezervorul de apă murdară , referindu-vă la secțiunile 
relative „Golire rezervor de apă/detergent” și „Golire rezervor de 

apă murdară”.
! AVERTISMENT

Mașina trebuie să fie parcată în picioare (vertical); dacă este lăsată 
în poziția normală de funcționare (orizontală), greutatea mașinii 

poate determina fire periei și lamele racletei să se îndoaie.
• Opriți mașina de la întrerupătorul principal (fig. 3, ref. 1).
• Înfășurați cablul de alimentare de la cârligele de stocare (model 

alimentat de la rețea), referindu-vă la secțiunea „Înfășurarea și 
desfacerea cablului de alimentare (model alimentat de la rețea)”.

• Coborâți racleta acționând maneta  (fig. 3, ref. 2).
• Rabatați complet mânerul spre ansamblul capului, referindu-vă la 

secțiunea „Reglarea unghiului de prindere a mânerului”
• Trageți mașina în poziție verticală (fig. 4).
• Ștergeți racleta din față, racleta din spate și peria cu o cârpă.
Ridicarea și transportul mașinii

! PERICOL
Pericol de rănire dacă mânerul nu este blocat corespunzător în 

poziție.
! AVERTISMENT

Goliți rezervorul de detergent și rezervorul murdar de apă, referindu-
vă la secțiunile relative „Golire rezervor de apă/detergent” și „Golire 

rezervor de apă murdară”.

• Opriți mașina de la întrerupătorul principal (fig. 6, ref. 1).
• Deconectați mașina de la priza electrică (model alimentat de la 

rețea).
• Înfășurați cablul de alimentare de la cârligele de stocare (model 

alimentat de la rețea), referindu-vă la secțiunea „Înfășurarea și 
desfacerea cablului de alimentare (model alimentat de la rețea)”.

• Coborâți racleta acționând maneta  (fig. 5, ref. 1).
• Rabatați complet mânerul spre ansamblul capului.
• Ridicați mașina prin prinderea pe axul mânerului (fig. 6, ref. 2).
Transport pe roți
Mașina poate fi deplasată dintr-un loc în altul pe roți și direcționată în 
toate direcțiile:
• Setați unghiul mânerului astfel încât să stea perpendicular pe 

mașină.
Înclinați mașina spre spate (fig.7) și se poate roti înapoi sau înainte, după 
cum este necesar.

Fig.3

Fig.4
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Fig.5

Fig.6
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Fig.7
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Înfășurarea și desfacerea cablului de alimentare 
(versiunea alimentată de la rețea)

! AVERTISMENT
Deconectați mașina de la priza de alimentare înainte de a înfășura 

cablul.
! AVERTISMENT

Verificați să nu se producă nici o deteriorare la mașină sau la cablul 
de alimentare în timpul procedurii de înfășurare.

Când mașina nu este utilizată, cablul de alimentare trebuie să fie 
înfășurat în jurul cârligelor de depozitare (fig.8)
Când mașina este utilizată, cablul de alimentare trebuie să fie complet 
desfăcut.
Reglarea unghiului de înclinare a mânerului
Trageți maneta de reglare (fig.9, ref. 1) și țineți-o, apoi așezați mânerul 
la unghiul dorit. Eliberând maneta, mânerul va rămâne blocat în poziția 
selectată.
Montare perie/dispozitiv de angrenare lavete
• Conectați mașina la priza electrică (model alimentat de la rețea).
• Apăsați întrerupătorul principal (fig.10, ref.1) pentru a porni mașina.
• Apăsați butonul de comandă al periei (fig. 11, ref. 1).
• Lăsați peria pe podea în fața mașinii.
• Trageți înapoi mânerul pentru a ridica partea frontală a mașinii, 

poziționați grilajul periei direct peste perie și continuați să coborâți 
mașina (fig.12). 

• Apăsați repetat maneta de comandă a periei (fig.11, ref. 2); 
aceasta va permite periei să se cupleze automat cu butucul flanșei. 
Dacă operația nu reușește, repoziționați mașina ca mai înainte, 
apoi repetați pașii de aliniere a periei și de jogging a pârghiei de 
comandă.

Eliberare perie/dispozitiv de angrenare perie
• Conectați mașina la priza electrică (model alimentat de la rețea).
• Apăsați întrerupătorul principal (fig.10, ref.1) pentru a porni mașina.
• Trageți înapoi pe mâner pentru a ridica partea din față a mașinii 

(fig. 12).
• Apăsați butonul de comandă a periei (fig. 11, ref. 1) și țineți apăsat 

timp de 3 secunde; mașina va activa automat mecanismul de 
eliberare a periei.

