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Instrukcja obsługi 
 

Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest dla 

personelu obsługującego. 
1. Przed montażem, uruchomieniem i konserwacją 

maszyny proszę zapoznać się ze wskazówkami 
i zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.  

2. Dzięki temu z pewnością opanują Państwo 
maszynę i zoptymalizują wydajność. Pielęgnacja 
i konserwacja zgodnie z niniejszą instrukcją służą 
Państwa bezpieczeństwu i zachowaniu wartości 
maszyny. 

3. Producent nie przejmuje odpowiedzialności za 

szkody na zdrowiu i życiu osób i szkody 

rzeczowe spowodowane nieprawidłową obsługą 

maszyny. 

Proszę przeczytać 

wskazówki dotyczące 

bezpieczeństwa! 

 
          

 

 

1. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa 

 

Dla własnego bezpieczeństwa 
Przed uruchomieniem maszyny do 
czyszczenia podłóg należy koniecznie 
przeczytać niniejszą instrukcję eksploatacji 
i przechowywać ją zawsze w zasięgu ręki.  
Maszyna do czyszczenia podłóg może być 
użytkowana tylko przez osoby, które 
zostały wdrożone w jej obsługę i którym 
wyraźnie powierzono jej obsługę. 
 

Uwaga!  Maszyna do czyszczenia podłóg 
nie nadaje się do obróbki powierzchni, 
z których mogą zostać uwolnione 
szkodliwe dla zdrowia pyły i ciecze. Nie 
przejeżdżać po schodach i stopniach! 

 

Ostrożnie!  
Nigdy nie przejeżdżać przez przewody 

elektryczne. Niebezpieczeństwo 

porażenia prądem elektrycznym! 

 

Informacje ogólne 
Użytkowanie maszyny do czyszczenia 
podłóg podlega obowiązującym przepisom 
krajowym. 
Oprócz instrukcji eksploatacji i obowiązują-
cych w kraju użytkowania wiążących 
uregulowań dotyczących zapobiegania 
wypadkom należy przestrzegać również 
uznanych fachowych zasad bezpiecznej i 
prawidłowej pracy. Należy zaniechać 
każdej pracy, która może stwarzać zagro-
żenie dla bezpieczeństwa. Użytkowanie 
urządzenia na drogach i ulicach 
publicznych jest niedozwolone. 

 

Użycie zgodnie z przeznaczeniem 

 Wszystkie maszyny do czyszczenia 
podłóg przeznaczone są wyłącznie do 
użytku w zamkniętych pomieszczeniach 
budynków.  

 Każde wykraczające ponad to użycie 
traktowane jest jako niezgodne z przez-
naczeniem. Producent nie odpowiada 
za wynikające z tego tytułu szkody; 
ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. 

 Użycie zgodnie z przeznaczeniem 
obejmuje także zachowanie zalecanych 
przez producenta warunków eksploa-
tacji, konserwacji i utrzymania.  

 Należy przestrzegać odnośnych przepi-
sów BHP oraz innych ogólnie uznanych 
reguł bezpieczeństwa technicznego 
i techniki pracy. 

 Samowolne zmiany w maszynie wyklu-
czają odpowiedzialność producenta za 
wynikłe z tego tytułu szkody. 

 Wykładziny podłogowe należy przed 
użyciem maszyny sprawdzić pod kątem 
przydatności tej metody czyszczenia!  

 Zwrócić uwagę na docisk w przypadku 
podłóg elastycznych punktowo, np. 
w salach gimnastycznych!  

 Producent nie odpowiada za szkody 
w urządzeniu i czyszczonej wykładzinie 
podłogowej powstałe w wyniku 
zastosowania niewłaściwych szczotek 
i środków czyszczących. 

 

Odpowiedzialność za produkt 
Stanowczo zwraca się uwagę operatorowi, 
że maszyn wolno używać wyłącznie 
zgodnie z przeznaczeniem. Na wypadek, 
gdyby urządzenia zostały zastosowane 
niezgodnie z przeznaczeniem, odbywa się 
to na wyłączną odpowiedzialność użytkow-
nika. Tym samym wykluczona jest 
jakakolwiek odpowiedzialność producenta. 
 

Źródła niebezpieczeństw 

 Podczas przestoju maszyny agregat 
szczotkowy musi być natychmiast odłą-
czony, aby nie doszło do uszkodzenia 
wykładziny podłogowej. 

 Podczas transportu w windach należy 
przestrzegać odpowiednio obowiązują-
cych wskazówek dla użytkownika 
i przepisów bezpieczeństwa - zwłaszcza 
dotyczących nośności. 
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Stanowisko pracy 
Stanowisko pracy znajduje się za maszyną. 
Zaleca się, aby nie pracować dłużej niż 
przez 480 min bez przerwy. 
 

Dopuszczona obsługa konserwatorska 
Maszyna do czyszczenia podłóg może być 
konserwowana i naprawiana tylko przez 
osoby, które dysponują legitymacją 
fachową i prawną. 

 

Środki czyszczące 

 Podczas stosowania środków czyszczą-
cych i pielęgnacyjnych należy zwracać 
uwagę na podane przez producenta 
wskazówki dotyczące niebezpie-
czeństw; w razie potrzeby nosić okulary 
ochronne i odzież ochronną. 

 Używać tylko niepieniących się, niepal-
nych środków czyszczących, które nie 
zawierają substancji ogólnie szkodli-
wych dla zdrowia. 

