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Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj  charakteru wi cego. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie 
ewentualnych zmian elementów, detali, dostarczanych akcesoriów, które uzna za 
konieczne w celu udoskonalenia produktu lub spe nienia wymogów technicznych 
lub handlowych. 
Powielanie, równie  cz ciowe, tekstów i rysunków zawartych w niniejszej 
instrukcji jest zabronione. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i/lub 
zmian do czonego wyposa enia. Rysunki maj  charakter informacyjny i nie 
s  wi ce w zakresie wygl du i wyposa enia urz dzenia. 
 
Symbole stosowane w instrukcji 
 

 

Symbol otwartej ksi ki z liter  i: 
Oznacza konieczno  przeczytania instrukcji u ytkownika 

 

Symbol otwartej ksi ki: 
Oznacza konieczno  przeczytania instrukcji u ytkownika 
przed u ytkowaniem maszyny 

 

 
 

Symbol ostrze enia 
Nale y uwa nie przeczyta  akapity poprzedzone tym 
symbolem w celu zapewnienia bezpiecze stwa 
operatorowi i maszynie 

 

Symbol ostrze enia 
Niebezpiecze stwo wyziewów gazu i wycieku pynów korozyjnych 

 

 
 

Symbol utylizacji 
Nale y uwa nie przeczyta  akapity poprzedzone tym 
symbolem przed utylizacj  maszyny 
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Odbiór maszyny 

 

W momencie odbioru maszyny nale y od razu skontrolowa  
czy dostarczono wszystkie elementy opisane w za czonych 
dokumentach oraz czy maszyna nie zosta a uszkodzona 
podczas transportu. W takim przypadku nale y ustali  ze 
spedytorem zakres powsta ej szkody i jednocze nie powiadomi  
nasze biuro obs ugi klienta. Jest to warunek otrzymania 
brakuj cego materia u i uzyskania odszkodowania za poniesione 
straty. 
 

Wst p 

 

GENIE E to maszyna do mycia pod óg przy wykorzystaniu 
ruchu szczotki obrotowej i chemicznego dzia ania roztworu 
rodka czyszcz cego. Mo e by  wykorzystywana do mycia 

dowolnego rodzaju powierzchni; podczas ruchu zbiera usuni ty 
brud i rozwór detergentu, który nie zosta  wch oni ty przez 
pod o e. 
Maszyna mo e by  u ywana tylko zgodnie z jej 
przeznaczeniem. Nawet najwy szej klasy maszyny mog  
prawid owo i wydajnie funkcjonowa  wy cznie kiedy s  
prawid owo u ytkowane i konserwowane. Dlatego prosimy o 
uwa ne przestudiowanie niniejszej instrukcji i ponowne jej 
czytanie w razie wyst pienia jakichkolwiek trudno ci podczas 
u ytkowania urz dzenia. Przypominamy równie , e serwis 
obs ugi klienta, stworzony we wspó pracy z naszymi 
przedstawicielami, jest zawsze do Pa stwa dyspozycji w zakresie 
ewentualnych porad i bezpo rednich interwencji. 

 

Tabliczka znamionowa 
 

 

 

 

 

 

Przewidziane u ytkowanie maszyny 

 
Maszyna do czyszczenia pod óg przeznaczona jest do 
czyszczenia powierzchni i pod óg wy cznie w obiektach 
przemys owych, handlowych i publicznych. Maszyna jest 
przystosowana do u ytkowania tylko w pomieszczeniach 
zamkni tych lub zadaszonych. 
 
Maszyna nie jest przystosowana do pracy w deszczu lub 
w strumieniach wody. ZABRANIA SI  u ytkowania maszyny 
w rodowisku zagro onym wybuchem w celu zbierania 
niebezpiecznych py ów lub p ynów atwopalnych. Ponadto 
maszyna nie mo e by  u ytkowana do transportowania 
przedmiotów lub osób. 
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DANE TECHNICZNE J.M. Genie E 
Moc znamionowa W 540 
Szeroko  robocza mm 350 
Szeroko  tylnej wycieraczki mm 440 
Wydajno  m2/h 1050 
Zu ycie wody g/m2 - 
Szczotki ( rednica lub d ugo ) ∅ mm 350 
Obroty szczotek obr./min. 140 
Nacisk na szczotki Kg 17,7 
Silnik szczotek – Napi cie znamionowe V/Hz 230/50 
Silnik szczotek – Maks. moc pobierana W 320 
Typ posuwu  pó aut. 
Pr dko  ruchu Km/h 3 
Maksymalne nachylenie  2% 
Silnik odsysania – Napi cie znamionowe V/Hz 230/50 
Silnik odsysania – Maks. moc pobierana W 220 
Podci nienie odsysania mbar 722 
Zbiornik roztworu PE l 7,5 
Zbiornik rekuperacyjny PE l 9,3 
Waga pustej maszyny ( cznie ze szczotkami i zbiornikami) Kg 35,2 
Waga pustej maszyny (bez szczotek i zbiornika rekuperacyjnego) Kg 31,1 
Masa brutto maszyny gotowej do pracy Kg 42,7 
Wymiary otwartej maszyny (D ugo  / Wysoko  / Szeroko ) mm / mm / mm 620 / 1050 / 440 
Wymiary z o onej maszyny (D ugo  / Wysoko  / Szeroko ) mm / mm / mm 885 / 425 / 440 
Poziom ha asu (zgodnie z IEC 704/1) dB (A) 66,1 
Poziom wibracji m/s2 1,18
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SYMBOLE UMIESZCZONE NA MASZYNIE 