Baterie: pregătire / instalare / reîncărcare
! PERICOL

Când instalați sau efectuați orice fel de întreținere a bateriei, 
păstrați o distanță sigură de flăcări deschise și surse de căldură, 
nu scurtcircuitați polițele bateriei, evitați crearea de scântei și nu 

fumați.
! PERICOL

Utilizați numai bateriile furnizate de producătorul mașinii: cod 
BAAC00192 sau BAAC00193.

Fig.9

1

Fig.10

Fig.11

Fig.12
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! AVERTISMENT
La reîncărcarea bateriei, utilizați numai încărcătorul de baterie (cod BACA00263), furnizat 

de producător.

În cazul în care devine necesar să înlocuiți bateria, contactați un tehnician specializat aprobat de IP 
Curățare sau luați aparatul la orice centru de curățare IP.
Bateria este o unitate sigilată și garantată în siguranță în condiții normale; în cazul puțin probabil 
al scurgerii de lichid din baterie, nu atingeți lichidul și asigurați-vă că luați următoarele măsuri de 
precauție:
• Contactul cu pielea poate provoca iritații; spălați cu săpun și apă.
• Inhalarea vaporilor poate provoca iritarea căilor respiratorii; stați afară și consultați un medic.
• Contactul cu ochii poate provoca iritații; spălați bine ochii cu apă imediat și bine pentru cel 

puțin 15 minute și consultați un medic.
Bateria utilizată în această mașină ar putea prezenta un risc de arsuri sau arsuri chimice dacă este 
tratată fără atenție sau necorespunzător; nu trebuie dezmembrată și trebuie păstrată departe de 
copii.
În timp ce bateria va fi în mod normal încărcată complet și gata de utilizare, este bine să conduceți 
un ciclu de reîncărcare înainte ca mașina să fie pusă în funcțiune, procedând astfel:

  
• Introduceți mufa încărcătorului bateriei în priza bateriei (fig. 13).
• Conectați încărcătorul la priza de alimentare.
• Așteptați finalizarea ciclului de reîncărcare; led-ul de pe încărcătorul bateriei va deveni verde.
• Deconectați încărcătorul de la priză și de la baterie.
Baterie: înlăturare

! PERICOL
Când scoateți bateria din mașină, păstrați o distanță sigură de flăcări deschise și surse de 

căldură, nu scurtcircuitați polițele bateriei, evitați producerea de scântei și nu fumați.
! PERICOL

Bateria poate fi scoasă numai cu mașina oprită.
Apăsați cele două capse de deblocare și scoateți bateria din carcasă (fig.13A, ref. 1).
Baterie: eliminare
Asigurați-vă că bateria este aruncată corect, respectând reglementările locale de mediu în vigoare. 
Nu aruncați bateria în gol ca de uz casnic. 

Fig.13 Fig.13A

1
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GHID PRACTIC PENTRU OPERATOR
! INFORMARE

Dacă mașina este folosită de un operator pentru prima dată, ar trebui să fie încercată inițial 
într-o zonă spațioasă și fără obstacole pentru a obține familiaritatea necesară cu funcțiile și 

comenzile.
! AVERTISMENT

Pentru a evita deteriorarea suprafeței pardoselii, nu lăsați periile să se rotească cu mașina 
în staționare.

! AVERTISMENT
Diluați întotdeauna detergentul conform instrucțiunilor fabricantului. Nu utilizați hipoclorit 
de sodiu (înălbitor) sau alți oxidanți, în special în concentrații mari. Nu utilizați solvenți sau 
hidrocarburi. Temperatura  apei și detergentului nu trebuie să depășească valoarea maximă 
indicată în  “Specificațiile tehnice”. Nu trebuie să existe nisip și/sau alte impurități în soluție.

! INFORMARE
Mașina a fost proiectată pentru a fi utilizată cu detergenți biodegradabili care produc un 

volum redus de spumă, special concepuți pentru spălătoarele-uscătoare.
Pentru o listă completă și actualizată de detergenți și produse chimice disponibile, contactați 

fabricantul 
! INFORMARE

Utilizați doar produse corespunzătoare pentru pardoseală și pentru murdăria care urmează 
să fie eliminată.

Respectați reglementările de siguranță privind utilizarea detergenților prezentați în secțiunea 
„Risc de rănire”.

! PERICOL
Înainte de începerea lucrului, purtați salopetă, pantofi anti-alunecare, mănuși și toate 
celelalte dispozitive de protecție personală recomandate de furnizorul detergentului utilizat 

sau potrivite pentru tipul de mediu de lucru.

