POZOR
Před použitím si pozorně
přečtěte návod

NÁVOD K OBSLUZE

Váš ROTOWASH je cenným pomocníkem
při řadě čistících úkolů. Důkladně si přečtěte
návod k použití, potom budete schopni váš
ROTOWASH správně využít.

VÁŽENÝ
UŽIVATELI
ČISTÍCÍHO
ZAŘÍZENÍ
ROTOWASH

Při uvádění do provozu, používání a
udržování je nutné řídit se
následujícími pokyny:
-

-

-

-

-

-

-

-

Stroj by měli používat pouze osoby, které pro to
byli vyškoleni popř. byli s jeho používáním
obeznámeny.
Při čištění a údržbě stroje, při výměně dílů a při
přestavbě na jinou funkci musí být přístroj
odpojen ze sítě (zástrčka vytažena).
Vyvarujte se přejetí síťového kabelu rotujícími
kartáči, mohlo by to být nebezpečné. Stejně tak
se vyvarujte pomačkání nebo jinému poničení
kabelu (trhliny).
Je nutné síťový kabel pravidelně kontrolovat. V
případě že vykazuje známky poškození a není
úplně v pořádku, stroj nesmí být používán.
Jako náhrada síťového kabelu smí být pouze
používán kabel podle DIN57.281, část
402/VDE část 402 05VV 3x1mm, nebo
originální díl pro ROTOWASH.
Spojky síťového kabelu nebo připojovacích
vedení přístrojů musí být chráněny proti
stříkající vodě.
Stroj je třeba jistit jističem o jmenovitém proudu
10 A nebo tavnou pojistkou 10 A.
POZOR! Neskladujte a nepoužívejte tento
přístroj venku když je vlhko nebo mokro.
POZOR! Nepoužívejte tento přístroj k vysávání
a uklízení nebezpečného odpadu.
Tento přístroj je vhodný pro běžné použití v
hotelích, školách, nemocnicích, továrnách,
obchodech, kancelářích atd…

rukojeť

rukojeť

tank

čerpadlo

SESTAVENÍ
STROJE

-

Nasaďte rukojeť na uchycení a
zasuňte spojovací kolík pro
zafixování.

R20 - R60

Nasaďte rukojeť s nádrží na
hliníkové úchyty a upevněte šrouby.
Přívodní hadice od nádrže zaveďte
u modelů R4A do nádržky na čistou
vodu, u modelů R4B ji nasuňte na
připravenou spojku na tělese
čerpadla.

-

R30 - R60

-

Zaveďte táhlo bowdenu pod rukojetí
k nádržce na čistou vodu a
sešroubujte dohromady oba červené
díly z umělé hmoty.
Dbejte na to, aby nebyl bowden
přetočen a vyzkoušejte lehkost
chodu stlačením červeného tlačítka
na rukojeti.

-

Zavěste elektrický kabel na
připravený hák na rukojeti. Chráníte
ho tím před rotujícími kartáči.

-

Zastrčte zástrčku stroje do síťového
připojení a zástrčku čerpadla do
zásuvky na stroji. Dbejte na správné
zapojení.

PRÁCE SE
ZAŘÍZENÍM
ROTOWASH
Funkční princip
Dva protiběžné kartáče vrhají
špinavou vodu na rotující buben.
Setřená voda se shromažďuje v
nádobě na špinavou vodu.

-

Čistící tekutina
Používejte výhradně odborníkem
doporučené čistící prostředky. Při
pochybnostech se obraťte na
vašeho prodejce zařízení
ROTOWASH, nebo nejbližší
pobočku společnosti CLEAR
WORLD s.r.o..

-

Obsah nádržky na čistou vodu
R20
1,0 litr
R30
1,5 litru
R45
2,2 litru
R60
3,0 litru
-

Nalijte čistící tekutinu ( vodu ) k
tomu určenou do nádrže na čistou
vodu, nebo v případě R4A/R4B do
nádrže. Přezkoušejte bezchybnou
funkci ventilu ovládacím bowdenem.

Obsah nádrže-vaku:
3/7 litrů

Uvedení do provozu
Jednoduchým sklopením rukojeti
směrem do prava a dolů se spustí
motor. Při dalším sklopení stroj
klesne na kartáče.

-

Hrubé čištění
Nádržka na špinavou vodu
vyklopena směrem ven
(nadzvednuta nad buben)

-

-

Přítlak kartáčů
Pootáčením regulačního kolečka je
možno regulovat přítlak kartáčů.

-

Pracovní postup
Pohybujte strojem vpřed. Při stlačení
tlačítka na rukojeti vytéká voda na
podlahu a je využívána k čištění. Při
tažení stroje zpět je znečištěná voda
setřena a shromažďuje se v nádržce
na špinavou vodu.
Modely R - B jsou vhodné i pro práci
pouze v jednom směru.

-

Jízda vpřed
Naneste šetrné množství čistící
tekutiny stisknutím červeného
tlačítka na rukojeti, nebo v případě
R4A/R4B přitáhnutím dávkovače na
rukojeti.

-

Jízda zpět
Znečištěná voda je setřena, pokud je
třeba, opakujte postup.

PRÁCE SE
ZÁŘÍZENÍM
ROTOWASH

-

Znečištěná voda
Odklopte víko a vyjměte nádržku se
znečištěnou vodou nadzvednutím a
povytažením. Při opětném
nasazování musí pružiny tlačit na
stírací lištu.
Udržujte stírací lištu stále čistou.
Lišta je vyměnitelná a měla by být
pravidelně měněna aby se
nepoškodil buben (jakmile se sníží
účinnost sběru vody).

