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Product:  Scrubber drier for commercial use 

 

  swingo 2100 µicro 

Type: 
 

CO2100 

Serial Number: 
 

Refer to the rating label on the machine 

Trademark:  

 

Manufacturer 

 
 

Diversey Europe Operations B.V., Maarssenbroeksedijk 2, NL - 3542 DN Utrecht 
   

 
 

Produced by 

 
 

Diversey Switzerland Production GmbH, Eschlikonerstrasse, 9542 Münchwilen TG, Switzerland 

 
 

BG  Декларираме, че посочените по-горе модели 

са произведени съгласно следните директиви 

и стандарти. При изменение на продукта, 

което не е съгласувано с нас, тази декларация 

губи своята валидност. 

 FR  Nous déclarons par la présente que les modèles 
susmentionnés ont été fabriqués selon les 
directives et normes suivantes. Cette déclaration 
perd sa validité si le produit est modifié sans 
notre consentement. 

 PT  Por este meio declaramos que os modelos acima 
mencionados foram fabricados de acordo com as 
seguintes directivas e normas. Em caso de uma 
alteração do produto que não tenha sido 
autorizada por nós, esta declaração perde a sua 
validade. 

 
  

 
  

 
 

           

CZ  Tímto prohlašujeme, že výše uvedené modely 

byly vyrobeny ve shodě s následujícími 

směrnicemi a normami. V případě změny 

výrobku, která nebyla námi odsouhlasena,ztrácí 

toto prohlášení svou platnost. 

 HR  Ovime izjavljujemo da smo gore navedene 
modele proizveli prema sljedećim direktivama i 
normama. U slučaju neovlaštene izmjene 
proizvoda prestaje valjanost ove izjave. 

 RO  Prin prezenta declarăm că modelele menţionate 
mai sus, sunt produse în conformitate cu 
următoarele directive şi norme. La o modificare a 
produsului care nu a fost aprobată de noi în 
prealabil, această declaraţie îşi pierde 
valabilitatea. 

 
  

 
  

 
 

           

DA  Hermed erklærer vi, at ovenstående modeller er 
blevet fremstillet i henhold til følgende 
retningslinjer og standarder. I tilfælde af 
ændringer af produktet, som vi ikke har 
godkendt, bortfalder gyldigheden af denne 
erklæring. 

 HU  Ezennel kijelentjük, hogy a fent említett modellek 
az alábbi előírásoknak és szabványoknak 
megfelelően készülnek. Amennyiben olyan 
módosítás történik a terméken, amelyet 
előzetesen nem egyeztettek velünk, akkor a jelen 
nyilatkozat érvényét veszti. 

 RU  Настоящим мы заявляем, что указанные выше 

модели изготовлены в соответствии с 

требованиями следующих Директив и 

стандартов. В случае несогласованного с нами 

изменения изделия настоящее заявление 

становится недействительным. 

 

  

 

  

 

 

           

DE  Hiermit erklären wir, dass die oben erwähnten 
Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und 
Normen hergestellt wurden. Bei einer nicht mit 
uns abgestimmten Änderung des Produktes 
verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 

 IT  Con la presente dichiariamo che i modelli citati 
sopra sono stati realizzati conformemente alle 
seguenti norme e direttive. In caso di modifica 
del prodotto senza la nostra autorizzazione, 
questa dichiarazione non sarà più valida. 

 SL  Izjavljamo, da so bili zgoraj navedeni modeli 

izdelani v skladu z navedenimi smernicami in 

normami. V primeru spremembe izdelka, ki ni bila 

potrjena z naše s strani, ta izjava ni več veljavna. 
 

  
 

  
 

 

           

EL  Με την παρούσα δηλώνουμε ότι τα παραπάνω 

αναφερόμενα μοντέλα έχουν κατασκευαστεί 

σύμφωνα με τις ακόλουθες Οδηγίες και τα 

ακόλουθα πρότυπα. Σε περίπτωση 

τροποποίησης του προϊόντος χωρίς τη 

συγκατάθεσή μας, η παρούσα δήλωση θα 

καταστεί άκυρη. 

 LV  Ar šo apliecinām, ka iepriekš minētie modeļi ir 

izgatavoti atbilstoši šādām direktīvām un 

normatīviem. Ja tiek veikta ar mums nesaskaņota 

izstrādājuma izmainīšana, šī deklarācija nav 

derīga. 

 SK  Týmto vyhlasujeme, že uvedené modely boli 

vyrobené v zhode s nasledujúcimi smernicami a 

normami. V prípade zmeny výrobku, ktorá s nami 

nebola konzultovaná, stráca toto vyhlásenie svoju 

platnosť. 
 

  

 

  

 

 

           

ET  Käesolevaga kinnitame, et ülalpool nimetatud 

mudelid on toodetud vastavuses järgmiste 

direktiivide ja standarditega. Käesolev kinnitus 

kaotab kehtivuse, kui toodet muudetakse meiega 

kooskõlastamata. 

 LT  Pareiškiame, kad minėti modeliai buvo pagaminti 

vadovaujantis nurodytomis direktyvomis ir 

standartais. Ši deklaracija netenka galios, jei 

gaminys pakeičiamas nesuderinus jo pakeitimų 

su mumis. 

 SV  Härmed förklarar vi att ovan nämnda modell 
uppfyller följande riktlinjer och normer. Vid av oss 
ej godkända ändringar på produkten upphör denna 
förklaring att gälla.  

  

 
  

 
 

           

EN  We herewith declare that the aforementioned 
models were manufactured in accordance with 
the following guidelines and standards. In the 
event of a product amendment which was not 
cleared by us, this declaration shall no longer be 
valid. 

 NL  Hiermee verklaren we dat de hierboven vermelde 
modellen in overeenstemming met de volgende 
richtlijnen en normen worden vervaardigd. In 
geval van een niet met ons overeengekomen 
wijziging van het product, verliest deze verklaring 
haar geldigheid.   

 TR  Yukarıda belirtilen modellerin aşağıdaki 

yönergelere ve standartlara uygun olduğunu 

beyan ederiz. Üründe yapılan herhangi bir 

değişiklik bu beyanı geçersiz kılar. 
 

  

 
  

 
 

           

ES  Por la presente, declaramos que los modelos 
arriba indicados fueron fabricados conforme a las 
siguientes directivas y normas. En caso de 
realizar una modificación no autorizada por 
nosotros, esta declaración pierde su validez. 

 NO  Vi erklærer herved at de ovennevnte modellene 
er produsert iht. følgende retningslinjer og 
standarder. Ved endringer av produkter som ikke 
er godkjent fra oss, bortfaller denne erklæringen. 

 YU  Ovim putem izjavljujemo da su gore navedeni 

modeli proizvedeni u skladu sa sledećim 

smernicama i standardima. U slučaju izmena na 

proizvodu koje nisu dogovorene s nama, ova 

izjava ne važi. 

 
  

 
  

 
 

           

FI  Täten vakuutamme, että yllä mainitut mallit on 
valmistettu seuraavien direktiivien ja normien 
mukaisesti. Mikäli tuotetta muutetaan ilman 
meidän antamaa lupaa, tämä ilmoitus lakkaa 
olemasta voimassa. 

 PL  Niniejszym deklarujemy, że wyżej wymienione 

modele zostały wyprodukowane zgodnie z niżej 

wymienionymi dyrektywami i normami. W 

przypadku dokonania nieuzgodnionych z nami 

zmian w produkcie niniejsza deklaracja traci 

ważność. 

    

 

  

 

  

 

  

 



Applicable EU Directives: 

Directive 2006/42/EC | Directive 2004/108/EC 
 

Harmonised standards: 

EN 60335-1: 2012 / EN 60335-2-72: 2012 / EN 62233: 2008 / EN 55012: 2007+A1: 2009 / EN 55014-2: 1997+A1: 2001+A2: 2008 /  

 

 
 

 

BG  Предприети са вътрешни мерки, за да се 

гарантира, че продуктите винаги съответстват 

на изискванията на най-новите регламенти на 

ЕС и стандартите, които са действащи в 

момента. 

 FR  Des mesures internes ont été prises pour 
garantir que les produits répondent toujours aux 
exigences des règlements les plus récents de 
l’UE et aux normes actuellement en vigueur. 
  

 PT  Foram tomadas medidas internas para assegurar 
que os produtos cumprem sempre os requisitos 
dos mais recentes regulamentos da UE e os 
padrões actualmente em vigor.  

  

 
  

 
 

           

CZ  Byla přijata interní opatření, jejichž cílem je 

zabezpečit, aby výrobky vždy odpovídaly 

požadavkům nejnovějších pravidel EU a norem, 

které jsou v současnosti používány. 