Pregătirea mașinii pentru lucru
Procedați cupă cum urmează înainte de începerea lucrului.
• Verificați luminile indicatorului de încărcare a bateriei pentru a vă asigura că bateria este 

complet încărcată (model alimentat de la baterie) și, dacă nu, executați ciclul de reîncărcare, 
referindu-vă la secțiunea „Baterie: reîncărcare pregătire /  /  instalare”.

• Deblocați cablul de alimentare de la cârligele de stocare (model alimentat de la rețea), 
referindu-vă la secțiunea „Înfășurarea și desfacerea cablului de alimentare”.

• Conectați mașina la priza electrică (model alimentat de la rețea).
• Asigurați-vă că rezervorul de apă murdară este gol și, dacă nu, goliți-l, făcând referire la 

secțiunea “Golirea rezervorului de apă murdară”.
• Asigurați-vă că rezervorul pentru soluția de detergent este plin și, dacă nu, continuați să îl 

umpleți, consultați secțiunea “Umplerea rezervorului de apă/detergent”.
• Reglați poziția mânerului, referindu-vă la secțiunea „Reglarea unghiului de rotire a mânerului”.
• Montați peria, referindu-vă la secțiunea „Montare perie/dispozitiv de angrenare lavete”.
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Controale
Aparatul are următoarele comenzi și indicatoare luminoase:
• Întrerupătorul principal (fig.14, ref.1): conectează și deconectează alimentarea electrică către 

și de la toate funcțiile mașinii. 
• Lumina de pornire (model alimentat de la rețea) (fig. X, ref. X): culoarea galbenă indică faptul 

că cablul de alimentare al mașinii este conectat la rețeaua de alimentare și că întrerupătorul 
principal a fost apăsat (fig.14, ref. 1).

• Indicatorul de încărcare al bateriei (numai pentru modelele alimentate de la baterie) (fig.15, 
ref. 1): este compus din 3 leduri, roșu, galben și verde, care arată nivelul încărcării bateriei. 
Posibile indicații privind nivelul de încărcare:
• Led verde aprins: încărcarea bateriei > 30.0 %.
• Led galben aprins: încărcarea bateriei între 10% și 30%.
• Led roșu aprins: încărcarea bateriei între 5% și 10%.
• Led roșu intermitent: încărcarea bateriei < 5%, bateria complet plată; după câteva 

secunde, motorul periei și motorul de aspirație vor fi oprite;
• Butonul de control al periei (fig.15, ref. 2): activează (Led aprins) și dezactivează (Led oprit) 

funcționarea funcției „Perie”; peria nu începe să se rotească până când nu este operată 
„Pârghia de control a periei” (fig.15, ref. 2).

! INFORMARE
Apăsarea butonului de comandă a periei are de asemenea efectul de a activa automat 
funcțiile de curgere a soluției de aspirație și detergent, care pot fi apoi controlate și reglate 

prin intermediul acelor butoane individuale de pe consolă.
• Becul de control al aspirației (fig.15, ref. 3): se aprinde („Led aprins”) și oprește („Led oprit”) 

motorul de aspirație, care generează vidul necesar pentru uscarea podelei după spălare. 
Motorul intră în funcțiune numai când este activat prin intermediul „pârghiei de comandă a 
periei”.

• Butonul de debit detergent (fig.15, ref. 5): activează (Led aprins) și dezactivează (Led oprit) 
fluxul de soluție de detergent, cu trei niveluri de livrare disponibile. Debitul este activ numai cu 
peria în funcțiune.

• Butonul ECO (fig.15, ref. 4): permite (Led aprins) și dezactivează modul de funcționare ECO 
(Led oprit).

! INFORMARE
În modul de funcționare ECO, puterea motorului periei și a motorului de aspirație este redusă 

automat, iar debitul soluției de detergent este setat la nivelul de livrare 1.

1

2 1

2

Fig.14 Fig.15
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Lucrul
• Apăsați principalul întrerupător (fig. 16, ref. 1).
• Apăsând butonul periei sau butonul ECO (fig.17, ref. 1), în afară 

de activarea periei, aceasta va permite și funcția de aspirație și 
curgerea soluției de detergent.

• Coborâți racleta acționând maneta  (fig. 16, ref. 2).
• Apăsați maneta de comandă al periei (fig. 16, ref. 3).
• Începeți să lucrați.