  

 

Symbol zaworu 
U ywany do oznaczenia wy cznika elektrozaworu 

 
Symbol napi cia 
Uwaga napi cie 110-220 Volt 

 

Symbol silnika odsysania 
U ywany do oznaczenia wy cznika silnika odsysania 

Oznacza maksymaln  temperatur  roztworu czyszcz cego 
Umieszczony w pobli u otworu wlotowego zbiornika roztworu 

  

Oznacza punkt uziemienia instalacji elektrycznej maszyny 

  

 

Oznacza maksymalne nachylenie terenu pokonywane przez maszyn  
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OGÓLNE NORMY BEZPIECZE STWA 

Poni ej wymienione normy musz  by  ci le przestrzegane, aby zapewni  bezpiecze stwo operatorowi i unikn  
uszkodzenia maszyny. 
• Czyta  uwa nie tabliczki umieszczone na maszynie, nie nakrywa  ich i natychmiast wymieni  w razie ich uszkodzenia. 
• Maszyna musi by  u ytkowana wy cznie przez upowa niony i przeszkolony personel. 
• Podczas pracy maszyny nale y uwa a  na obecno  innych osób, w szczególno ci dzieci. 
• Maszyna nie jest odpowiednia do czyszczenia wyk adzin dywanowych 
• Gniazdo do przewodu zasilania maszyny musi by  uziemione zgodnie z obowi zuj cymi normami.  
• Nale y unika  uszkodzenia przewodu zasilania maszyny przez zgniecenie, zagi cie lub naci gni cie. 
• Nie nale y dopuszcza  do kontaktu przewodu zasilania ze szczotk  obrotow . 
• W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania, nie nale y pracowa  na maszynie, ale natychmiast zwróci  si  do 

autoryzowanego centrum obs ugi. 
• Nie miesza  rodków czyszcz cych ró nego typu, aby unikn  emisji szkodliwych gazów. 
• Nie stawia  pojemników z wod  na maszynie. 
• Maszyna jest przystosowana wy cznie do pracy w suchym rodowisku i nie mo e by  u ywana ani przetrzymywana 

na zewn trz w rodowisku wilgotnym 
• Temperatura przechowywania maszyny musi zawiera  si  mi dzy -25°C i +55°C, nie przechowywa  maszyny na zewn trz 

w rodowisku wilgotnym. 
• Warunki u ytkowania: temperatura otoczenia mi dzy 0°C i 40°C, wilgotno  wzgl dna mi dzy 30 i 95%. 
• U ywa  maszyn  wy cznie w zamkni tych pomieszczeniach i nie wystawia  jej bezpo rednio na deszcz. 
• Nie u ywa  urz dzenia w otoczeniu zagro onym wybuchem. 
• Nie u ywa  urz dzenia jako rodka transportu. 
• Nie stosowa  roztworów kwa nych, które mog yby uszkodzi  maszyn . 
• Podczas postoju urz dzenia szczotki powinny by  zatrzymane, aby unikn  uszkodzenia pod ogi. 
• Nie u ywa  urz dzenia do zbierania p ynów atwopalnych. 
• Nie u ywa  urz dzenia do zbierania niebezpiecznych py ów. 
• W przypadku po aru u ywa  ga nicy proszkowej. Nie u ywa  wody. 
• Je eli maszyna jest u ywana w miejscu, w którym wyst puje ryzyko spadania przedmiotów, musi by  wyposa ona  

w odpowiednie zabezpieczenia 
• Nie uderza  o rega y lub inne konstrukcje, tam gdzie istnieje niebezpiecze stwo upadku przedmiotów. Operator musi 

by  zawsze wyposa ony w odpowiednie przedmioty ochronne (r kawice, obuwie, kask, okulary, itp..) 
• Nie u ywa  urz dzenia na powierzchniach o nachyleniu wi kszym ni  oznaczone na tabliczce. 
• Urz dzenie musi wykonywa  mycie i suszenie jednocze nie. Pozosta e czynno ci powinny by  wykonywane w strefach 