 HR  Poduzete su interne mjere koje osiguravaju da 
proizvodi uvijek ispunjavaju zahtjeve najnovijih 
propisa i trenutno važećih normi EU-a. 

 RO  S-au luat măsuri interne pentru a asigura faptul că 
produsele corespund întotdeauna cerinţelor 
ultimelor directive UE şi normelor în vigoare. 

 
  

 
  

 
 

           

DA  Der skal træffes interne foranstaltninger for at 
sikre, at produktet altid lever op til kravene i de 
nyeste EU-direktiver og de gældende standarder. 

 HU  A vállalaton belül megtettük a megfelelő 
intézkedéseket, hogy a termékek minden 
esetben megfeleljenek a legújabb uniós 
előírásoknak és az aktuálisan használatban lévő 
szabványoknak. 

 RU  Внутренние меры приняты с целью 

обеспечения постоянного соответствия 

изделий требованиям последних директив ЕС и 

применяющихся в настоящее время 

стандартов. 

 
  

 
  

 
 

           

DE  Es wurden interne Massnahmen ergriffen, um 
sicherzustellen, dass die Produkte in jedem Fall 
den Anforderungen der aktuellen EU-Vorschriften 
sowie den aktuell geltenden Normen 
entsprechen. 

 IT  Sono state prese misure interne per assicurare 
che i prodotti siano sempre conformi ai requisiti 
degli ultimi regolamenti UE e agli standard 
attualmente vigenti. 

 SL  S sprejetimi notranjimi ukrepi zagotavljamo, da so 

izdelki vedno v skladu s predpisi EU in trenutno 

veljavnimi standardi.    
  

 
  

 
 

           

EL  Έχουν ληφθεί εσωτερικά μέτρα, προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα θα πληρούν πάντα 

τις απαιτήσεις των πιο πρόσφατων Κανονισμών 

της ΕΕ και των εφαρμοζόμενων προτύπων. 

 LV  Izstrādājumu pastāvīga atbilstība jaunāko EK 

normatīvu un spēkā esošo standartu prasībām 

tiek nodrošināta, veicot iekšējos pasākumus. 

 SK  Prijali sa interné opatrenia, ktorých cieľom je 

zabezpečiť, aby výrobky vždy zodpovedali 

požiadavkám najnovších pravidiel EÚ a noriem 

používaných v súčasnosti. 

 
  

 
  

 
 

           

ET  Selleks, et alati tagada toodete vastavus 

uusimate ELi määruste ja praegu kehtivate 

standarditega, on võetud sisemeetmeid. 

 LT  Buvo imtasi vidaus priemonių siekiant užtikrinti, 

kad gaminiai visuomet atitiktų naujausių ES 

reglamentų ir šiuo metu taikomų standartų 

reikalavimus. 

 SV  Interna åtgärder har vidtagits för att försäkra att 
produkterna alltid uppfyller kraven i de senaste 
EU-bestämmelserna och de aktuella 
standardmåtten.  

  
 

  
 

 

           

EN  Internal measures have been taken to ensure 
that the products always correspond to the 
requirements of the latest EU Regulations and 
the standards that are currently in use. 

 NL  Er werden interne maatregelen genomen om te 
verzekeren dat de producten steeds in 
overeenstemming zijn met de vereisten van de 
laatste EU-verordeningen en de normen die 
momenteel in gebruik zijn. 

 TR  Ürünün daima son AB Yönergeleri ve yürürlükteki 

standartların gerekliliklerine uygun olması için 

dahili önlemler alınmıştır.  
  

 
  

 
 

           

ES  Se han adoptado medidas internas para 
garantizar que los productos siempre cumplen 
con los requisitos de los últimos reglamentos de 
la UE y las normas que se aplican actualmente. 

 NO  Det har blitt implementert interne tiltak for å sikre 
at produktet alltid er i samsvar med kravene til de 
nyeste EU-bestemmelsene og standardene som 
brukes til enhver tid. 

 YU  Preduzete su interne mere da se obezbedi da 

proizvodi uvek odgovaraju zahtevima najnovijih 

propisa EU i standardima koji su trenutno u 

upotrebi. 

 
  

 
  

 
 

           

FI  Sisäisiä ohjeita ja toimenpiteitä on noudatettu 
sen varmistamiseksi, että tuote vastaa aina 
viimeisimpien EU-asetusten vaatimuksia ja 
voimassaolevia standardeja. 

 PL  Podjęto wewnętrzne działania w celu 

zagwarantowania, że produkty będą zawsze 

spełniać wymagania aktualnie obowiązujących 

przepisów unijnych i norm. 

    

 
  

 
  

 
  

           
 

Authorized signatory: Responsible for technical file: 

 

Angelo Sabatino 
Mgr Regulatory Affairs 
Diversey Switzerland Services GmbH 
Eschlikonerstrasse 
9542 Münchwilen - Switzerlad 

Huub Vroomen 
Executive Engineering Systems 

 
 
 

  

Utrecht ,dated 01.09.2015 CE first applied: 09.2015 

  
The signatories act on behalf of company management and with full power of attorney. 
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Rendeltetésszerű használat
A gépek kisipari használatra készültek (pl. hotelekbe, iskolák-
ba, kórházakba, gyárakba, bevásárlóközpontokba, sportcsar-
nokokba és hasonlókba). Az ebben a kezelési útmutatóban 
foglaltak szigorú betartása mellett ezek a gépek kemény pad-
lóburkolatok nedves tisztítására szolgálnak. A gépeket kizáró-
lag beltéri használatra tervezték.

Biztonsági utasítások
A TASKI gépek tervezésükben és felépítésükben megfelel-
nek a vonatkozó, alapvető EK-irányelvek biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek, így CE-jelöléssel vannak el-
látva.

VIGYÁZAT!
Az első használatba vétel előtt feltétlenül 
olvassa el a használati útmutatót és a 
biztonságtechnikai tudnivalókat.
A használati útmutatót gondosan őrizze 
meg, és tartsa elérhető helyen, hogy bár-
mikor elő tudja venni.

Vigyázat:
Olyan fontos adatokat tartalmaz, 
amelyek be nem tartása miatt sze-
mélyek kerülhetnek veszélybe, és/
vagy jelentős anyagi kár keletkez-
het!

Figyelem:
Olyan fontos információkat tartal-
maz, amelyek be nem tartása za-
varokat vagy anyagi károkat 
okozhat!

Megjegyzés:
A gazdaságos használatra vonat-
kozó fontos adatokat tartalmaz, 
amelyek be nem tartása üzemza-
varokat okozhat!

Olyan műveleteket jelöl, amelyeket egymás 
után kell elvégezni.

Figyelem:
A gépet tilos polírozásra, olajozás-
ra, viasz felvitelére, szőnyegtisztí-
tásra vagy porszívásra használni. 
Ezzel a géppel parketta és laminált 
padlók nedvestisztítása saját fele-
lősségre végezhető.

Vigyázat:
Ha a Diversey által nem engedé-
lyezett módosításokat hajt végre a 
gépen, akkor az a biztonsági jelek 
és a CE-megfelelőség megszűné-
sét vonja maga után. Amennyiben 
a gépet nem a rendeltetésszerű 
használatnak megfelelően hasz-
nálják, akkor az emberi sérülést, a 
gép és a munkakörnyezet rongáló-
dását okozhatja. Az ilyen esetek-
ben érvényét veszti a garancia és 
az esetleges szavatossági igények.

Vigyázat:
A gépet csak olyan személyek 
használhatják, akiket kellően beta-
nítottak annak használatára, vagy 
akik igazolták, hogy képesek a gé-
pet kezelni, és kifejezetten őket 
bízták meg a használattal.

Vigyázat:
A gépet nem használhatják korláto-
zott fizikai, érzékelő- és mentális 
képességekkel rendelkező szemé-
lyek, sem pedig gyerekek, továbbá 
olyan személyek, akik ehhez nem 
rendelkeznek megfelelő tapaszta-
lattal és tudással.
Ügyeljen arra, hogy a gyermekek 
ne játsszanak a géppel.
209



Vigyázat:
A gépet nem szabad olyan helyisé-
gekben használni, amelyekben 
robbanásveszélyes és gyúlékony 
anyagokat (pl. benzint, oldószert, 
fűtőolajat, porokat stb.) tárolnak 
vagy dolgoznak fel. 
Az elektromos vagy mechanikus 
komponensek begyújthatják az 
anyagokat.

Vigyázat:
A gépet nem szabad mérgező, 
egészségre káros, maró hatású 
vagy ingerlő anyagok (pl. veszé-
lyes porok stb.) felszívására hasz-
nálni. A szűrőrendszer az ilyen 
típusú anyagokat nem fogja fel kel-
lőképpen. 
Nem lehet kizárni a felhasználó 
egészségének lehetséges károso-
dását.