! INFORMARE
Această mașină poate usca podeaua în mișcare atât înainte și 

înapoi.
Pentru a acționa funcția de uscare în sens invers, trageți maneta în 

sus (fig.18, ref. 1).
• Când lucrați, verificați corectitudinea spălării și reglați curgerea 

soluției de detergent în consecință, cu butonul corespunzător 
(fig.17, ref. 3).

! INFORMARE
Verificați periodic că soluția de detergent ajunge peria și aveți grijă 

să umpleți rezervorul când este gol.
! AVERTISMENT

Dacă ledul roșu al indicatorului de încărcare al bateriei se aprinde 
când lucrați, înseamnă că bateria este aproape descărcată și 
după câteva secunde peria și funcțiile vidului se vor opri automat. 
Continuați să reîncărcați bateria, referindu-vă la secțiunea „Baterie: 

pregătire/montare/reîncărcare”.

În cazul în care pardoselile sunt murdare cu murdărie deosebit de 
persistentă, operațiile de spălare și uscare pot fi efectuate în două etape 
separate.
Prespălarea cu perii sau lavete:
• Conectați mașina la priza electrică (model alimentat de la rețea).
• Coborâți racleta acționând maneta  (fig. 16, ref. 2).
• Apăsați principalul întrerupător (fig. 16, ref. 1).
• Apăsați butonul de comandă al periei (fig. 17, ref. 1).
• Opriți funcția de vid prin apăsarea butonului de control al aspirației 

(fig. 17, ref. 2).
• Apăsați maneta de comandă al periei (fig. 16, ref. 3).
• Când spălați puncte deosebit de murdare lăsați detergentului timp 

să acționeze chimic, dislocând și suspendând murdăria în pelicula 
de apă, și permiteți timpului periilor să exercite o acțiune mecanică 
eficientă.

Uscarea
• Coborâți racleta acționând maneta  (fig. 16, ref. 2).
• Apăsați butonul de control al aspirației pentru a activa funcția de 

aspirație și treceți deasupra zonei spălate anterior: acest lucru va 
produce un efect asemănător cu o frecare profundă, astfel încât 
lucrările ulterioare de întreținere de rutină pe podea vor consuma 
mai puțin timp.

2
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Îndepărtarea capacului rezervorului de apă murdară
• Eliberați capacul rezervorului de apă murdară apăsând cele două 

capse de alunecare unul către celălalt (fig. 19, ref. 1).
• Ridicați capacul.
Instalarea capacului rezervorului de apă murdară

! INFORMARE
Poziționarea incorectă a capacului pe rezervorul de apă murdară 
va determina disfuncționalitatea mașinii atunci când podeaua este 

uscată.
• Așezați capacul pe rezervor.
• Aplicați o presiune descendentă pe capac, suficient pentru a 

vă asigura că cele două captatoare de eliberare alunecătoare 
se deschid spre exterior și se cuplează cu partea superioară a 
rezervorului de apă murdară (Fig.20).  

! INFORMARE
Capacul este corect instalat atunci când fundalul ROȘU prezentat 

de adânciturile celor două capturi NU poate fi văzut (fig. 20).
Umplerea rezervorului pentru apă/detergent

! PERICOL
Deconectați mașina de la priza electrică (model alimentat de la 

rețea).
! INFORMARE

Nu uitați să goliți rezervorul de apă murdară de fiecare dată când 
rezervorul de apă curată și rezervorul de detergent este umplut.

Rezervorul poate fi completat în două moduri diferite:
Rezervor instalat pe mașină:
• Opriți mașina de la întrerupătorul principal.
• Scoateți capacul rezervorului de detergent (fig.21, ref. 1).
• Umpleți rezervorul.
Rezervorul scos din mașină:
• Opriți mașina la întrerupătorul principal.
• Apăsați cele două capturi laterale de reținere ale rezervorului (fig. 

22, ref. 1), separați rezervorul de apă murdară de ramă și fixați-l 
pe podea.

• Scoateți capacul rezervorului de detergent.
• Separați rezervorul de detergent de cadru.
• Umpleți rezervorul (fig. 23).
Golirea rezervorului pentru apă/detergent

! PERICOL
Deconectați mașina de la priza electrică (model alimentat de la 

rețea).
Rezervorul poate fi golit procedând după cum urmează:
• Opriți mașina la întrerupătorul principal.
• Luați mașina în zona de depozitare desemnată.
• Apăsați cele două capturi laterale de reținere ale rezervorului (fig. 

22, ref. 1), separați rezervorul de apă murdară de ramă și fixați-l 
pe podea.

• Separați rezervorul de detergent de cadru.
• Scoateți capacul rezervorului de detergent.
• Goliți conținutul rezervorului prin deschiderea din față (fig. 24).