niedost pnych dla osób nieupowa nionych. Oznaczy  strefy mokrej pod ogi za pomoc  odpowiednich tablic sygnalizacyjnych. 
• W przypadku wyst pienia nieprawid owo ci pracy maszyny nale y si  upewni , e nie wynikaj  one z b dnej 

konserwacji. W przeciwnym wypadku nale y si  zwróci  do autoryzowanego centrum obs ugi technicznej. 
• W przypadku wymiany elementów, nale y zamawia  wy cznie ORYGINALNE cz ci zamienne u przedstawiciela lub 

autoryzowanego sprzedawcy. 
• Podczas ka dej czynno ci konserwacyjnej nale y wy czy  maszyn  i wyj  przewód zasilania z gniazda sieciowego. 
• Nie zdejmowa  zabezpiecze  wymagaj cych u ycia narz dzi do ich usuni cia. 
• Nie my  maszyny za pomoc  bezpo rednich strumieni wody lub wody pod ci nieniem ani nie u ywa  

substancji korozyjnych. 
• Raz do roku poddawa  urz dzenie kontroli w autoryzowanym centrum obs ugi technicznej. 
• Aby unikn  zatkania filtra zbiornika roztworu, nie wlewa  roztworu czyszcz cego wcze niej ni  na kilka godzin przed 

u yciem urz dzenia. 
• Przed u ytkowaniem urz dzenia sprawdzi  czy wszystkie klapki i pokrywy s  umieszczone zgodnie z zaleceniami 

niniejszej instrukcji. 
• Utylizowa  zu yte materia y stosuj c si  ci le do obowi zuj cych norm prawnych. 
• Kiedy po latach u ytkowania maszyna przestanie funkcjonowa , nale y odpowiednio zutylizowa  zawarte w niej 

materia y, zw aszcza oleje i elementy elektroniczne, bior c pod uwag , e zosta a skonstruowana przy u yciu 
ca kowicie odnawialnych surowców. 

• U ywa  wy cznie szczotek dostarczonych z urz dzeniem lub wymienionych w instrukcji obs ugi (str.19). U ycie 
innych szczotek mo e zaszkodzi  bezpiecze stwu pracy. 

• Maszyna nie mo e by  obs ugiwana przez dzieci i osoby o ograniczonej sprawno ci fizycznej, psychicznej lub 
czuciowej lub osoby nie posiadaj ce wystarczaj cej wiedzy i do wiadczenia, je eli nie s  nadzorowane i szkolone 
przez osob  odpowiedzialn  za ich bezpiecze stwo. 

• Nie mo na pozostawia  dzieci w pobli u maszyny bez nale ytej opieki. 
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A

C
B

PRZYGOTOWANIE MASZYNY 

  

1. PRZENOSZENIE OPAKOWANEJ MASZYNY 

Maszyna jest umieszczona w odpowiednim opakowaniu. 
Ka da paleta sk ada si  z czterech maszyn umieszczonych na swoich p aszczyznach. 
Nie mo na stawia  na sobie wi cej ni  dwóch opakowa . 
Ca kowita waga pojedynczego opakowania wynosi 42 kg. 
Wymiary opakowania: 
A : 500 mm 
B : 500 mm 
C :1150 mm 

 

  

2. USUWANIE OPAKOWANIA MASZYNY 

1. Otworzy  opakowanie po oznaczonej stronie. 
2. Wyj  urz dzenie z opakowania. 
 

 
  

3. PRZENOSZENIE I TRANSPORT ROZPAKOWANEJ MASZYNY 

Genie E jest urz dzeniem sterowalnym we wszystkich sytuacjach i mo e by  z atwo ci  
transportowane nawet przez ma e pojazdy. 
Wystarczy podnie  przedni  cz  urz dzenia opieraj c si  na kolumnie steruj cej 
maszyny i,wykorzystuj c du e tylne ko a, poci gn  i za adowa  urz dzenie na 
rodek transportu za pomoc  prostej rampy. 

Genie E mo na równie  z atwo ci  transportowa  samochodem. Wykorzystuj c 
ca kowit  elastyczno  kolumny steruj cej mo na j  z o y  (patrz mocowanie 
kolumny) i, za pomoc  drugiej osoby, w o y  do baga nika samochodu bez 
zdejmowania adnej cz ci. 
  

  

4. POD CZENIE MASZYNY 

Aby pod czy  maszyn  nale y:  
1. Pod czy  przed u acz (nie do czony do wyposa enia) do wtyczki wychodz cej  

z kolumny sterowniczej. 
2. Umocowa  przed u acz na uchwycie na przewód (2) umieszczonym z ty u 

kolumny steruj cej. 
3. Pod czy  przed u acz do gniazdka w cianie. 