Vigyázat:
Munka közben ügyeljen a helyi 
adottságokra, valamint harmadik 
személyekre és gyermekekre! Kü-
lönösen a nem belátható helyek kö-
zelében, mint pl. ajtók vagy 
kanyarok előtt, csökkenteni kell a 
sebességet.

Vigyázat:
Ezzel a géppel nem szabad sze-
mélyeket és tárgyakat szállítani.

Vigyázat:
Amennyiben hibás működés, de-
fekt lép fel, valamint ütközés vagy 
leesés után a gépet az újbóli üzem-
be helyezés előtt egy feljogosított 
szakembernek kell ellenőriznie. 
Ugyanez érvényes, ha a gépet a 
szabadban hagyták, vízbe merült, 
ill. nedvességnek volt kitéve.

Vigyázat:
Amennyiben a biztonsággal kap-
csolatos alkatrészek megsérülnek, 
pl. szerszámgép burkolat, hálózati 
kábel vagy olyan burkolatok, ame-
lyek az áramot vezető részekhez 
engednek hozzáférést, akkor a gép 
üzemeltetését azonnal meg kell 
szakítani!

Vigyázat:
A gépet ne helyezze lejtős terüle-
tekre, és ne parkoltassa vagy tárol-
ja ilyen helyeken. 

Vigyázat:
A gépet tilos elektromágneses he-
lyiségekben (elektroszmog) hasz-
nálni.

Vigyázat:
A gépet tisztító üzemmódban tilos 
>2% lejtésű területeken használni. 

Vigyázat:
A gépet tilos >10% lejtésű területe-
ken használni. A lejtős területeken 
lassú menetben, "turtle-mode"-ban 
mozgassa a gépet, hogy biztonsá-
gosan meg tudja azt állítani. 
A lejtős területekre való éles beka-
nyarodás csökkentheti a gép stabi-
litását, éppen ezért ez tilos. Az ilyen 
manőverek balesetveszélyesek.

Vigyázat:
A gépet csak szilárd, stabil, megfe-
lelő teherbírású padlón szabad 
használni.
Ezen utasítás figyelmen kívül ha-
gyása esetén balesetveszély áll 
fenn.

Figyelem:
Óvja a gépet az illetéktelen hasz-
nálattól. Éppen ezért mindig húzza 
ki a kulcsot, mielőtt eltávolodna a 
géptől; vagy pedig tegye el a gépet 
valamilyen zárható helyre.

Figyelem:
A gépet csak száraz, porszegény 
környezetben, +10 és + 35 közötti 
hőmérsékleten szabad működtetni 
és tárolni.

Figyelem:
A gép mechanikus vagy elektro-
mos alkatrészein csak olyan feljo-
gosított szakemberek végezhetnek 
javítási munkákat, akik minden re-
leváns biztonsági előírást ismer-
nek.
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Tisztítószerek

Kibővített dokumentumokFigyelem:
Kizárólag olyan szerszámokat (ke-
fék, lehúzók és hasonlók) szabad 
használni, amelyek a jelen haszná-
lati útmutatóban a tartozékok alatt 
vannak felsorolva, vagy amelyeket 
a TASKI tanácsadója javasolt. Más 
szerszámok befolyásolhatják a gép 
biztonságát és működését.

Figyelem:
A nemzeti személyvédelmi és bal-
esetvédelmi előírásokat, valamint a 
gyártó tisztítószerek használatára 
vonatkozó utasításait konzekven-
sen figyelembe kell venni.

Figyelem:
Azonnal kapcsolja ki a szívóegysé-
get, ha a gépből hab vagy folyadék 
távozik!

Figyelem:
A gépet kizárólag megfelelő akku-
mulátorokkal és bevizsgált akku-
mulátortöltő készülékekkel szabad 
üzemeltetni.

Figyelem:
A TASKI gépeket úgy tervezték, 
hogy a tudomány jelenlegi állása 
szerint a fellépő zajkibocsátás és 
vibráció egészségkárosító hatása 
kizárható. 
Lásd a Műszaki információkat a(z) 
225. oldalon.

Megjegyzés:
A TASKI gépeket úgy tervezték, 
hogy a TASKI tisztítószerekkel op-
timális tisztítási eredményt érnek 
el.
Más tisztítószerek üzemzavarokat 
és károkat okozhatnak a gépben 
vagy a munkakörnyezetben.
Ezért javasoljuk, hogy kizárólag a 
TASKI tisztítószereit használják.
A nem megfelelő tisztítószerek mi-
att fellépő zavarokra a garancia 
nem vonatkozik.

Kérjük, pontosabb információk ér-
dekében vegye fel a kapcsolatot az 
egyik TASKI szervizpartnerünkkel.

Megjegyzés:
A géphez tartozó elektromos rajzot 
a pótalkatrész listában találja.
További információkért lépjen kap-
csolatba az ügyfélszolgálattal.
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1 Kormánykerék
2 Kezelőpult
3 Figyelmeztető LED-lámpa
4 Bemélyedés a tartozékok tartója számára
5 A szennyvíztartály leeresztő tömlője
6 Szívócső
7 Gyűjtőtartály
8 Hajtókerekek
9 A szívócső reteszelőkengyele
10 A vízlehúzó gumi reteszelőkengyele
11 Vízlehúzó gumi
12 A vízlehúzó gumi görgője
13 A vízlehúzó gumi reteszelőkengyele (közvetett munkamód)
14 Lehúzó pengék
15 Kefe
16 A kefeegység terelőgörgői
17 Kefe egység
18 A frissvíztartály fedele
19 A frissvíztartály leeresztő tömlője
20 Frissvíztartály
21 Szintjelző
22 Üzemelést jelző LED-lámpa
23 Terelőgörgők
24 Gázpedál
25 A frissvíztartály szűrője
26 Szerszámkioldó
27 Gyűjtőtartály
28 Akkumulátortér
29 Vezetőülés üléskapcsolóval (jelenlét--érzékelő)
30 A szennyvíztartály fedele
31 Szennyeződés szita
32 Úszó
33 Szívóegység szűrő
34 Kulcskapcsoló
35 Tolatás gomb
36 Lassú járat gomb (BE / KI)
37 Kürtgomb
38 Az akkumulátor állapotának jelzője
39 Kijelző
40 Tisztítóoldatszint-jelző
41 Tisztítóoldat-ellátás gombok (BE / KI), mennyiség (+ / -)
42 Vészleállítás
43 Kefe meghajtás gomb (BE / KI)
44 Program gomb (BE / KI)
45 Szívóegység gomb (BE / KI)
46 ECO üzemmód gombok (BE / KI)
47 Üzemelést jelző LED-lámpás gomb (BE / KI)
48 Figyelmeztető LED-lámpás gombok (BE / KI)
49 Szerviz kijelző
50 Az akkumulátor töltöttségi állapotának jelzője
51 Kihajtás oldalra gomb (BE/KI)

Akkumulátorok

Engedélyezett akkumulátorok
A gép üzemeltetéséhez meghajtó akkumulátorok szüksége-
sek (nem indító- vagy készülékakkumulátorok). Csak meghaj-
tó akkumulátorokat javaslunk. Csupán ezek garantálnak 
hosszú használati időt.
A meghajtó akkumulátorokat nyitott rendszerű (savas) akku-
mulátorként vagy karbantartást nem igénylő (VRLA-) akku-
mulátorként gyártják. (Gél és AGM). A gépet minden típushoz 
és gyártóhoz be kell állítani.
Minden akkumulátor eltérő használati időt nyújt, és eltérő tel-
jesítményjellemzőkkel rendelkezik.
A gépet az akkumulátorok beszerelése után, ill. akkumulátor-
típus és/vagy -gyártó váltásakor, valamint az üzembe helye-
zés előtt be kell programozni. 
A hibás beállítás az akkumulátorok korai meghibásodását 
eredményezheti.

Az akkumulátorok kezelésére vonatkozó biztonsági intézke-
dések

• Az akkumulátorok savakat tartalmaz-
nak. Karbantartáskor, a savas akku-
mulátorok be- és kiszerelésénél 
védőszemüveget kell viselni!

• A szembe vagy a bőrre freccsenő sa-
vat bő tiszta vízzel kell ki-, ill. lemos-
ni. 
Majd haladéktalanul orvoshoz kell 
fordulni.
A ruhát vízzel kell kimosni!

• Az akkumulátorok töltésekor durra-
nógáz keletkezik. A nyílt lángot vagy 
izzó tárgyakat mindenképpen távol 
kell tartani!

• Tilos a dohányzás!

• Marás veszélye!

• Figyelem! Az akkumulátorok pólusai 
mindig feszültség alatt állnak, ezért 
tilos mindenféle tárgyat az akkumu-
látorokra helyezni!

