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FloorXcenter
Stroj na čistenie podláh

Návod na obsluhu
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K základnému vybaveniu patria nasledujúce produkty:
1 x FloorXcenter s fľašou na čistiaci prostriedok a hnacím kotúčom
1 x biely pad
1 x pad z mikrovlákien

Pred uvedením stroja do prevádzky je bezpodmienečne nutné prečítať návod na použitie.
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Tento návod na obsluhu je určený pre personál obsluhy.
Zoznámte sa, prosím, pred zostavením stroja, jeho uvedením do prevádzky a údržbou s pokynmi 1. 
a doporučeniami tohoto návodu na obsluhu.
Aby ste stroj bezpečne ovládali a mohli optimalizovať jeho výkon. Starostlivosť a údržba podľa 2. 
tohoto návodu slúži k Vašej bezpečnosti a uchová hodnotu stroja. 
Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb a škody na majetku 
spôsobené nesprávnym použitím stroja

3. 

1. Bezpečnostné ustanovenia

Pre Vašu vlastnú bezpečnosť
Pred uvedením stroja na čistenie podláh do prevádzky si bezpodmienečne prečítajte tento návod 
na obsluhu a majte ho vždy po ruke. 
Stroj na čistenie podláh môžu používať iba osoby, ktoré sú zaškolené v zaobchádzaní so strojom 
a sú výslovne poverené jeho obsluhou.

Pozor! FloorXcenter nie je vhodný na spracovanie plôch, z ktorých sa uvoľňuje zdraviu škodlivý 
prach a kvapaliny! Neprechádzajte strojom cez žiadne výškové stupne (schody)!

Opatrne!
Neprechádzajte strojom elektrické pripojovacie vedenie! Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým 
prúdom.

Všeobecne
Prevádzka FloorXcentra podlieha platným národným predpisom. 
Okrem návodu na obsluhu a záväzných ustanovení na ochranu pred úrazom platných v zemi 
užívateľa musia sa tiež dodržiavať všeobecne schválené bezpečnostné a pracovné predpisy. Musí  
sa upustiť od akéhokoľvek spôsobu práce, ktorý sa môže považovať za kritický alebo nebezpečný  
z hľadiska bezpečnosti. Použitie zariadenia na verejných cestách a na uliciach nie je povolené.

Použitie v súlade s určeným účelom
• FloorXcenter je výhradne určený na použitie vo vnútorných priestoroch budov. 
• Každé použitie, ktoré prekračuje tento rámec, platí ako nie v súlade s určeným účelom. 

Za škody z toho vyplývajúce výrobca neručí, riziko za to nesi sám užívateľ. 
• Na použitie v súlade s určeným účelom patrí tiež dodržiavanie výrobcom predpísaných 

prevádzkových podmienok a podmienok starostlivosti a údržby.
• Je treba dodržiavať príslušné predpisy na ochranu pred úrazom a tiež ostatné všeobecne 

schválené bezpečnostné a pracovné predpisy.
• Neoprávnené úpravy stroja spôsobia neplatnosť všetkých záruk a zodpovedností výrobcu.
• Podlahové krytiny je potrebné pred použitím stroja skontrolovať ohľadom vhodnosti čistiaceho 

procesu. 
• Pozorujte povrchový tlak pri bodovo odpružených podlahách, napr. v telocvičniach,
    používajte opatrne a testujte.
• Za škody na stroji a čistenej podlahovej krytine, ktoré vzniknú použitím nevhodných kief, padov 

a čistiacich prostredkov, výrobca neručí.
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Zodpovednosť za produkt
Obsluha stroja sa výslovne upozorňuje na to, že stroje sa smú používať výhradne v súlade 
s určeným účelom. Pre prípad, že prístroje nie sú používané v súlade s určeným účelom, deje sa 
tak na vlastnú zodpovednosť užívateľa. Akékoľvek ručenie výrobcu týmto odpadá. 

Bezpečnostné riziká
• Pri odstavení stroja sa musí hlava stroja/kefy okamžite vypnúť. Zabrání sa tým poškodeniu  

podlahovej krytiny. 
• Pri preprave vo výťahoch nezabudnite, že musia byť dodržané všetky bezpečnostné predpisy

– najmä pokiaľ ide o nosnosť. 

Pracovná pozícia (obsluhy)
Pracovná pozícia je za strojom.

Prípustný personál údržby
Údržbu ani opravu stroja na čistenie podláh nesmú vykonávať osoby, ktoré na to nie sú
kvalifikované. 