Fig.19

Fig.20
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Fig.21

Fig.22

Fig.23Fig.24
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Golire rezervor pentru apă murdară
! PERICOL

Deconectați mașina de la priza electrică (model alimentat de la 
rețea).

Un dispozitiv automat de închidere controlat cu flotor, montat pe 
capacul rezervorului de apă murdară, este proiectat pentru a împiedica 
funcționarea ulterioară a sistemului de aspirație atunci când rezervorul 
este plin. Este posibil să se recunoască când sistemul de aspirare a 
fost oprit, deoarece motorul de aspirație va deveni brusc mai zgomotos 
în timpul funcționării și podeaua nu se va usca conform așteptărilor. În 
această situație, operatorul trebuie să oprească mașina și să golească 
rezervorul murdar de apă, procedând după cum urmează:
• Opriți mașina la întrerupătorul principal.
• Luați mașina în zona de depozitare desemnată.
• Apăsați cele două capturi laterale de reținere ale rezervorului (fig. 

25, ref. 1), separați rezervorul de apă murdară de cadru.
• Scoateți capacul rezervorului de apă murdară (fig.26, ref. 1).
• Goliți rezervorul (fig. 27).
Reglarea unității

! PERICOL
Deconectați mașina de la priza electrică (model alimentat de la 

rețea).
Mașina este echipată cu un dispozitiv special de acționare mecanică 
care exploatează frecarea creată între perie și podea pentru a genera 
mișcarea înainte.
Forța motrice produsă de dispozitiv poate fi modificată prin rotirea 
butonului relativ (fig.28, ref.1), care prezintă două sectoare de culoare 
diferită, una verde și cealaltă galbenă:
• rotirea butonului în poziția care expune sectorul verde, forța motrice 

este mărită, iar mașina va avea tendința de a se abate de la o linie 
dreaptă.

• rotirea butonului în poziția care expune sectorul galben, forța 
motrice este micșorată, iar mașina va avansa în linie dreaptă.

Pentru a efectua ajustarea, procedați după cum urmează:
• Opriți mașina de la întrerupătorul principal.
• Scoateți rezervorul de apă murdară  și rezervorul de detergent și 

fixați-l pe podea, referindu-vă la secțiunea „Golirea rezervorului de 
apă/detergent” și „Golirea rezervorului de apă murdară”.

• Ridicați peria/motorul prin preluarea greutății cu o mână, iar cu 
cealaltă mână, rotiți butonul (fig. 28, ref. 1) în poziția dorită.

 Încheierea lucrului
• Opriți mașina de la întrerupătorul principal.
• Goliți rezervorul de apă murdară și clătiți cu apă curată, făcând 

referire la secțiunea “Golirea rezervorului de apă murdară”.
• Goliți rezervorul de soluție pentru detergent, referindu-vă la 

secțiunea „Golirea rezervorului de apă/detergent”.
• Depozitați mașina în poziția de parcare, făcând referire la secțiunea 

„Selectarea poziției de parcare”.

1

1

1

Fig.25

Fig.26

Fig.27

1 Fig.28
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PERIOADE DE INACTIVITATE
Procedați după cum urmează pentru a pregăti mașina pentru perioade îndelungate de inactivitate:
• Scoateți bateria din aparat, referindu-vă la secțiunea „Baterie: demontare” și reîncărcați-o 

complet, referindu-vă la secțiunea „Baterie: pregătire/instalare/reîncărcare”. De asemenea, 
bateria ar trebui să fie reîncărcată în mod regulat atunci când mașina nu este utilizată, astfel 
încât să fie menținută constant la nivelul maxim de încărcare.

• Curățați lamele racletei cu o cârpă umedă, referindu-vă la secțiunea „Curățarea racletelor”.
• Deschideți și curățați camera valvei de deviere, referindu-vă la secțiunea „Curățarea valvei 

de deviere”.
• Detașați și curățați furtunurile de aspirație ale racletelor, referindu-vă la secțiunea „Curățarea 

furtunului de aspirație a racletei din față” și „Curățarea furtunului de aspirație al racletei din 
spate”.

• Asigurați-vă că rezervoarele au fost golite complet și că sunt perfect curate, referindu-vă la 
secțiunea „Goliți rezervorul de apă murdară” și „Goliți rezervorul de apă/detergent”.

• Depozitați mașina în poziția de parcare, făcând referire la secțiunea „Selectarea poziției de 
parcare”.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE
! PERICOL

Nu efectuați niciodată nici o operațiune de întreținere pe mașină, fără a scoate-o din priză 
(modele alimentate de la rețea) sau scoateți acumulatorul (modele alimentate de la baterie).