 

 

UWAGA: Przed pod czeniem przed u acza do gniazdka 
nale y sprawdzi  czy wy czniki znajduj  si  w pozycji “0” ! 
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PRZYGOTOWANIE MASZYNY 

  

5. ELEMENTY TABLICY STEROWNICZEJ 

Elementy tablicy sterowniczej: 
1. Wy cznik g ówny (1) 
2. Wy cznik systemu zasysania (2) 
3. Wy cznik elektrozaworu (3) 
 
 

  

6. MOCOWANIE KOLUMNY STEROWNICZEJ 

Kolumna sterownicza, która jest dostarczana z o ona, musi by  ustawiona w pozycji 
roboczej. W tym celu nale y:  
1. Podnie  kolumn  ci gn c do góry d wigni  oznaczon  przez strza k  
2. Ustawi  maszyn  w pozycji roboczej 
 

 

  

7. ZBIORNIK ROZTWORU 

Po ka dym nape nieniu zbiornika roztworu, nale y ca kowicie opró ni  zbiornik 
rekuperacyjny. 
Sprawdzi , czy korek jest prawid owo w o ony do swojego gniazda (A). 
Sprawdzi , czy szybkoz czka jest prawid owo pod czona (B). 

 

 

  

8. ROZTWÓR RODKA CZYSZCZ CEGO 

Aby nape ni  zbiornik roztworu, nale y: 
 
1. Sprawdzi , czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty 
2. Sprawdzi , czy wy cznik g ówny jest nieaktywny 
3. Zdj  korek wlewowy umieszczony w prawej tylnej cz ci maszyny 
4. Nape ni  czyst  wod  o temperaturze nie wy szej ni  50°C. 
Doda  do zbiornika p ynnego detergentu w st eniu i w sposób wskazany przez jego 
producenta. Aby unikn  powstania nadmiernej ilo ci piany, która uszkodzi aby silnik 
zasysania nale y u y  minimalnej wymaganej ilo ci rodka czyszcz cego. 
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PRZYGOTOWANIE MASZYNY 

  

 

 

UWAGA: Mo na u ywa  detergentów kwa nych lub zasadowych o 
pH zawartym mi dzy 4 i 10, niezawieraj cych: rodków utleniaj cych, 
chloru lub bromu, formaldehydu, rozpuszczalników mineralnych. 

 

 
 

  
 

 

UWAGA: Nale y u ywa  detergentów przeznaczonych przez 
producenta do stosowania w maszynach do czyszczenia pod óg. 
Nie u ywa  produktów kwa nych, alkalicznych i 
rozpuszczalników nie przeznaczonych do takich zastosowa . 
Zawsze u ywa  rodka czyszcz cego o ograniczonym powstawaniu 
piany. Aby unikn  tworzenia si  piany, przed rozpocz ciem pracy, 
nale y wprowadzi  do zbiornika rekuperacyjnego minimaln  wymagan  
ilo  p ynu zapobiegaj cego powstawaniu piany. Nie u ywa  
st onych kwasów.  

 

  
 

 

UWAGA: Aby unikn  ci kich obra e  r k, zalecane jest 
zak adanie r kawic ochronnych. 

 

 

  

9. ZBIORNIK REKUPERACYJNY 

Sprawdzi , czy zbiornik rekuperacyjny jest pusty, w przeciwnym razie nale y go 
ca kowicie opró ni . 
Sprawdzi  czy zbiornik rekuperacyjny jest prawid owo umieszczony w swoim miejscu 
oraz czy rury s  prawid owo umieszczone w kolankach zbiornika. 
Sprawdzi  czy korki zosta y prawid owo zamkni te. 

 
  

10. MONTA  SZCZOTKI 

Aby zamontowa  szczotk , nale y: 
 
1. Pod czy  maszyn  do sieci zasilania 
2. Ustawi  szczotk  przed podstaw  
3. Podnie  podstaw , robi c d wigni  na kolumnie sterowniczej 
4. Ustawi  podstaw  nad szczotk  
5. Aktywowa  d wigni  pochylania kolumny sterowniczej 
6. Wcisn  wy cznik g ówny, aby dostarczy  zasilanie do maszyny 
7. Wciska  impulsowo d wigni  obecno ci operatora, aby umie ci  szczotk  w podstawie 
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PRACA 

 

1. PRZYGOTOWANIE DO PRACY 

Przed przyst pieniem do pracy nale y wykona  nast puj ce czynno ci: 
1. Sprawdzi , czy zbiorniki s  prawid owo umocowane w swoich gniazdach i 

pod czone. 
2. Sprawdzi  czy wy czniki znajduj  si  w pozycji “0” 
3. Pod czy  przewód do gniazdka 
 

 

UWAGA: Upewni  si , e gniazdo sieciowe posiada 
przewód ochronny (lub przewód uziemiony). 
UWAGA: Upewni  si , e napi cie i cz stotliwo  
dostarczonego zasilania s  równe warto ciom nominalnym 
wymaganym dla maszyny. 
UWAGA: Upewni  si , e przewód zasilania jest kompletny 
oraz w idealnym stanie. 