Figyelem:
Az akkumulátorokat tisztán és szá-
razon kell tartani. A kifolyt savat 
vagy vizet (savas akkumulátorok) 
azonnal fel kell törölni. 
Közben viseljen védőkesztyűt.
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Akkumulátorok csatlakoztatási rajza

6 V-os akkumulátorok

12 V-os akkumulátorok

Töltési folyamat külső akkumulátortöltővel
Minden akkumulátortípus és/vagy akkumulátorgyártó külön-
böző töltőteljesítményt követel meg. 

Az opcionálisan kapható, gépen lévő akkumulátortöltőket az 
akkumulátorok méretéhez kell igazítani, és több töltési görbét 
tartalmaznak, amelyeket gyárilag vagy a TASKI szerviztech-
nikusa által a javasolt akkumulátorokhoz állítanak be. Ez az 
előírás úgyszintén érvényes a helyhez kötött (külső) akkumu-
látortöltők használata  esetén is. 

Töltési folyamat külső töltővel

Figyelem:
Az akkumulátorokat csak a Diver-
sey hivatalos ügyfélszolgálatai 
vagy szakemberei szerelhetik be, 
és a csatlakoztatási séma szerint 
telepíthetik. A beszerelésnél, ill. 
csatlakoztatásnál fellépő hibák sú-
lyos sérüléseket, robbanást és je-
lentős károkat okozhatnak a 
gépben és a környezetben.

Figyelem:
Kiegészítőleg vegye figyelembe az 
akkumulátor gyártójának üzemelte-
tési előírásait is.

Figyelem:
Az akkumulátorok töltésénél gon-
doskodni kell kellő mértékű szellőz-
tetésről.

Figyelem:
Az akkumulátorok karbantartásá-
nál az akkumulátorokat ki kell venni 
a gépből!
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Figyelem:
A rossz töltőteljesítmény vagy nem 
megfelelő akkumulátortöltő hasz-
nálata az akkumulátorok korai 
meghibásodását vagy túl gyors 
megrongálódását eredményezheti.

Figyelem:
Amennyiben rövid idejű használat 
után sokszor újratöltik az akkumu-
látorokat, akkor azok tartósan meg-
rongálódhatnak. Irányérték: 
Újratöltés előtt a rendelkezésre álló 
kapacitás kb. 20%-át el kell hasz-
nálni.

Figyelem:
A maximálisan lehetséges élettar-
tam elérése érdekében a meghajtó 
akkumulátorokon hetente 2x teljes 
töltési ciklust (12-16 óra) kell végre-
hajtani. 

Figyelem:
A gép hosszabb idejű leállítása 
előtt az akkumulátorokon a teljes 
töltési ciklust végre kell hajtani. 
Majd az akkumulátortöltőt le kell 
választani a gépről, ill. a hálózatról. 
Az akkumulátorok idővel lemerül-
nek. Az egyes típusok függvényé-
ben az akkumulátorokat 3 - 6 
havonta fel kell tölteni. Az újbóli 
üzembe helyezés előtt végezzen el 
az akkumulátorokkal egy teljes fel-
töltési ciklust.

• Csatlakoztassa a külső akkumulátortöltőt a gép akkumulá-
tor  leválasztó csatlakozójához.

Figyelem:
A jó elektromos érintkezés érdeké-
ben ügyeljen arra, hogy a dugasz 
egészen ütközésig be legyen dug-
va

Megjegyzés:
A töltési folyamat alatt a gép min-
den funkciója le van kapcsolva.
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Töltési folyamat (opcionális) gépen lévő akkumulátortöltővel

A töltési folyamat befejezése után

Nyitott rendszerű (savas) akkumulátorok karbantartása és 
ápolása

Az akkumulátortér kinyitása karbantartás céljából

Üzembe helyezés előtt

Rögzítőfék
Aktiválás:

Kioldás:

Vész-kioldás:

A rögzítőfék és a vészleállító ellenőrzése

• A gépnek kikapcsolt állapotban kell lennie.
• Csatlakoztassa a hálózati kábelt egy (semlegesen biztosí-

tott) csatlakozó aljzattal.
• A sárga kijelző folyamatosan világít 

egészen addig, amíg az akkumulátor 
töltöttsége el nem éri a kb. 90%-os 
kapacitást. Ezután a kijelző villogni 
kezd egészen addig, amíg az akku-
mulátor teljesen fel nem töltődik.

• A töltési folyamat befejeztét a zöld ki-
jelző világítása jelzi.

Figyelem:
Kapcsolja ki az akkumulátortöltőt, 
mielőtt leválasztja a csatlakozót az 
akkumulátorról (csak külső töltők 
esetében).
A bekapcsolt akkumulátortöltő le-
választása robbanást okozhat az 
akkumulátor egységben.

• A hálózati kábelt (opcionális) gépen lévő akkumulátortöltő 
esetén az arra tervezett területen tárolja. 

• A töltőkábelt tartsa szárazon és sérülésektől védetten. 

Figyelem:
A töltőkábelek erős áramot vezet-
nek. Amennyiben a csatlakozó, a 
kábel vagy a készülékcsatlakozó 
megsérül, akkor az akkumulátortöl-
tőt tilos használni

Megjegyzés:
A karbantartást nem igénylő akku-
mulátorok ápolása a megfelelő töl-
tési folyamatok betartására 
korlátozódik.

• A gépnek kikapcsolt állapotban kell lennie.
• Vegye le a vezetőülést az üléstartó-

ról, és tegye a földre.
Ezáltal elejét veheti annak, hogy a 
vezetőülés leessen és személyi sé-
rüléseket okozhasson.

• Nyissa ki az akkumulátorteret a mel-
lékelt kulccsal

• Vegye le az üléstartót, és tegye le 
óvatosan a földre.
Most elvégezheti az akkumulátor 
karbantartását a gyártói utasítások 
szerint.

• A rögzítőféket a gázpedál megnyomásakor az elektronika 
automatikusan kioldja.

Megjegyzés:
A gép nyugalmi állapotában a rög-
zítőfék mindig aktiválva van. Be- és 
kikapcsolt gép esetén egyaránt.

Megjegyzés:
A vezetőüléshez tartozik egy ülés-
kapcsoló is (jelenlét-érzékelő). Ez 
az üléskapcsoló akkor aktiválódik, 
ha a kezelőszemély a vezetőülésre 
ül.
A gépet csak az üléskapcsoló mű-
ködtetett állapotában lehet kezelni.

• A vezérlés vagy a feszültségellátás 
kiesésénél a rögzítőféket kézzel is ki 
lehet oldani. Ehhez a kioldókarnak 
folyamatosan meghúzva kell lennie. 
Ez a bal oldali hátsó keréknél találha-
tó.

Figyelem:
A rögzítőfék és a vészleállító fontos 
biztonsági elemek. Éppen ezért 
rendszeresen, rövid időközönként 
ellenőrizni kell a működésüket a 
gép használata előtt.

• Kapcsolja be a gépet.
• Működtesse a menetkapcsolót, miközben a kormányt 

egyenesen tartja. A gép ekkor egyenes irányban kezd el 
mozogni.

• Most nyomja meg a vészleállító gombot.
215



Figyelmeztető berendezések

Az üléspozíció beállítása

A javasolt ülő testhelyzet
Megjegyzés:
A gépnek ekkor azonnal le kell fé-
keznie a teljes megállásig, és bár-
miféle kormányzási korrekció 
nélkül egyenes menetben kell men-
nie.

Vigyázat:
Ha ezen funkciók közül valamelyik 
nem működik, akkor helyezze a gé-
pet üzemen kívül egészen addig, 
amíg meg nem javíttatja valamelyik 
TASKI szakszervizben.

Figyelem:
Rendszeresen ellenőrizze a figyel-
meztető berendezések - úgymint fi-
gyelmeztető lámpa, villogó lámpa 
és hangjelző - működését. A hibá-
san működő berendezéseket hala-
déktalanul javíttassa meg. Ha a 
gépet hiányzó vagy hibás figyel-
meztető berendezésekkel üzemel-
teti, akkor fokozott óvatossággal és 
körültekintéssel járjon el.

Vigyázat:
A nemzeti előírások mindig elsőbb-
séget élveznek. Előfordulhat, hogy 
ezek másfajta viselkedésmódokat 
írnak elő; ilyen esetekben feltétle-
nül tartsa be ezen előírásokat.

Megjegyzés:
Mind a vezetőülés, mind a kor-
mánykerék tetszőleges pozícióban 
beállítható annak érdekében, hogy 
Ön kényelmesen ülhessen.