! PERICOL
În cazul modelelor alimentate de la rețea, operatorul trebuie să poată verifica din orice poziție 

că mașina nu este deconectata de la priza electrică în timpul întreținerii.
! AVERTISMENT

Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere a mașinii, goliți întotdeauna rezervorul 
de detergent și rezervorul de apă murdară, referindu-vă la secțiunile relative „Golirea 

rezervorului de apă/detergent” și „Goliți rezervorul de apă murdară”.
! INFORMARE

Operațiunile de întreținere care implică sistemul electric și, în orice caz, toate operațiunile de 
întreținere sau reparații care nu sunt descrise în mod explicit în acest manual, trebuie să fie 
încredințate unui tehnician specializat aprobat de IP Cleaning sau efectuat la un centru de 

asistență IP Cleaning, în conformitate cu reglementările actuale de siguranță
! INFORMARE

Asigurați-vă că mașina este supusă unei întrețineri periodice, astfel încât va oferi întotdeauna 
o performanță optimă. 

! INFORMARE
Nu curățați sigiliile cu alcool etilic.

Acest capitol descrie modul în care se efectuează întreținerea.
Întreținere - Reguli generale
În momentul curățării mașinii, respectați următoarele măsuri de precauție.
• Evitați utilizarea mașinilor de spălat cu presiune ridicată. Apa poate penetra compartimentul 

electric sau motoarele, fapt ce poate duce la deteriorare sau risc de scurtcircuit.
• Nu utilizați aburi, deoarece căldura produsă ar putea cauza părților din plastic pierderea formei.
• Nu utilizați solvenți sau produse pe bază de hidrocarburi. Acestea pot deteriora capota 

motorului și componentele din cauciuc.
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Curățare plutitor de aspirație
• Eliberați capacul rezervorului de apă murdară.
• Rotiți capacul și verificați dacă plutitorii se pot mișca liber (fig. 29, 

ref. 1).
• Curățați sigiliile cu o cârpă umedă (fig. 29, ref. 2).
• Remontați capacul.

! INFORMARE
Nu curățați sigiliile cu alcool etilic.

Curățarea filtrului rezervorului pentru apă/detergent
• Scoateți rezervorul de apă murdară  și rezervorul de detergent și 

fixați-l pe podea, referindu-vă la secțiunea „Golirea rezervorului de 
apă/detergent” și „Golirea rezervorului de apă murdară”.

• Scoateți filtrul și spălați-l cu apă (figura 30, ref. 1). 
Curățare furtun de aspirație
• Scoateți rezervorul de apă murdară  și rezervorul de detergent și 

fixați-l pe podea, referindu-vă la secțiunea „Golire rezervor de apă/
detergent” și „Golire rezervor de apă murdară”.

• Scoateți filtrul și spălați-l cu apă (figura 30, ref. 2).
Curățarea furtunului de aspirație al racletei din față
• Scoateți rezervorul de apă murdară  și rezervorul de detergent și 

fixați-l pe podea, referindu-vă la secțiunea „Golirea rezervorului de 
apă/detergent” și „Golirea rezervorului de apă murdară”.

• Detașați furtunul de la valva de separare (fig. 31, ref. 1) și de la 
racleta din față (fig. 29, ref. 2).

• Spălați furtunul prin direcționarea apei în gaură (fig. 32)
• Reatașați furtunul.
Curățarea furtunului de aspirație al racletei din spate
• Scoateți rezervorul de apă murdară  și rezervorul de detergent și 

fixați-l pe podea, referindu-vă la secțiunea „Golirea rezervorului de 
apă/detergent” și „Golirea rezervorului de apă murdară”.

• Trageți mânerul în sus, perpendicular pe mașină.
• Coborâți racleta acționând maneta.
• Înclinați mașina spre spate și așezați mânerul pe podea.
• Detașați furtunul de la valva de separare și de la racleta din spate 

(fig. 33, ref. 1).
• Spălați furtunul prin direcționarea apei în gaură (fig. 32)
• Reatașați furtunul.

Fig.29

1

2
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Fig.30

Fig.31

Fig.32
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Fig.33
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Curățarea valvei de deviere
! INFORMARE

Această procedură trebuie să aibă loc într-o zonă potrivită pentru 
operațiunile de întreținere, deoarece podeaua se murdărește și se 

udă.
! AVERTISMENT

Purtați salopete, pantofi anti-alunecare, mănuși și toate celelalte 
elemente de EIP adecvate pentru mediul de lucru.