 

 

  

4. Przygotowa  maszyn  do pracy 
5. Opu ci  d wigni  sterownicz  wycieraczki, aby przyst pi  do pracy 

  

4. Wcisn  wy cznik g ówny (1) i sprawdzi  czy wieci si  zielona lampka 
5. Wcisn  wy cznik odsysania (2) 
6. Wcisn  wy cznik elektrozaworu (3) 

Od tego momentu maszyna mo e pracowa  z maksymaln  wydajno ci , a  
do wyczerpania rodka czyszcz cego, przy u yciu d wigni uruchamiaj cej 
szczotki (4) 

 

 

  

2. PRZEPE NIENIE MASZYNY 

Maszyna jest wyposa ona w filtr z kul , która blokuje rur  ss c  w momencie 
przepe nienia zbiornika rekuperacyjnego. 
W takim przypadku nale y wy czy  maszyn  i opró ni  zbiornik rekuperacyjny. 

 

 

UWAGA: Czynno  ta musi by  wykonywana w r kawicach, 
aby chroni  r ce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami. 
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PRACA 

 

3. RUCH DO PRZODU 

Nap d maszyny uzyskiwany jest za pomoc  szczotki, która lekko nachylona, 
ci gnie maszyn  do przodu. 

 

 

UWAGA: Upewni  si , e poruszaj ca si  szczotka nie 
zetknie si  nigdy z przewodem zasilania. 

 

 

UWAGA: Podczas ruchu maszyny do ty u nale y si  
upewni  czy wycieraczka zosta a podniesiona. 
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KONIEC PRACY 

  

Po zako czeniu pracy i przed wykonaniem jakiejkolwiek konserwacji nale y 
wykona  nast puj ce czynno ci: 
1. Wy czy  wy cznik elektrozaworu (3). 
2. Podnie  wycieraczk  za pomoc  tylnego uchwytu. 
3. Wy czy  wy cznik ssania (2). 
4. Wy czy  wy cznik g ówny (1). 
5. Wyj  przewód zasilania z gniazdka. 

 

 

  

6. Zaprowadzi  maszyn  do miejsca odprowadzania wody. 
7. Od czy  rury zasysania 
8. Od czy  zaczep mocowania zbiornika rekuperacyjnego, umieszczony w 

tylnej cz ci maszyny 
9. Usun  zbiornik rekuperacyjny 

 

 
  

10. Opró ni  zbiornik rekuperacyjny poprzez przechylenie go, po usuni ciu 
korków. 

11. Zdemontowa  szczotk  i oczy ci  j  strumieniem wody (wskazówki dotycz ce 
demonta u szczotki znajduj  si  w paragrafie “DEMONTA  SZCZOTKI”) 

 
 

 

UWAGA: Czynno  ta musi by  wykonywana w r kawicach, 
aby chroni  r ce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami. 
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KONSERWACJA CODZIENNA 

WSZYSTKIE CZYNNO CI KONSERWACYJNE NALE Y WYKONYWA  W ODPOWIEDNIEJ KOLEJNO CI 

1. CZYSZCZENIE ZBIORNIKA REKUPERACYJNEGO 

1. Sprawdzi , czy przewód zasilania maszyny jest od czony od gniazda pr dowego 
2. Od czy  rury zasysania od zbiornika rekuperacyjnego  
3. Od czy  zaczep mocowania zbiornika rekuperacyjnego, umieszczony  

w tylnej cz ci maszyny 
4. Usun  zbiornik rekuperacyjny 

 
 

 
  

 

 

UWAGA: Czynno  ta musi by  wykonywana w r kawicach, 
aby chroni  r ce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami. 

 

UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynno ci 
konserwacji od czy  przewód zasilania maszyny. 

 

 

  

5. Usun  korki, aby otworzy  zbiornik. 
6. Oczy ci  filtr pod bie c  wod . 
7. Wyp uka  zbiornik i umy  strumieniem wody. 

 
 

 

UWAGA: Czynno  ta musi by  wykonywana w r kawicach, 
aby chroni  r ce przed kontaktem z niebezpiecznymi 
roztworami. 