Figyelem:
Ügyeljen a megfelelő ülő testhely-
zetre. Fontos, hogy a lába kétoldalt 
nem lóghat túl a gépen.
Ha a lába kétoldalt túllóg a gépen, 
ez súlyos sérülésekhez vezethet, 
amikor szűk átjárókon vagy rögzí-
tett tárgyak mellett (pl. korlátok, 
oszlopok stb.) halad el a takarítan-
dó területen.
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Vezetőülés beállítása

A kormánykerék beállítása

Tolatás
A menetirányt a kormánykerékkel, a sebességet pedig a gáz-
pedállal szabályozza. A sebesség fokozatmentesen szabá-
lyozható.
A gázpedál elengedésével a gép leállásig fékez, és a rögzítő-
fék aktiválódik.

Előremenet

Hátramenet

A gép odébb tolása (meghibásodás esetén)

A kefe behelyezése
A behelyezés előtt ellenőrizze a következőket:
• hogy a kefe ne legyen a piros jelölés (sörték) alatt, vagy a 

kefehossz ne legyen 1 cm-nél rövidebb.
• hogy a lehúzó (pad) nem használódott-e el, és tiszta-e.

A vízlehúzó gumi felszerelése

• A vezetőülés pozícióját felemeléssel 
[1] és eltolással [2] állíthatja be.

Megjegyzés:
Ügyeljen arra, hogy a vezetőülés 
megfelelően illeszkedjen az erre 
szolgáló bemélyedésekbe.

• Oldja ki a reteszelést [1], majd állítsa 
a kormánykereket [2] a kívánt pozíci-
óba és reteszelje vissza.

• Kapcsolja be a gépet (kulcsos kapcsoló).
• Valamennyi kijelzőelem rövid ideig 

felvillan.
Az akkumulátor kijelzője megmutatja 
a gép üzemkész állapotát.
(Zavar esetén lásd a(z) 224. oldalt).

• Az előremenethez csak a gázpedált kell megnyomni.

Megjegyzés:
Kanyarodásnál a sebesség elektro-
nikusan csökken.

• A hátramenet gomb megnyomásával 
a lenti kijelző felgyullad, és jelzőhang 
hallatszik.

Megjegyzés:
Működés közben hátramenetnél a 
tisztítóoldat ellátása megszakad. A 
vízlehúzó gumi eközben nem emel-
kedik fel.

2

1

2
1

Megjegyzés:
A gép odébb tolását alapvetően 
csak két személy végezheti.

Figyelem:
A gép nagy súlya miatt a kézi 
odébb tolás nagyon kockázatos!
A nem megfelelő kezelés személyi 
sérülésekhez és a gép károsodá-
sához vezethet.

• A gépet csak a kioldófej működtetésekor lehet odébb tolni. 
(Lásd a(z) 215. oldalt)

Figyelem:
Ne használjon olyan keféket, ame-
lyek elérték a kopási küszöböt. 
Ezeket a piros sörték hosszúsága 
mutatja. Ne használjon olyan lehú-
zókat, amelyek elhasználódtak 
vagy koszosak. Kizárólag TASKI 
keféket használjon. Ennek be nem 
tartása hiányos tisztítási eredményt 
és a feltétek sérülését eredmé-
nyezheti.

• A keféket a kefeegység alá helyezze.
• Nyomja meg a Kefe meghajtás BE/KI 

gombot.
A kefeegység automatikusan lee-
reszkedik, csatlakoztatja a keféket, 
és leáll.

Figyelem:
Ellenőrizze, hogy a kefék be van-
nak-e kapcsolva.

• A kefe meghajtása a gázpedál megnyomásával aktiváló-
dik.

• A gépnek kikapcsolt állapotban kell lennie.
• Helyezze a vízlehúzó gumit (2) a víz-

lehúzó gumi tartója alá (1).

• Nyomja a vízlehúzó gumit felfelé, 
amíg be nem kattan a tartóba.

1

2

2
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A frissvíztartály feltöltése

A frissvíztartály feltöltése Aquastop szűrővel (opcionális)

Adagolás

Példák adagolásra:

Előtisztítás

• Nyomja össze a reteszelőkengyelt, 
majd illessze a szívócsövet az erre 
szolgáló nyílásba.

Figyelem:
A legfeljebb megengedett vízhő-
mérséklet 60 °C/140 °F.
A Diversey hideg víz használatát 
javasolja, mivel a forró víz a padló-
val való érintkezésnél azonnal fel-
veszi a padló hőmérsékletét, így 
nem jelent előnyt.

• A gépnek kikapcsolt állapotban kell lennie.
• Nyissa ki a tartály fedelét.

• Vegye ki az adagolókupakot a frissvíztartályból.
• Húzza ki a feltöltő tömlőt a frissvíztar-

tályból, majd csatlakoztassa egy víz-
csapra.

• Töltsön vizet a frissvíztartályba.

• Csatlakoztasson egy tömlőt az 
Aquastop szűrőhöz.

• Töltsön vizet a frissvíz tartályba.

Figyelem:
Vegyszerek kezelésénél kesztyűt, 
védőszemüveget és megfelelő (vé-
dő-) munkaruhát kell viselni!

Megjegyzés:
Csak a Diversey által javasolt vegy-
szereket használja, és feltétlenül 
vegye figyelembe a termékinformá-
ciókat.

Vigyázat:
A nem megfelelő termékek haszná-
lata (pl. klór-, sav- vagy oldószer-
tartalmú termékek) 
egészségkárosodáshoz, valamint a 
gép súlyos károsodásához vezet-
het.

A termék csomagolásán lévő 
adatok

Tartály kapa-
citása

Termékek, 
mennyiség 
tele tartálynál

0,5% 50 ml 10 l víz-
hez

75l 0.4l

1% 100 ml 10 l 
vízhez

75l 0.75l

2% 200 ml 10 l 
vízhez

75l 1.5l

3% 300 ml 10 l 
vízhez

75l 2.2l

• Töltse fel az adagolókupakot a megfelelő termékkel, és 
töltse a tartalmát a frissvíz tartályba. Addig ismételje ezt a 
folyamatot, amíg el nem éri a kívánt adagolást.

• Az adagolás befejezése után az adagolókupak a frissvíz 
tartályban marad.

Megjegyzés:
A TASKI opcionálisan automatikus 
adagolót kínál. Ezt utólag be lehet 
szerelni. Kérjük, forduljon ügyfél-
szolgálati tanácsadójához

Figyelem:
Távolítson el a megtisztítandó felü-
letről minden tárgyat (fa, fém stb.).
Máskülönben előfordulhat, hogy a 
forgó kefe kirepíti az ott maradt tár-
gyakat, ami személyi sérülésekhez 
és vagyoni károkhoz vezethet.
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A munka megkezdése Program kézi indítása

ECO üzemmód

Figyelem:
Ha ezzel a géppel dolgozik, akkor 
mindig lépésbiztos cipőt és megfe-
lelő munkaruhát kell viselni!

Megjegyzés:
A gép üzemeltetése során mindig 
mindkét kezével fogja a kormány-
kereket / vezetőfogantyút, hogy 
biztonságosan irányítani tudja a 
gépet. 

Figyelem:
Először ismerkedjen meg a géppel 
úgy, hogy tesz néhány próbamene-
tet egy szabad helyen!

Figyelem:
Ha a gép használata során leeső 
tárgyak miatti veszély áll fenn, ak-
kor tegye meg és tartsa be a nem-
zeti előírásoknak megfelelő 
óvintézkedéseket. 

Figyelem:
A munka megkezdése előtt (mun-
kahelyzetben) ellenőrizze, hogy a 
látótere megfelelő-e ahhoz, hogy 
biztonságos munkavégzést garan-
táljon. Tartsa be az EN 3411 elő-
írást.
A nem megfelelő látótér megnehe-
zítheti a munkát, s ezáltal csök-
kentheti a kezelő, valamint a gép és 
harmadik személyek biztonságát 
is.

Figyelem:
A munka során ügyeljen az ajtók és 
aluljárók maximális űrszelvényé-
nek magasságára, amely a gép fi-
gyelmeztető tábláján van 
feltüntetve.

Megjegyzés:
A középületekben végzett munka 
során mindig kapcsolja be a figyel-
meztető lámpát.

• Üljön be a vezetőülésbe.
• Ellenőrizze, hogy ki van-e oldva a vészleállító gomb.
• Kapcsolja be a gépet (kulcsos kapcsoló).

A kijelzőelemek rövid ideig felvillannak.

• Nyomja meg a Szívóaggregát BE/KI 
gombot.
A kijelző felvillan, a szívómotor elin-
dul, a vízlehúzó gumi pedig automa-
tikusan munkavégzési pozícióba 
süllyed.

• Nyomja meg a Tisztítóoldat ellátás 
BE/KI gombot.
A kijelző felvillan.
A kefe forgásakor elindul a tisztítóol-
dat-ellátás.