• Scoateți rezervorul de apă murdară  și rezervorul de detergent și 
fixați-l pe podea, referindu-vă la secțiunea „Golirea rezervorului de 
apă/detergent” și „Golirea rezervorului de apă murdară”.

• Detașați furtunul de aspirație al racletei din față de la valva de 
separare.

• Detașați furtunul de aspirație al racletei din spate de la valva de 
separare.

• Eliberați maneta de prindere (fig. 35, ref. 1) și scoateți capacul 
valvei de deviere.

• Curățați camera valvei (fig. 36, ref. 1), eliminând eventualele 
incrustații și clătiți cu apă curată; ștergeți sigiliile capacului cu o 
cârpă moale.

! INFORMARE
Nu curățați sigiliile cu alcool etilic.

Curățarea racletei
• Scoateți rezervorul de apă murdară  și rezervorul de detergent și 

fixați-l pe podea, referindu-vă la secțiunea „Golirea rezervorului de 
apă/detergent” și „Golirea rezervorului de apă murdară”.

• Trageți mânerul în sus, perpendicular pe mașină.
• Înclinați mașina spre spate și așezați mânerul pe podea.
• Curățați lamele ambelor raclete cu o cârpă umedă (fig. 37, ref. 1).
• Curățați orificiul de aspirație al ambelor raclete (fig. 37, ref. 2).
Ajustarea racletei
Racleta este reglată din fabrică pentru a da o acțiune optimă de uscare 
pe diferite tipuri de suprafață a podelei, dar în cazul în care rezultatele nu 
corespund așteptărilor, există ajustări suplimentare care pot fi efectuate.
Pentru a asigura o acțiune de uscare perfectă, buza lamei racletei 
trebuie să devieze 45° de-a lungul întregii sale lungimi, față de suprafața 
podelei; înălțimea racletei poate fi reglată prin ridicarea sau coborârea 
roților (fig. 38, ref. 1).
Înlocuirea lamelor racletei
Lamele racletei colectează pelicula de apă și detergent de pe pardoseală 
și pregătesc o uscare perfectă. Cu timpul, acțiunea constantă de 
ștergere determină ca marginea lamei să intre în contact cu podeaua 
pentru a deveni rotunjită și crăpată, astfel că uscarea este mai puțin 
amănunțită și lama trebuie înlocuită. Procedați cupă cum urmează:
• Scoateți rezervorul de apă murdară  și rezervorul de detergent și 

fixați-l pe podea, referindu-vă la secțiunea „Golirea rezervorului de 
apă/detergent” și „Golirea rezervorului de apă murdară”.

Fig.35

Fig.36
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Fig.37
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Fig.38
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• Trageți mânerul în sus, perpendicular pe mașină.
• Înclinați mașina spre spate și așezați mânerul pe podea.
Racheta din față:
• Detașați furtunul de aspirație de pe racletă (fig. 39 , ref. 1).
• Deșurubați butoanele (fig.39, ref. 2).
• Separați racleta de mașină  (fig. 40, ref. 1).
• Scoateți lama pentru a elibera întregul ansamblu (fig. 41).
• Îndepărtați lama.
• Fie repoziționați aceeași lamă cu margini de ștergere inversate, 

astfel încât să poată fi utilizată până când ambele margini sunt 
uzate, sau înlocuiți cu o lamă nouă, tăind-o în sloturile din corpul 
racletei;

• Remontați racleta la mașină, urmând instrucțiunile descrise 
anterior.

Racleta din spate:
• Coborâți pârghia de comandă a racletei. 
• Detașați furtunul de aspirație de pe racletă (fig. 42 , ref. 1).
• Deșurubați butoanele (fig.42, ref. 2).
• Scoateți lama pentru a elibera întregul ansamblu (fig. 43 , ref. 1).
• Scoateți lama (fig. 44).
• Fie repoziționați aceeași lamă cu margini de ștergere inversate, 

astfel încât să poată fi utilizată până când ambele margini sunt 
uzate, sau înlocuiți cu o lamă nouă, tăind-o în sloturile din corpul 
racletei;

• Remontați racleta la mașină, urmând instrucțiunile descrise 
anterior.

Înlocuiți peria
Peria prezintă un număr de smocuri, de culoare roșie, cu fire de păr mai 
scurte decât celelalte (fig. 45). Atunci când smocurile de păr negru se 
încarcă la aceeași lungime cu părul roșu, peria trebuie înlocuită. Pentru 
instrucțiuni privind înlocuirea periei, consultați secțiunile „Eliberare perie/
dispozitiv de angrenare lavete” și „Montare perie/dispozitiv de angrenare 
lavete”.