-

Výměna kartáčů
kartáče se uvolní vytažením
nasazovacích os. Opětovné
nasazení os proveďte ze strany, na
které ústí elektrický přívod.
POZOR! Nezapomeňte stroj
nejdříve vypojit ze sítě.

-

Jistič motoru
Používejte stroj pouze pro napětí
uvedené na štítku. Při přetížení
motoru vypne jistič a přeruší přívod
proudu. Po zhruba 30 sekundách je
možné stroj uvést opět do provozu
stisknutím tlačítka pod vstupem
kabelu. (použijte např. tužku)

R30 – R60 – Jistič je umístěn na
rukojeti

PŘEPRAVA

-

-

Přeprava
Pokud potřebujete stroj přepravit,
aniž by jste ho nesli, vyklopte rukojeť
dopředu a mírně povytáhněte (1).
Nyní sklopte rukojeť dozadu (2). Tak
můžete ROTOWASH snadno
posunovat na transportních
kolečkách.
Pro delší přepravní cesty použijte
ROTOVOZÍK. Informujte se u
prodejce.

ROTOVOZÍK

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O
ROTOWASH
-

Po ukončení práce musí být stroj
důkladně vyčištěn.
Vyprázdněte a vyčistěte nádržku na
špinavou vodu.

Vyprázdněte veškerou čistící
tekutinu, zbytky by mohli ucpat
ventily, čerpadlo a flitry a způsobit
poruchy.

-

Transportní kolečka a spodek stroje
otřete vlhkým hadrem. Kartáče
propláchněte čistou vodou.

-

Čerpadlo
Vyprázdněte nádrž a naplňte ho
čistou vodou. Spusťte čerpadlo a
vyčkejte, až máte jistotu, že bylo
důkladně propláchnuto. Čas od času
odšroubujte trysku na přední straně
čerpadla a vyčistěte ji. Při
nasazování zpět dbejte na správný
směr stříkání.
R-B

SOUČÁSTKY
STROJE

1. Rukojeť držadla
2. Tlačítko - dávkovač
3. Zabezpečení kabelu
4. Držák kabelu
5. Nádrž 3l
6. Spojovací kolík
7. Vidlice
8. Zásobník čisté vody
9. Nastavovací knoflík – přítlaku kartáčů
10. Ochranný jistič motoru
11. Nasouvací osa kartáče
12. Kartáč
13. Rukojeť
14. Aktivační páka čerpadla
15. Kombinovaný spínač zapnutí / vypnutí
a ochranný jistič motoru
16. Zásuvka "Čerpadlo"
17. Zásuvka "Motor"
18. Nádrž 7l
19. Pružinová závora – zajištění madla
20. Vodní ventil
21. Vodní trubice s filtrem
22. Čerpadlo
23. Rozstřikovací tryska
24. Zásobník odpadní vody

Tento přístroj je vhodný k práci s
NEPĚNIVÝMI PŘÍPRAVKY, které
mají Ph od 6,5 –9,5.

>>POZOR –
PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT UZEMĚN<<
(dbejte na uzemnění při výměně
zástrčky)

TECHNICKÁ DATA
Jednotka
R20 R20T R30/R30A R30T R30S R30B R45/R45A R45S R45B R60A R60S R60B
230 V / 50 Hz
W
400
400
700
700
700
700
950
950
950 1150 1150 1150
Rychlost štětce
ot./min.
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
650
Šířka štětce
mm
200
200
300
300
300
300
440
440
440
600
600
600
Kapacita čisté vody
L
1
3
1,5
3
7
7
2,5
7
7
3,5
7
7
Hmotnost
kg
15
16
20,5
21,5 23,5 24,5
30
31
32
33
34
35
Délka x Šířka
mm
366 x303 366 x303 366 x403 366 x403 366 x403 366 x403 366 x545 366 x545 366 x545 366 x705 366 x705 366 x705
Výška bez rukojeti
mm
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
Výška s klikou
mm
1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205 1205
hodnota zrychlení
m/s2
1,65 max
A-vážený akustický tlak
dB (A)
78 max.
čistící kapacita tvrdé podlahy až do m2 / hod 230
230
375
375
430
920
650
720 1275 890
890 1845
čistící kapacita koberce
až do m2 / hod 100
100
150
150
170
520
220
270
630
430
430
920

TECHNICKÉ ÚDAJE

POUŽITÍ
ROTOWASH
používán jako:

Stroj pro
udržovací
čištění

Stroj pro
prvotní hrubé
čištění *

Stroj pro
leštění

Stroj pro
šamponování
koberců **

Typ kartáčů

standardní

standardní
a/nebo
abrasivní

leštící

měkký
kobercový
kartáč (0.12)

Přítlak kartáčů

max.poloha 1

max.poloha 1

max.poloha 1

střední poloha
1 -2

Čistící a
udržovací
prostředky

Podle doporučení výrobce podlahy a prodejců zařízení
ROTOWASH

* Nádržka na znečištěnou vodu vyklopena
** Je možno používat i pro nanášení impregnačních, dezinfekčních a antistatických
prostředků
POZOR! –TENTO PŘÍSTROJ BYL VYVINUT K POUŽÍVÁNÍ S KARTÁČI OD
VÝROBCE. POUŽITÍ JINÝCH KARTÁČŮ MŮŽE OVLIVNIT JEHO
BEZPEČNOST.

Servis tel. číslo: 774418555
E-mail: info@clearworld.cz
Web: www.clearworld.cz