 

 
  

2. OPRÓ NIANIE ZBIORNIKA ROZTWORU 

Aby opró ni  zbiornik roztworu, nale y: 
 

1. Wy czy  wy cznik elektrozaworu 
2. Wy czy  wy cznik zasysania 
3. Wy czy  wy cznik g ówny 
4. Wyj  przewód zasilania z gniazdka 
5. Od czy  zaczep umieszczony w przedniej cz ci zbiornika roztworu 
6. Wprowadzi  rur  odprowadzaj c  do zbiornika roztworu Genie E 

(zestaw opcjonalny) 

 

 

  

 

 

UWAGA: Czynno  ta musi by  wykonywana w r kawicach, 
aby chroni  r ce przed kontaktem z niebezpiecznymi 
roztworami. 
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KONSERWACJA CODZIENNA 

  

3. CZYSZCZENIE WYCIERACZKI 

Sprawdzi , czy gumy wycieraczki s  zawsze czyste tak, aby uzyska  najbardziej 
wydajne osuszanie. 
Aby je oczy ci , nale y: 
1. Podnie  maszyn  
2. Oczy ci  dok adnie jej wn trze 
3. Oczy ci  dok adnie gumy 

 
 

 

  

 

 

UWAGA: Czynno  ta musi by  wykonywana w r kawicach, 
aby chroni  r ce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami. 

 

UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynno ci 
konserwacji od czy  przewód zasilania maszyny. 

 

 

  

4. WYMIANA GUM WYCIERACZKI 

Sprawdzi  stan zu ycia gum wycieraczki i w razie konieczno ci wymieni . 
Aby je wymieni , nale y: 
1. Podnie  wycieraczk  
2. Zdj  obie ga ki 
3. Od czy  wycieraczk  od wspornika 
4. Wyj  rur  z otworu wycieraczki, aby umo liwi  jej usuni cie 

 

 
  

 

 

UWAGA: Czynno  ta musi by  wykonywana w r kawicach, 
aby chroni  r ce przed kontaktem z niebezpiecznymi 
roztworami. 

 

UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynno ci 
konserwacji od czy  przewód zasilania maszyny. 
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KONSERWACJA CODZIENNA 

  

5. Odkr ci  i wysun  ga ki blokuj ce p ytki dociskaj ce gumy na wycieraczce 
6. Zdj  p ytki dociskaj ce gumy 
7. Wymieni  gumy 
8. Zmontowa  urz dzenie powtarzaj c wszystkie powy sze czynno ci w odwrotnej 
kolejno ci 
 
 

 

  

 

 

UWAGA: Czynno  ta musi by  wykonywana w r kawicach, 
aby chroni  r ce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami. 

 

UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynno ci 
konserwacji od czy  przewód zasilania maszyny. 

 

 

  

5. DEMONTA  SZCZOTKI 

1. Podnie  wycieraczk  
2. Podnie  maszyn , opieraj c si  o kolumn  steruj c  i oprze  j  tak, aby 

zbiornik rekuperacyjny znajdowa  si  na ziemi 
3. Przy podniesionej podstawie, usun  szczotk  r cznie, obracaj c j  zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara 
 

 

UWAGA: Podczas tej czynno ci nale y si  upewni , czy 
w pobli u szczotki nie znajduj  si  osoby lub przedmioty. 

 

UWAGA: Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynno ci 
konserwacji od czy  przewód zasilania maszyny. 
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KONSERWACJA OKRESOWA 

  

1. CZYSZCZENIE RURY WYCIERACZKI 

Okresowo lub w przypadku niewystarczaj cego odsysania nale y sprawdza , 
czy rura wycieraczki nie jest zatkana. Aby j  oczy ci , nale y: 
 
1. Od czy  przewód zasilania maszyny 
2. Wyj  rur  z uchwytu na wycieraczce 
3. Wyj  drugi koniec rury ze zbiornika rekuperacyjnego. 
4. Umy  wn trze rury strumieniem wody wprowadzonym od strony, z której 

rura jest umieszczona w zbiorniku. 
5. Ponownie zamontowa  rur . 

 

 

  

 

 

UWAGA: Nie my  rury mi dzy ssaw  a korkiem odsysania. 

 

 

  

2. CZYSZCZENIE FILTRA I ZBIORNIKA ROZTWORU 

Zbiornik nale y czy ci  regularnie lub w przypadku zbyt ma ego wycieku wody: 
1. Od czy  przewód zasilania maszyny od sieci 
2. Od czy  rury zasysania 
3. Zdj  zaczep zbiornika rekuperacyjnego 
4. Wyj  zbiornik rekuperacyjny 
5. Od czy  szybkoz czk , aby unikn  jej uszkodzenia 
6. Wprowadzi  rur  odprowadzaj c  do zbiornika roztworu Genie E 

(zestaw opcjonalny) 
7. Odkr ci  korek na zbiorniku roztworu 

 
 

  
8. Zdj  filtr i oczy ci  go 
9. Wyp uka  zbiornik i umy  go strumieniem wody 
10. Ponownie zamontowa  filtr i korek 
11. Wyj  zestaw odprowadzaj cy i zamontowa  szybkoz czk  
12. Zamontowa  zbiornik rekuperacyjny 

 

 

UWAGA: Czynno  ta musi by  wykonywana w r kawicach, 
aby chroni  r ce przed kontaktem z niebezpiecznymi roztworami. 