Čistiace prostriedky
• Pri používaní prostriedkov na údržbu a čistenie je potrebné dbať na pokyny výrobcov 

na nebezpečenstvo, príp. nosiť ochranné okuliare a ochranný odev.
• Používať iba nepenivé, nehorľavé čistiace prostriedky, ktoré neobsahujú látky všeobecne 

ohrozujúce zdravie. 

Pozorne si všimnite riziká používania látok, ktoré sú vysoko vznietivé, horľavé, toxické, 
zdraviu škodlivé, žieravé alebo dráždivé.

Prvé uvedenie do prevádzky
• Dodanie, inštruktáž o bezpečnostných predpisoch, ovládanie a údržbu stroja a tiež prvé  

uvedenie do prevádzky vykoná spravidla náš autorizovaný odbo
• Prevádzkovateľ je zodpovedný za inštruktáž obsluhy stroja.
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2. Konštrukcia prístroja

3. Príslušenstvo

K dostaniu je nasledujúce príslušenstvo:

1. Ovládacie tlačidlo pre čistiace prostriedky

2. Kryt s uzáverom

3. Fľaša na čistiaci prostriedok

4. Držiak fľaše

5. Trubka násady

6. Tlakový ventil

7. Hák na kábel

8. Ochrana proti nárazu

9. Hnací kotúč na pripevnenie padu

Upozornenie:
FloorXcenter po použití nikdy nenechávajte stáť na čistiacom pade, pade z mikrovlákien alebo 
na kruhu s kefami. Hmotnosť stroja vytlačí všetku zostávajúcu tekutinu, precíznu (hladkú) 
aplikáciu už nejde dosiahnúť. Ak k tomu dôjde, musí sa pad/kruh s kefami vymeniť.  
Nadzdvihnutím stroja ja možné pad/kruh s kefami s hnacím kotúčom dobre oddeliť od stroja.

Pad z mikrovlákien (Ø 33 cm)

Kruh s kefami

Biely čistiaci pad (Ø 33 cm)

Červený čistiaci pad (Ø 33 cm)
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4. Základné čistenie pri silnom znečistení 
    Čistenie pomocou kruhu s kefami – biely pad

• Fľašu na čistiaci prostriedok (obrázok vľavo) naplňte Osmo 
Wisch-Fixom a vodou (dávkovanie 1:1)

• Fľašu na čistiaci prostriedok zasuňte do držiaka na fľašu

• Kefovací biely pad nasuňte na hnací kotúč 
(kefovanie použite obzvlášť na štrukturované povrchy) 

• Uzáver krytu vytiahnite hore.
• Ovládacie tlačidlo držte stlačené tak dlho pokiaľ na podlahu 

nedopadajú prvé kapky z fľaše na čistiaci prostriedok

 Pozor: ovládacie tlačidlo na čistiaci prostriedok stlačte iba na krátku dobu.
Do dreva môže preniknúť veľké množstvo tekutiny čo môže viesť  

 k nenapraviteľným škodám.

• FloorXcenter premiestnite na znečistený povrch.

Pozor: pracujte približne na 10 m2. Uvoľnená nečistota by inak mohla 
zaschnúť. Keď sa FloorXcenter položí na podlahu, uzavrite uzáver,
aby sa zabránilo úniku tekutiny.

• Nazdvihnutím stroja je možné kruh s kefami/hnací kotúč
s bielym padom dobre oddeliť od stroja.

• Pad z mikrovlákien umiestnite pod hnací kotúč
• Uvoľnené nečistoty odsajte padom z mikrovlákien

• Pad z mikrovlákien vyčistite, vyžmýkajte
a znova použite

• Pad z mikrovlákien je možné prať pri 95 °C
(pračka + sušička)
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5. Počiatočná starostlivosť/oživenie podláh 
    s povrchovou úpravou olejom Osmo 
     Voskovou údržbou a čistiacim prostriedkom

• Najskôr očistite povrch (viď vyššie bod 4.)
• Po úplnom uschnutí dajte Osmo Voskovú údržbu a čistiaci 

prostriedok priamo na drevenú podlahu (1 polievková lyžica 
na 1 m 2) alebo nastriekajte sprejom (Osmo Voskovou údržbou 
a čistiacim prostriedkom)

 Pozor:  Osmo Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok nedávajte 
do fľaše na čistiaci prostriedok (nebezpečenstvo upchatia).

• Biely pad pripevnite pod hnací kotúč.
• Vyleštite bielym padom.

 Pozor: Pokiaľ sa tvoria šmuhy, je na povrchu príliš materiálu. 
Pad otočte alebo nasucho prejdite na ešte neupravovanú podlahu. 
 