• Válassza ki a kívánt adagolási szintet 
1 és 6 közötti értéken a +/- gombok 
megnyomásával.

Megjegyzés:
A Diversey cég azt ajánlja, hogy ál-
lítsa be a megfelelő termékadago-
lási mennyiséget, hogy így 
biztosítsa a gép tartós működését. 
A túl magas és túl alacsony szintre 
beállított adagolás egyaránt elégte-
len tisztítási eredményhez vezet.

Megjegyzés:
A TASKI opcionálisan automatikus 
adagolót kínál. Ezt utólag be lehet 
szerelni. Kérjük, forduljon ügyfél-
szolgálati tanácsadójához

• Nyomja meg a Kefe meghajtása BE/
KI gombot.
A kijelző felvillan, a kefe egység lee-
reszkedik, és a bekapcsoló folyamat 
automatikusan elindul.

• Az ECO üzemmód BE/KI gomb meg-
nyomására aktiválódik az ECO 
üzemmód.
Ekkor csökken a szívómotor fordulat-
száma, a tisztítóoldat adagolása pe-
dig 2-es szintre kerül.

Megjegyzés:
Szükség esetén a tisztítóoldatot 
ECO üzemmódban kézzel is be le-
het állítani. Az ECO üzemmód a 
fuga nélküli, sima padlókhoz van 
igazítva.
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A kihajtás oldalra funkció

Ha az oldalra kihajtott kefeegységgel és a vízlehúzó gumival 
hátramenetben közlekedik, akkor ügyeljen arra, hogy a kefe-
egység vagy a vízlehúzó gumi nehogy beleakadjon valami-
lyen rögzített tárgyba.

Máskülönben megsérülhet a kefeegység vagy a vízlehúzó 
gumi, valamint károsodhatnak a helyiségben található áll-
ványok vagy egyéb berendezési tárgyak.

Indítás a program gombbal

Tisztítás kezdete

Akkumulátor kapacitása - az üzemkész állapot vége
Az akkumulátorkijelző a rendelkezésre álló üzemelési időről 
ad felvilágosítást. 
• Amennyiben a piros kijelző elkezd villogni, akkor még kb. 5 

perc áll rendelkezésre a fennmaradó munkára.
• Majd a kefe egység és – 30 másodperccel később – a víz-

lehúzó gumi felemelkedik. A piros kijelző folyamatos világí-
tásra vált. 

• Ez után további 10 perc marad arra, hogy a gépet a töltőál-
lomáshoz hajtsa. Ezután a gép magától leáll.

• A újbóli üzembe helyezéshez töltse fel teljesen az akkumu-
látorokat.

Tisztítási módszer

Közvetlen munkamódszer:
Dörzsölés és elszívás egy lépésben.

Közvetett munkamódszer:
Tisztítóoldat kijuttatása, dörzsölés és elszívás több lépésben.

A vízlehúzó gumi beállítása a közvetett munkamódszerhez

• Nyomja meg a Kihajtás oldalra BE/KI 
gombot.

• Ekkor a kefeegység és a vízlehúzó 
gumi kifordul.

• A következő munka vagy munkasza-
kasz megkezdésekor a program 
gomb megnyomásával a gép minden 
funkciója az utoljára használt funkci-
ók értékeivel indul el.

Megjegyzés:
Egy gomb ismételt megnyomásá-
val a mindenkori funkció újraprog-
ramozódik.

Megjegyzés:
A beállított értékeket a munkafolya-
mat alatt bármikor módosítani le-
het. A kikapcsoláskor beállított 
értékeket a gép elmenti, és ezek a 
visszakapcsoláskor automatiku-
san aktiválódnak.

Megjegyzés:
A munka végén a program gomb 
megnyomásával elindul egy opti-
malizált program a munka befeje-
zéséhez: Lásd a 221. oldalon lévő 
leírást az (Automatikus folyamat) 
alatt.
A beállításokat és az aktivált funk-
ciókat a gép elmenti.

• Ha jár a motor, és a kezelő a vezető-
ülésben ül, akkor a gép elindul, ha 
megnyomják a gázpedált. Ha kivá-
lasztották, akkor a kefe egység elin-
dul, és a tisztítóoldat bevezetése 
kinyílik.
A menetsebességet a gázpedál állá-
sával lehet szabályozni. A gázpedál 
elengedésével a gép automatikusan 
leállásig fékez, és a rögzítőfék akti-
válódik. A tisztítóoldat bevezetése 
megszakad, és kis késleltetéssel a 
kefeegység leáll. 

Megjegyzés:
A tisztítóoldat bevezetett mennyi-
ségét a munka mindenkori sebes-
ségéhez kell igazítani. (IntelliFlow)

Figyelem:
A túlzsúfolt vagy szűk területeken 
való munkáknál azt javasoljuk, 
hogy nyomja meg a Lassú járat BE/
KI gombot. (A kijelző világít) Ez ál-
tal csökken a maximális munkase-
besség, és csökken a 
balesetveszély.

• A gomb ismételt megnyomásával a 
korlátozás feloldódik, a kijelző elal-
szik.

Megjegyzés:
A közvetlen és közvetett munka-
módszerrel kapcsolatos részletes 
információkat az egyes munka-
módszereket ismertető kártyákon 
találja.
Kérjük, pontosabb információk ér-
dekében vegye fel a kapcsolatot  
TASKI ügyfélszolgálati tanácsadó-
jával.

• Nyomja a vízlehúzó gumit kézzel fel-
felé, amíg a reteszelőcsap át nem 
halad a reteszelőkengyel nyílásán.
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A tisztítóoldat utántöltése

A szennyvíztartály ürítése

A szennyvíztartály tele van:

A munka befejezése

Kézi folyamat

Automatikus folyamat

A vízlehúzó gumi levétele és tisztítása

• Nyomja a reteszelőkengyelt jobbra, 
hogy rögzítse a vízlehúzó gumit.

Megjegyzés:
Adott esetben a padlóburkolat/
szennyeződés és tisztítószer spe-
ciális kombinációja befolyásolhatja 
a gép irányítását.
Az opcionálisan kapható kerekek 
használata javíthatja a gép vonóe-
rejét a talajon. Kérjük, forduljon a 
TASKI ügyfélszolgálati tanácsadó-
jához.

Figyelem:
Amennyiben tisztítóoldat nélkül 
dolgozik, az padlósérülést okozhat.

Megjegyzés:
Ha a szivattyúnál zörgő hang hall-
ható, akkor ez arra utal, hogy a 
frissvíztartály kiürült.

Figyelem:
Fontos, hogy a szivattyú sohase 
járjon hosszú ideig szárazon.

• A gépnek kikapcsolt állapotban kell lennie.
• Nyissa ki a tartály fedelét.
• Töltse fel a frissvíztartályt vízzel, lásd a(z) 218. oldalon.
• Tegyen bele tisztítóoldatot az adagolókupakkal.
• Zárja vissza a tartály fedelét.

• Ha a szennyvíztartály tele van, akkor 
az úszó beszívódik a szívóegység 
szűrőjébe. 
Erre utal az, ha a szívóegység fordu-
latszámának emelkedése miatt meg-
változik a gép hangja, valamint, ha a 
padlón ott marad a víz.

• Ürítse ki a szennyvíztartályt, lásd a(z) 222. oldalon.

• Nyomja meg a Tisztítóoldat BE/KI 
gombot.

• Menjen még néhány métert.

Megjegyzés:
Ez különösen fontos a TASKI kon-
taktkeféknél!

• Nyomja meg a Kefe meghajtás BE/KI 
gombot.
A kijelző felvillan, a kefe egység leáll, 
és felemelkedik.

• Hajtson még pár métert, hogy felszívja a maradék szenny-
vizet.

• Nyomja meg a Szívó aggregát BE/KI 
gombot.
A kijelző felvillan, a vízlehúzó gumi 
automatikusan felemelkedik.
A szívómotor még 15 másodpercig 
működik, hogy kiküszöbölje az utóla-
gos csepegést.

• Nyomja meg a Program BE/KI gom-
bot.
A tisztítóoldat ellátás leáll.
A kefeegység leáll, és felemelkedik.
30 másodperc után a vízlehúzó gumi 
felemelkedik.
A szívómotor még 15 másodpercig 
működik, mielőtt automatikusan ki-
kapcsol.

• A gépnek kikapcsolt állapotban kell lennie.
• Nyomja össze a rugós reteszelőt [1], 

majd vegye ki a szívócsövet [2].

• Nyomja össze a kengyeleket. Ezáltal 
a vízlehúzó gumi kioldódik, és le le-
het venni a tartószerkezetről.

• Folyó víz alatt, egy kefe segítségével tisztítsa meg a vízle-
húzó gumit.