Fig.39

Fig.40

Fig.41
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Fig.42
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Verificări periodice
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Curățarea rezervorului de apă murdară X

Curățare plutitorilor de aspirație X

Curățarea filtrului rezervorului pentru apă/detergent X

Curățare furtun de aspirație X

Curățarea furtunului de aspirație al racletei din față X

Curățarea furtunului de aspirație al racletei din spate X

Curățarea valvei de deviere X

Curățirea lamelor racletei X

Verificarea uzurii lamei racletei X

Verificarea uzurii periei X

DEPANARE
[B] Mașini cu acumulatori.
[C] Mașini alimentate de la rețea.

PROBLEMĂ CAUZĂ SOLUȚIE

Mașina nu funcționează.

[B] Baterie scăzută sau descărcată. [B] Reîncărcați acumulatorul

[C] Ștecher deconectat. [C] Conectați mufa la priza de rețea

[B-C] Întrerupătorul principal neactivat. [B-C] Apăsați întrerupătorul principal.

Peria nu se rotește.

[B-C] Butonul de control al periei nu 
este apăsat. [B-C] Apăsați butonul de control perie.

[B-C]  Maneta de control al periei 
neactivată. [B-C] Acționați maneta de control perie.

Motorul periei nu pornește ușor.
[B-C] Mașina lucrează cu o perie 
uscată pe o suprafață deosebit de 
aspră.  

Măriți cantitatea de detergent.

Mașina nu curăță uniform. [B-C] Perie sau lavete uzate. [B-C] Înlocuiți peria.

Soluția de detergent nu ajunge la perie.  

[B-C] rezervorul de detergent este gol  [B-C] Umpleți rezervorul de detergent.

[B-C] Filtrul rezervorului de apă/
detergent este murdar.  [B-C] Curățați filtrul. 

[B-C] Blocaj în furtunul care livrează 
soluția de detergent la perie. [B-C] Eliminați blocajul.

Motorul de aspirație nu funcționează. [B-C] Butonul de control al aspirației nu 
este apăsat.

[B-C] Apăsați butonul de control 
aspirație.
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Racleta nu curăță sau aspiratorul este 
slab.

[B-C] Buza lamelor de cauciuc in 
contact cu podeaua s-a uzat. [B-C] Înlocuiți lama racletei.

[B-C] Dispozitiv automat de închidere 
controlat cu flotor a fost activat 
(rezervorul de apă murdară este plin).

[B-C] Goliți rezervorul de apă murdară. 

B Blocaj în furtunul de aspirație al 
racletei. [B-C] Eliminați blocajul.

[B-C] Furtunul de aspirație ori nu este 
conectat la racletă ori este deteriorat.

[B-C] Conectați sau reparați furtunul 
de aspirație.  

[B-C] Valva de deviere murdară.  [B-C] Curățați valva de deviere.  

Bateria nu oferă rezistența operațională 
așteptată.

[B] Încărcătorul bateriei nu 
funcționează. [B] Înlocuiți încărcătorul bateriei.

ALARME

Supraîncărcare termică a 
motorului periei.

Led roșu aprins pe butonul de comandă a 
periei, 1 clipire lentă

Opriți toate comenzile mașinii.
Scoateți rezervorul de apă murdară pentru a 
lăsa mai mult aer în carcasa motorului.
Așteptați câteva minute, apoi reporniți mașina.
Dacă problema persistă, contactați serviciul 
clienți.

Supracurent motor perie/
scurtcircuit.

Led roșu aprins pe butonul de comandă a 
periei, 1 clipire rapidă.

Opriți toate comenzile mașinii.
Repornire mașină. 
Dacă alarma apare din nou, asigurați-vă că 
peria nu este utilizată pe o podea foarte dură.
Dacă problema persistă, contactați serviciul 
clienți.

Supracurent pompa detergent/
scurtcircuit.

Led roșu aprins pe butonul de comandă a 
periei, 2 clipiri rapide.

Opriți toate comenzile mașinii.
Repornire mașină. 
Dacă problema persistă, contactați serviciul 
clienți.

Supracurent motor aspirație/
scurtcircuit.

Led roșu aprins pe butonul de comandă a 
aspirației, 1 clipire rapidă.

Opriți toate comenzile mașinii.
Repornire mașină. 
Dacă problema persistă, contactați serviciul 
clienți.

Tensiune excesivă a bateriei Încărcarea bateriei verzi Ledul clipește Verificați integritatea, funcționarea și utilizarea 
încărcătorului de baterie livrat împreună cu 
mașina.
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