• Aby sa dosiahol lesklý povrch, plochu po uschnutí (cca ½ h) vyleštite 
novým bielym padom.

6. Údržba a obnova povrchu

• Najskôr očistite povrch (viď vyššie bod 4.)
• Pri obzvlášť odolnom znečistení prípadne použijte 

červený pad
• Pri silno opotrebovaných plochách vykonajte dodatočú 

úpravu jedným z Osmo Tvrdých voskových olejov 

• Osmo stierkou s dvojitou chlopňou alebo Osmo Profi stierkou
naneste veľmi tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleja 
a votrite bielym padom. 

 Pozor: Pokiaľ sa tvoria šmuhy, je na povrchu príliš materiálu. 
Pad otočte alebo nasucho prejdite na ešte neupravovanú podlahu.
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7. Zafarbenie dekoračnými voskami a farebnými olejmi

• Dekoračné vosky alebo farebné oleje nastierkujte 
na podlahu Osmo stierkou s dvojitou chlopňou 
alebo Osmo Profi stierkou.

• Potom FloorXcentrom a bielym padom 
na podlahe rovnomerne rozdeľte a vyleštite.

 Pozor: Pokiaľ sa tvoria šmuhy, je na povrchu príliš materiálu. Pad otočte alebo nasucho prejdite
na ešte neupravovanú podlahu. 

Bezfarebná konečná úprava:
Na ochranu pigmentov proti oderu naneste 1 x jeden z bezfarebných Osmo Tvrdých voskových 
olejov. Viac informácií k tomu viď Osmo katalóg „Optimálna úprava drevených podláh“ alebo   
na webových stránkach.

8. Servis

• V prípade opravy sa prosím obráťte na Vášho obchodného zástupcu alebo na servisnú dielňu. 
• Pozor! Tento stroj je určený na používanie na rovnom povrchu s maximálnym sklonom až do 2 %.
• Pozor! Tento stroj nie je povolené používať na verejných cestách a chodníkoch.

9. Údržba – nasledujúce pokyny je potrebné bezpodmienečne dodržiavať:

• Pri čistení a údržbe stroja, pri výmene kotúčov alebo pri nastavovaní na inú funkciu 
je potrebné vypnúť pohon a vytiahnúť sieťovú zástrčku.

• Pripojovacie vedenie k el. sieti nesmie byť porušené alebo poškodené prechádzaním (strojom), 
priškripnutím, natrhnutím apod.

• Pripojovacie vedenie k el. sieti je potrebné pravidelne kontrolovať ohľadom známok poškodenia.
• Stroj sa nesmie používať, pokiaľ stav pripojovacieho vedenia k elektrickej sieti nie je bezchybný.
• Pri použití alebo výmene pripojovacieho vedenia k el. sieti alebo pripojovacieho vedenia stroja 

nesmie dôjsť k odchýlke od výrobcom uvedeného prevedenia.
• Pri výmene spojok pripojovacieho vedenia k el. sieti alebo pripojovacieho vedenia stroja musí 

byť zaručená ochrana proti striekajúcej vode a mechanická pevnosť.
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• Pri prepravovaní stroja vo výťahu je potrebné trubku násady držať zvislo, aby sa predišlo
zaseknutiu za stenu výťahu.

• Nesmú sa používať spreje a čistiace prostriedky, ktoré nie sú vhodné na určený účel
použitia stroja. 

• Nikdy nepoužívajte látky, ktoré sú vysoko vznetlivé, horľavé, toxické, zdraviu škodlivé,  
žieravé alebo dráždivé.

• Opravy a údržbu, včítane napojenia vedení, hadičiek pre čistiace prostriedky, smú vykonávať  
len schválené servisné strediská alebo kvalifikovaní pracovníci, ktorí sú oboznámení 
so všetkými príslušnými bezpečnostnými predpismi. 

10. Technické údaje

Motor na striedavý prúd:  230 V, 50 Hz
Menovitý príkon:     290 W; 1,9 A
Rýchlosť oscilácie:                 1.450 1/min.
Pracovná šírka:             330 mm 
Pracovná výška:     250 mm
Pracovná hmotnosť:           12,5 kg
Trieda ochrany:            I
Dĺžka káblu:       7,5 m

Zmeny v súvislosti s technickým vylepšením sú vyhradené.

Vyššie uvedené informácie sú poskytnuté podľa najlepšieho vedomia a svedomia, avšak bez záruky.  
(stav 01/2009). 
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