 

 

  
 

 

UWAGA: W przypadku zatkania szybkoz czki umieszczonej 
w przedniej cz ci zbiornika roztworu, nale y skontaktowa  
si  z technikiem FIMAP 
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KONTROLA FUNKCJONOWANIA 

  

1. BEZPIECZE STWO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 

Maszyna jest wyposa ona w termiczny wy cznik automatyczny z r cznym 
przywracaniem pozycji pocz tkowej. 
Reset silnika szczotek odbywa si  po ponownym uzbrojeniu termicznego 
wy cznika automatycznego, umieszczonego z ty u kolumny sterowniczej. 
Je eli maszyna blokuje si  kilka razy z rz du nale y skontaktowa  si  z centrum 
obs ugi technicznej. 

 

 

  

2. ZBYT MA A ILO  WODY NA SZCZOTKACH 

1. Sprawdzi , czy filtr zbiornika roztworu jest oczyszczony 
2. Sprawdzi , czy wy cznik elektrozaworu jest w czony 
3. Sprawdzi , czy szybkoz czka jest prawid owo umocowana 
4. Sprawdzi  ruby reguluj ce zaworu odprowadzaj cego wod  
5. Sprawdzi , czy zatyczka otworu wentylacyjnego umieszczona na korku 
zbiornika roztworu jest opuszczona. 

 

 
  

3. MASZYNA NIE CZY CI PRAWID OWO 

1. Sprawdzi  stan zu ycia szczotek i wymieni  je w razie potrzeby; szczotki 
nale y wymieni  przy d ugo ci w osia poni ej 15 mm. 

 

  

4.  WYCIERACZKA NIE OSUSZA PRAWID OWO 

1. Sprawdzi , czy gumy wycieraczki s  oczyszczone 
2. Sprawdzi , czy rury ss ce s  prawid owo umieszczone w swoich otworach 

na wycieraczce 
3. Sprawdzi , czy rozdzielacz zosta  oczyszczony 
4. Wymieni  gumy, je eli s  zu yte 
 

  

5. NADMIERNE POWSTAWANIE PIANY 

Sprawdzi , czy u yto rodka czyszcz cego o ograniczonym powstawaniu piany. 
Ewentualnie doda  minimaln  ilo  p ynu zapobiegaj cego powstawaniu piany 
do zbiornika rekuperacyjnego. 
Zwi kszone powstawanie piany ma miejsce, kiedy pod oga nie jest mocno 
zabrudzona. W takim przypadku nale y bardziej rozcie czy  rodek czyszcz cy. 
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WYBÓR I U YTKOWANIE SZCZOTEK 

SZCZOTKA Z POLIPROPYLENU (PPL) 
U ywana do ka dego rodzaju pod o a, jest odporna na zu ycie i dzia anie ciep ej wody (do 60 stopni). PPL nie jest higroskopijny 
i dlatego zachowuje swoje parametry równie  przy pracy na mokro. 

TARCZA NAP DOWO-CZYSZCZ CA 
Tarcza nap dowo-czyszcz ca jest zalecana do czyszczenia powierzchni polerowanych.  
Wyst puj  dwa rodzaje tarcz nap dowo-czyszcz cych typu CENTER LOCK wyposa onych w centralny system blokuj cy  
z plastikowym wyzwalaczem, które umo liwiaj  dok adne centrowanie tarcz ciernych i umocowanie ich bez ryzyka od czenia: 
1. wyposa ona w szereg zako cze  w kszta cie kotwicy, umo liwiaj cych przytrzymywanie i nap dzanie tarczy ciernej. 
2. wyposa ona w szereg k pek w osia, umo liwiaj cych przytrzymywanie i nap dzanie tarczy ciernej. 
 
 
TABELA WYBORU SZCZOTEK 

Maszyna  Ilo ° szczotek Kod Typ w osia ∅ w osia ∅ szczotki Uwagi 

GENIE E 1 
421701 
422213 
422001 

PPL 
Tarcza nap dowo-czyszcz ca – kotwice 
Tarcza nap dowo-czyszcz ca – w osie 

0.6 
 

0.9 

355 
355 
355 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZALECANY PRZED U ACZ PRZEWODU ZASILANIA 

  

WTYCZKA ODLEWANA SCHUKO WTYCZKA ODLEWANA SCHUKO 
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UTYLIZACJA MASZYNY 

  

Z omowanie maszyny musi odbywa  si  w odpowiednim zak adzie 
rozbiórkowym lub w autoryzowanym punkcie zbiórki surowców wtórnych. 
 
