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Vegyszermentes takarítás- felsőfokon!   Lakások, üzletek, intézmények, irodák folyamatosan erős 

igénybevételnek kitett kemény padlók, csempe fugák, padló szőnyegek tökéletes tisztítója! 

Magas tisztító erő a speciális felépítésű, – és különböző keménységű -, szembe forgó kefék takarító 
hatásának köszönhetően mind kemény burkolatokon, mind pedig a szőnyegeken. 

Adatok; ModellR20 

Egyfázisú aszinkron motor  400 W;   Kefe fordulatszám 650 U/m; Munkaszélesség (mm)200 mm 

Tisztavíz kapacitás1L / 3L; Szennyesvíz kapacitás1,5L;Tisztavíz kijuttatása Gravitációs  

Kefenyomás280g/cm²; Súly15/16 kg 

Hosszúság 366 mm Szélesség 303 mm Magasság irányítókar nélkül 205 mm 

Teljes magasság munkahelyzetben205 mm – 1000 mm 

Tisztítóteljesítmény Kemény padlón (max  230 m²/h) Szőnyeg felületen (max 100 m²/h) 

Működési leírása;  Kövesse a képeken lévő utasításokat ill. itt leírtakat és a figyelmeztetéseket! 

A gép 230V-al működik. Dugja be a konnektorba. 

Elindítása; A motor elindításához egyszerűen emelje meg a fogantyút és húzza hátrafele. ON -irányba. Ha még 

jobban hátra húzza a fogantyút, akkor a gép ráereszkedik a kefékre. Előre menet a tiszta víztartály áll. 

 A kefenyomás az oldalsó gombbal állítható be. ( mennyire ereszkedjenek le a padlóra, szőnyegre)  

 

Leállítása; A kar középre, merőleges állásba helyezésével a gép leáll.  

Használata;  Mozgassa a  gépet előre- majd hátra. A fogantyú melletti piros gomb megnyomásával  a padlóra víz 

fröcskölhető, ami elősegíti a tisztítási folyamatot. ( Lehet a padlókat erős szennyeződés esetén előre nedvesíteni ) 

Visszafelé mozgatással a gép a piszkos vizet összeszedi a szennyvíztálcába. Az előre-hátra mozgatást addig  folytassa 

,míg az adott terület megfelelő tisztaságú lesz.  

A tiszta víz adagolását szükség szerint – nem folyamatosan – kell kifröcskölni a padozatra, hogy a gép fel tudja szedni. 

Az egymással ellentétesen forgó kefék a piszkos vizet a felszedő hengerre dobják, ahonnan egy lehúzó él a 

szennyvíztartályba juttatja. Amikor a szennyvíztartály megtelt üríteni kell ill. a tiszta vizet pótolni a másik tartályban. 

Tisztítása;  A  2 db tálcát kivéve , azokat letörölve, a munkahenger( középső ) letörölve kérjük vissza. 

TILOS- a gépet felülről mosni, slagolni! 

FIGYELMEZTETÉS; 

A padlón a víz szintje nem haladhatja meg az 5mm, ekkor nem használható! 

A gép csak megfelelő tápfeszültségre/ adattáblán jelzett, 230 V / / kapcsolható. A motor túlterhelése esetén a 

hőkapcsoló kikapcsolja a gépet a hálózatból. Mintegy 30 másodperc elteltével a biztonsági kapcsoló megnyomásával 

a gép ismét működésbe helyezhető. 

A gépet tiszta vízzel szabad használni. Amennyiben túlságosan habzó ( vegyszeres kezelést végez) hidroklorid alapú 

anyagokat tartalmazó tisztítófolyadékot használ, akkor  a kaución kívül a gép teljes javítását vagy a gép pótlásának a 

költségét a bérlőnek kell fizetnie. 

 