Megjegyzés:
Csak a megtisztított és ép pengék 
érnek el optimális elszívó ered-
ményt!

1

2
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A szennyvíz- és frissvíztartály ürítése és tisztítása

A szennyvíztartály ürítése

A frissvíztartály ürítése

A frissvíztartály szűrőjének tisztítása

A kefe levétele és tisztítása

A gép tisztítása

A gép tárolása / Parkolás (üzemen kívül)

Megjegyzés:
A szennyvíz vagy tisztítóoldat ártal-
matlanítását a nemzeti előírások-
nak megfelelően kell elvégezni.

Megjegyzés:
A szennyvíztartály kiürítésekor ve-
gye figyelembe a gyártó egyéni vé-
dőfelszerelésre vonatkozó 
előírásait a tisztítószerekkel kap-
csolatban.

• Vegye le a szennyvíz-leeresztő töm-
lőt a tartóról. 

• Helyezze a leeresztő tömlőt a lefo-
lyóba.

• Nyomja össze a leeresztő tömlő ös-
szenyomható részét (1).

• Húzza le a fedelet a leeresztő tömlő-
ről, és ürítse ki a gyűjtőtartályt.

• Vegye le a frissvízleeresztő tömlőt a 
tartóról. 

• Helyezze a leeresztő tömlőt a lefo-
lyóba.

• Húzza le a fedelet a leeresztő tömlő-
ről, és ürítse ki a frissvíztartályt.

Megjegyzés:
A frissvíztartály kiürítését meggyor-
síthatja, ha kiveszi a frissvíztartály 
szűrőjét.

• Tiszta vízzel alaposan öblítse ki a szennyvíztartályt és a 
frissvíztartályt.

• Vegye ki a durva részecskeszűrőt 
(sárga), majd ürítse ki. 

• Öblítse át alaposan folyó vízsugár 
alatt. 

• Vegye ki a szívóegység szűrőjét 
(sárga), majd törölje le róla a szen-
nyeződést egy ronggyal vagy egy 
puha kefével.

Figyelem:
Az eldugult szívóegység szűrő be-
folyásolhatja a szívóerőt.
Az eldugult szívószűrő csökkenthe-
ti a tisztítóoldat mennyiségét.

• Szerelje vissza a szűrőtálcát (sárga) és a szívóegység szű-
rőjét.

• Helyezze vissza a leeresztő tömlőt a tartóba.

1

Megjegyzés:
Minden egyes munkamenet végez-
tével tisztítsa meg a frissvíztartály 
szűrőjét

• Csavarja ki a frissvíztartályban talál-
hat szűrőt, majd vegye ki.

• Tiszta vízzel alaposan öblítse ki.

Megjegyzés:
A kefét minden tisztítási munka be-
fejezése után tisztítsa meg.

• A gépnek kikapcsolt állapotban kell lennie.
• Nyomja meg a lábával a kefe kioldót.

• Vegye ki a keféket, és tisztítsa meg őket folyó víz alatt.

Figyelem:
A gépet soha ne tisztítsa magas 
nyomású tisztítóval vagy vízsugár-
ral.
A gépbe kerülő víz a mechanikus 
és elektromos alkatrészeket jelen-
tősen megrongálhatja.

• Törölje le a gépet egy nedves ruhával.

Megjegyzés:
A gépnek kikapcsolt állapotban kell 
lennie, és a kulcsot ki kell venni be-
lőle.

Megjegyzés:
A gépet leeresztett vízlehúzó gumi-
val, leeresztett kefével és nyitott 
tartály fedéllel tárolja. A tartály ily 
módon ki tud száradni. 
Ezáltal meg lehet akadályozni a pe-
nészgombák és kellemetlen sza-
gok képződését.
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Szerviz, karbantartás és ápolás
A kifogástalan működés és a hosszú élettartam feltétele a gép 
karbantartása.

Szerviz intervallumok
A TASKI gépek olyan kiváló minőségű gépek, amelyeknek 
biztonságát a gyárban ellenőr ellenőrizte. Az elektromos és 
mechanikus alkatrészek hosszabb alkalmazási idő után ko-
pásnak és elöregedésnek vannak kitéve.

Szerviz központ
Ha egy üzemzavar vagy megrendelés kapcsán felveszi ve-
lünk a kapcsolatot, akkor adja meg a típusmegjelölést és a 
gép számát.
Ezeket az adatokat a gép típustábláján találja. A jelen hasz-
nálati útmutató végén találja az Önhöz legközelebbi TASKI 
szerviz partner címét.

A pengék cseréje

Figyelem:
A gépet soha ne tárolja lemerült ak-
kumulátorokkal. Ez az akkumuláto-
rok maradandó károsodásához 
vezetne.

Figyelem:
Csak eredi TASKI alkatrészeket 
szabad használni, különben érvé-
nyét veszti minden garancia- és jó-
tállási igény!

Figyelem:
Annak érdekében, hogy kizárja a 
gép véletlen bekapcsolását, a kar-
bantartási munkák megkezdése 
előtt mindig
- kapcsolja ki a gépet,
- húzza ki a kulcsot, és
- működtesse a vészleállítót.

Jelmagyarázat:
◊ = Minden tisztítás végén, ◊◊ = hetente, 
◊◊◊  = havonta, ⊗  = szerviz lámpa

Tevékenység ◊ ◊◊ ◊◊
◊ ⊗

O
ld

al

Akkumulátor töltése ● 214

Desztillált víz betöltése (savas akku-
mulátorok) Vegye figyelembe az akku-
mulátor gyártójának ellenőrzési 
füzetét!

● 215

A szennyvíz- és frissvíztartály ürítése 
és tisztítása ● 222

Szívó- és vákuumszűrő szennyezett-
ségének ellenőrzése/tisztítása ●

Valamennyi sárgával jelölt rész tisztítá-
sa ●

Kefék tisztítása ● 222

Vízlehúzó gumi tisztítása, pengék el-
használódottságának ellenőrzése és 
esetleges kicserélése

● 221

A gép letörlése nedves törlőruhával ● 222

Tartály fedél tömítésének tisztítása, ha-
sadás ellenőrzése és esetleges pótlása ●

A rögzítőfék és a vészleállító gomb el-
lenőrzése ● 215

A Diversey szerviztechnikus által vég-
zett karbantartási/szerviz program ●

• Az üzembiztonság és üzemkészség 
megőrzéséhez a karbantartást jelző 
lámpa felvillanásakor (gyári beállítás 
650 munkaóra) vagy legalább évente 
egyszer átvizsgálást kell végezni.

Megjegyzés:
Rendkívüli igénybevétel és/vagy 
nem elegendő karbantartás esetén 
rövidebb intervallumok szüksége-
sek.

• Csavarozza le a két csillagcsavart (1) a vízlehúzó gumi há-
záról.

• Válassza le a vízlehúzó gumi házát a vízlehúzó gumi mag-
járól [2].

• Válassza le a pengéket a vízlehúzó gumi magjáról [3, 4, 5].
• Folyó víz alatt tisztítsa meg a vízlehúzó gumi házát és a 

vízlehúzó gumi magját.
• Szerelje fel a „kifordított” vagy új pengéket a vízlehúzó 

gumi magjára.
• Helyezze vissza a vízlehúzó gumi magját a vízlehúzó gumi 

házába.
• Csavarozza vissza a két csillagcsavart.

1

2

3

5 4
223



Üzemzavarok

Zavar Lehetséges oka Zavar megszüntetése Oldal

A gép nem működik, nem lehet be-
kapcsolni

Gép ki van kapcsolva
• Fordítsa el a kulcsot

212

A vészleállító kapcsoló meg van 
nyomva

• Oldja ki a vészleállító kapcsolót 212

A főbiztosíték meghibásodott
• Biztosíték ellenőrzése/cserélje

• Lépjen kapcsolatba a szerviz part-
nerrel

Hibakód a kijelzőn • Lépjen kapcsolatba a szerviz part-
nerrel 226

Az indításgátló aktiválva van, vagy 
vezérlési hiba áll fenn

• Üljön be a vezetőülésbe

Az akkumulátor lemerült, vagy az ak-
kutöltő meghibásodott

• Töltse fel az akkumulátort

• Lépjen kapcsolatba a szerviz part-
nerrel

215

A z akkumulátorok sérültek • Lépjen kapcsolatba a szerviz part-
nerrel

A kefe nem forog

A kefemeghajtó ki van kikapcsolva • Nyomja meg a Kefe gombot 212

A főbiztosíték meghibásodott
• Biztosíték pótlása

• Lépjen kapcsolatba a szerviz part-
nerrel

A motor forog, a kefe nem

• A hajtószíj meghibásodott

• Ellenőrizze, hogy a kefe csatlakoz-
tatva van-e

• Lépjen kapcsolatba a szerviz part-
nerrel

Gyenge szívóerő A padló nedves 
marad A gép nem szívja fel a 
szennyvizet

A szívóegység nincs bekapcsolva • Nyomja meg a Szívóegység gom-
bot 212

Az ECO gomb meg van nyomva • Kapcsolja ki az ECO gombot 212
A szívócső nincs felhelyezve • Helyezze fel a szívócsövet 217