Przed z omowaniem maszyny nale y usun  i oddzieli  nast puj ce 
materia y i przekaza  je do ró nych punktów zbiórki, zgodnie z 
obowi zuj cymi normami ochrony rodowiska: 
• szczotka 
• filc 
• elementy elektryczne i elektroniczne* 

 
 
(*) W przypadku z omowania cz ci elektrycznych i elektronicznych nale y 
zwróci  si  do lokalnego dystrybutora. 
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DEKLARACJA ZGODNO CI CE 

 

Ni ej podpisana firma: 

FIMAP S.p.A. 

Via Invalidi del Lavoro n.1 

37050 Santa Maria di Zevio (VR) 

deklaruje, na swoj  wy czn  odpowiedzialno , e produkt 

 

MASZYNA DO CZYSZCZENIA POD ÓG mod. GENIE E 
 

jest zgodna z nast puj cymi dyrektywami: 

 
• 2006/42/CE: Dyrektywa Maszyn 
• 2006/95/CE: Dyrektywa niskich napi . 
• 2004/108/EC: Dyrektywa dotycz ca kompatybilno ci elektromagnetycznej wraz z kolejnymi modyfikacjami. 

 

Ponadto jest zgodny z nast puj cymi Normami: 

• EN 60335-1: Bezpiecze stwo elektrycznych przyrz dów do u ytku domowego i podobnego - Bezpiecze stwo u ytkowania. 
Cz  1: Wymagania ogólne. 

• EN 60335-2-72: Bezpiecze stwo elektrycznych przyrz dów do u ytku domowego i podobnego. Cz  2: Wymagania 
szczegó owe dla urz dze  automatycznych do piel gnacji pod óg w obiektach handlowych i przemys owych. 

• EN 12100-1: Bezpiecze stwo maszyn - Poj cia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Cz  1: Podstawowa terminologia, 
metodologia. 

• EN 12100-2: Bezpiecze stwo maszyn - Poj cia podstawowe, ogólne zasady projektowania – Cz  2:  Zasady techniczne. 

• EN 55014-1: Kompatybilno  elektromagnetyczna - Wymagania dotycz ce przyrz dów powszechnego u ytku, narz dzi 
elektrycznych i podobnych urz dze . Cz  1: Emisja - Norma grupy wyrobów. 

• EN 55014-2: Kompatybilno  elektromagnetyczna - Wymagania dotycz ce przyrz dów powszechnego u ytku, narz dzi 
elektrycznych i podobnych urz dze . Cz  2: Odporno  - Norma grupy wyrobów.  

• EN 55022: Urz dzenia informatyczne – Charakterystyki zaburze  radioelektrycznych – Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru.  

• EN 61000-6-1: Kompatybilno  elektromagnetyczna (EMC) – Cz  6-1: Normy ogólne – Wymagania dotycz ce odporno ci 
w rodowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemys owionych. 

• EN 61000-6-2: Kompatybilno  elektromagnetyczna (EMC) - Cz  6-2: Normy ogólne – Odporno  w rodowiskach przemys owych. 

• EN 61000-6-3: Kompatybilno  elektromagnetyczna (EMC) - Cz  6-3: Normy ogólne – Norma emisji w rodowiskach 
mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemys owionych. 

• EN 61000-3-2: Kompatybilno  elektromagnetyczna (EMC) – Cz  3-2: Dopuszczalne poziomy – Dopuszczalne poziomy 
emisji harmonicznych pr du (fazowy pr d zasilaj cy odbiornika ≤ 16 A).  

• EN 61000-3-3: Kompatybilno  elektromagnetyczna (EMC) – Cz  3-3: Dopuszczalne poziomy – Ograniczenia waha  napi cia i 
migotania wiat a powodowanych przez odbiorniki o pr dzie znamionowym ≤ 16 A w sieciach zasilaj cych niskiego napi cia. 

• EN 50366: Elektryczny sprz t do u ytku domowego i podobnego – Pola elektromagnetyczne – Metody obliczania i pomiaru.  

 
Opiek  nad dokumentacj  techniczn  sprawuje Pan Giancarlo Ruffo, via Cà Nova Zampieri, n.5 – 37057 San Giovanni Lupatoto 
(VR) - Italy 

 
 
Santa Maria di Zevio, 01/10/2010 
 FIMAP S.p.A. 
 Pe nomocnik 
 Giancarlo Ruffo 
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