A vízlehúzó gumi nem ér le a padlóra
• Ellenőrizze a vízlehúzó gumi fel-

függesztésének működőképessé-
gét 217

A lemezek elhasználódtak
• Cserélje ki a lemezeket

223

A szívócső vagy a vízlehúzó gumi el-
dugult (pl. fadarabkák, anyagmara-
dékok)

• Távolítsa el az idegen testeket

A vákuumszűrő eldugult • Távolítsa el az idegen testeket 212

A szívóegység kijelző világít, de a 
porszívó nem működik

• Ellenőrizze a biztosítékot, esetleg 
cserélje ki

• Ha a biztosíték rendben van, lép-
jen kapcsolatba szervizpartneré-
vel

217

A szívóegység kikapcsol
A gyűjtőtartály tele van

• Ürítse ki a gyűjtőtartályt

• Ellenőrizze a biztosítékokat
221

A gyűjtőtartály szennyezett • Ellenőrizze, esetleg tisztítsa meg. 222

Nem jön elegendő tisztítóoldat

A frissvíztartály üres • Ellenőrizze a frissvíztartályt 221
A tisztítóoldat mennyisége túl ala-
csony szintre van beállítva

• Állítsa be a tisztítóoldat mennyisé-
gét a +/- gombbal 212

A Tisztítóoldat gomb ki van kapcsol-
va

• Nyomja meg a Tisztítóoldat gom-
bot 212

A frissvíztartály szűrője • Tisztítás
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HU
Műszaki információk

Tartozékok

A kefe egységet vagy a szívóegysé-
get nem lehet kikapcsolni

Hiba az elektronikában vagy a kez-
előtáblán

• Állítsa le a gépet a vészleállítóval

• Lépjen kapcsolatba a szerviz part-
nerrel

212

Zavar Lehetséges oka Zavar megszüntetése Oldal

Gép

Munkaszélesség 55 cm

Vízlehúzó gumi szélessége 63 cm

Méretek (ho x szé x ma) 138 x 63 x 128 cm

Gép max. súlya üzemkész állapotban 450 kg

Névleges feszültség 24 V DC

Nominális névleges teljesítmény 1400 W

A frissvíztartály névleges űrtartalma +/- 5% 75 l

Az IEC 60335-2-72 alapján meghatározott értékek

A gép súlya akkumulátorokkal együtt (szállítási súly) 305 kg

Hangnyomásszint LpA <70 dB(A)

Bizonytalanság KpA 2.5 dB(A)

Vibráció teljes értéke <2.5 m/s2

Bizonytalanság K 0,25 m/s2

Freccsenő víz elleni védelem IPX3

Érintésvédelmi osztály II

Sz. Cikk

7510634 Vezetőkorong 28 cm 2x

7510631 Nylon súrolókefe 28 cm (standard) 2x

7510632 Súrolókefe mosott betonhoz 28 cm 2x

7510633 Dörzsölő súrolókefe 28 cm 2x

7523412 IntelliDose swingo 2100 µicro x

7523390 IntelliTrail x

7523414 Tartozéktartó nagy swingo 2100 µicro x

7523415 Tartozéktartó kicsi swingo 2100 µicro x

7523413 Aquastop (a frissvíztartály feltöltéséhez) x

7523500 Hosszú leeresztő tömlő x
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Hibakódok
A hibakódok a kijelzőn jelennek meg.

Szállítás

Ártalmatlanítás

Akkumulátorok

A gép méretei
A méretek centiméterben vannak megadva!Megjegyzés:

Hibakód esetén kapcsolja ki a gé-
pet, majd kapcsolja vissza.
A ki- és bekapcsolás által esetleg 
megszűnhet a tévesen jelzett hiba.

Figyelem:
A gépet kizárólag segédeszközök-
kel szabad felemelni (pl. emelőáll-
vány, felhajtórámpa stb.)!

Megjegyzés:
A gépet állva szállítsa.

Megjegyzés:
Ügyeljen arra, hogy a gép a szállító 
járműben szorosan le legyen szí-
jazva, és rögzítve legyen.

Megjegyzés:
A gépet és tartozékait leselejtezés 
után szakszerűen, a nemzeti elő-
írásoknak megfelelően kell ártal-
matlanítani. A Diversey szerviz 
partner egyeztetés után segítségé-
re lehet ebben.

Figyelem:
Az akkumulátorokat ki kell venni a 
gépből, mielőtt a gépet szakszerű 
hulladékkezelésnek vetné alá.
Az elhasznált akkumulátorokat a 
2006/66/EK irányelvnek vagy a 
mindenkori nemzeti előírásoknak 
megfelelően, környezetbarát mó-
don kell hulladékkezelni.

138

12
8

58 63
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AT Diversey
Austria Trading GmbH
Guglgasse 7-9
1030 Wien
Tel (43) 1 605 57 0

BE Diversey Belgium BVBA
Haachtsesteenweg 672
1910 Kampenhout
Tel (32) 16 617 802

CH Diversey 
Europe B.V., Utrecht
Zweigniederlassung 
Münchwilen 
Eschlikonerstrasse
9542 Münchwilen
Tel (41) 71 969 27 27

CZ Diversey
Ceska republika, s.r.o
K Hájum 1233/2
155 00 Praha 5
Tel (420) 296 357 460

DE Diversey
Deutschland 
GmbH & Co. OHG
Mallaustrasse 50-56
68219 Mannheim
Tel (49) 621 875 73 73

DK Diversey Danmark ApS
Teglbuen 10
2990 Nivaa
Tel (45) 70 10 66 11

ES Diversey España S.L.
C/Orense 4, 5 planta
28020 Madrid
Tel (34) 91 394 01 75

FI Diversey
Eliel Saarisentie 2
00400 Helsinki
Tel (358) 20 747 42 00

FR Diversey (France) S.A.S.
9/11, avenue du Val de 
Fontenay
94133 Fontenay sous 
Bois Cédex
Tel (33) 1 45 14 76 76

GB Diversey Limited
Weston Favell Centre
NN3 8PD Northampton
Tel (44) 1604 405 311

GR Diversey Hellas S.A.
5 Himaras St
15125 Marousi
Tel (30) 210 638 59 00

HU Diversey Ltd.
Puskás Tivadar u. 6.
2040 Budaors
Tel (36) 23 509 100

IE Diversey Hygiene Sales 
Limited
Ballyfermot office Westlink 
industrial estate Kylemore 
road
Dublin 10
Tel (353) 1 626 11 82

IT Diversey S.r.L.
Via Meucci 40
20128 Milano
Tel (39) 02 25 80 32 33

MT Forestals (Appliances) 
Ltd.
The Strand
SLM 07 Sliema
Tel (356) 21 344 700-7

NL Diversey B.V.
Maarssenbroeksedijk 2
P.O. Box: 40441
3542 DN Utrecht
Tel (31) 30 247 69 11

NO Lilleborg Profesjonell
Postboks 673 - Skøyen
0214 Oslo
Tel (47) 815 36 000

PL Diversey Polska Sp. z.o.o.
Ul. Fabryczna 5a
04-028 Warszawa
Tel (48) 22 516 30 00

PT Diversey Portugal-
Sistemas de Higiene e 
Limpeza Unipessoal Lda
Z. Ind. Abrunheira
2714-505 Sintra
Tel (351) 2 191 57 000

RO Diversey Romania S.R.L.
Baneasa Business 
Center, Etaj 5
Sos. Bucuresti - Ploiesti 
17-21
Sector 1, Bucuresti
Tel (40) 21 233 3894

RU Diversey LLC
Zvenigorodskaya 2-aya 
ul.,13, bld. 15
123022 Moscow
Tel (7) 095 970 17 97

SV Diversey Sverige AB
Liljeholmsvägen 18
Box 47313
10074 Stockholm
Tel (46) 877 99 300

SK Diversey Slovensko s.r.o
Rybničná 40
831 06 Bratislava
Tel (421) 2 4445 4895

SL Diversey d.o.o.
Trzaska cesta 37a
2000 Maribor
Tel (386) 2 320 7000

TR Diversey Sanayi ve 
Ticaret A.S.
İçerenköy Mahallesi, 
Bahçelerarası Sok. No:43
34752 Ataşehir / İstanbul, 
Türkiye
Tel (90) 216 57 86 400