Z naciskiem zwraca się uwagę na niebez-
pieczeństwa związane z użyciem materia-
łów łatwo zapalnych, palnych, trujących, 
szkodliwych dla zdrowia, żrących lub 

drażniących. 
 

Pierwsze uruchomienie 

 Dostawa, instruktaż w zakresie przepi-
sów bezpieczeństwa, obsługi i konser-
wacji oraz pierwsze uruchomienie 
wykonywane są z reguły przez naszego 
autoryzowanego fachowca. 

 Jeśli tak nie jest, odpowiedzialnym za 
poinstruowanie operatorów jest 
użytkownik. 
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2. Budowa urządzenia 
 
 1.  Przycisk uruchamiający dla środka czyszczącego 
 2.  Miseczka uchwytu z przodu i z tyłu 
 3.  Butelka na ług czerwona 
 4.  Uchwyt butelki z zamknięciem bagnetowym 
 5.  Wąż łączący butelkę z zaworem ciśnieniowym 
 6.  Zawór ciśnieniowy 
 7.  Pokrywa antracytowa 
 8.  Przeguby z wężem wylotowym 
 9.  Przycisk zamknięcia niebieski 
 10. Kabel elektryczny 7,5 m 

 11. Rura 
 12. Hak do kabla 
 13. Przełącznik sprzętowy Włącz/Wyłącz 
 14. Pokrywa silnika 
 15. Talerz napędowy 
 16. Blacha denna 
 17. Podkładka czyszcząca zielona lub biała 
 18. Pokrywa mimośrodowa 
 19. Pałąk obrotowy 
 20. Osłona odbojowa antracytowa 
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3. Akcesoria  

 

Floor Boy 

 

1 Podkładka czyszcząca bądź polerująca biała   
 
2 Talerz napędowy 
 

3 Podkładka czyszcząca  zielona  
 
4 Podkładka filcowa 
 

 
x 
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4. Gdzie można zastosować Floor Boy? Do czyszczenia i polerowania 

 Twarde podłogi i schody, parkiet oliwiony lub lakierowany, podłogi z tworzyw sztucznych oraz PCW, 
linoleum, płytki podłogowe, klinkier, kafelki, kamień naturalny i syntetyczny, skałodrzew itd. 

 

5. Zastosowanie: czyszczenie intensywne i gruntowne 

 Napełnić butelkę na ług (3) środkiem do czyszczenia intensywnego lub gruntownego i wodą (stosunek 
składników mieszaniny zgodnie z instrukcją użytkowania środków czyszczących) i pociągnąć przycisk 
zamykający (9) do góry. Talerz napędowy (15) z zieloną podkładką (w przypadku powierzchni lakierowanych 
- białą podkładką) ułożyć na podłodze i wstawić do niego maszynę Floor Boy firmy Dr. Schutz. Nacisnąć 
przycisk uruchamiający (1), aż do pojawienia się na podłodze pierwszych kropel z butelki ługu. Włączyć 
przełącznik sprzętowy i natychmiast przerabiać produkt. 

 Po zakończeniu pracy nacisnąć w dół przycisk zamykający (9) na butelce na ług (3). Ponownie odłączyć 
maszynę Floor Boy firmy Dr. Schutz od talerza napędowego i podkładki, aby maszyna nigdy nie pozostała 
ustawiona na podkładce czyszczącej. 

 

6. Zastosowanie: Polerowanie w ramach pierwotnej pielęgnacji bądź odświeżanie 

 Poddać powierzchnię pielęgnacji środkiem pielęgnacyjnym zgodnie z informacjami o produkcie. Po 
wyschnięciu wypolerować podłogę za pomocą Floor Boy firmy Dr. Schutz i białej podkładki. 

Po użyciu nigdy nie pozostawiać maszyny stojącej na podkładce 
polerującej, czyszczącej bądź filcowej. 
Ze względu na jednostronny ciężar maszyny podkładki zostaną zgniecione 
i nie będzie możliwa dalsza spokojna praca. W takim przypadku 
konieczna jest wymiana podkładki. 
Poprzez podniesienie maszyny można łatwo zdjąć podkładkę z talerzem 
napędowym z maszyny. 

Uwaga: Przycisk uruchamiający dla środka czyszczącego nacisnąć tylko 
przez krótki czas  
i natychmiast przerabiać produkt kroplami. 
Duże ilości cieczy mogą wniknąć w podłoże i doprowadzić do 
nienaprawialnych szkód. 
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 W przypadku użycia olejów pielęgnacyjnych / pasty oleistej nanieść produkt za pomocą maszyny Floor Boy 

firmy Dr. Schutz i białej podkładki i równomiernie rozprowadzić; ewentualny nadmiar środka spolerować 
bezpośrednio potem za pomocą podkładki filcowej. Po zakończeniu polerowania podłoga musi wyglądać 
równomiernie jedwabiście matowo.  

 Po zakończeniu pracy ponownie odłączyć maszynę Floor Boy firmy Dr. Schutz od talerza napędowego i 
podkładki, aby maszyna nigdy nie pozostała ustawiona na podkładce czyszczącej. 

 

 

7. Serwis 

 W razie naprawy proszę skontaktować się ze 
swoim specjalistycznym sprzedawcą lub z serwi-
sem firmy Dr. Schutz, tel. 0049 5152/9779-17.  

 Zostaną Państwo obsłużeni fachowo i szybko. 

 Uwaga!  Maszyna przeznaczona jest wyłącznie do 
użytku na płaskich powierzchniach o nachyleniu 
nieprzekraczającym 2%. 

 Uwaga! Maszyna ta nie jest dopuszczona do 
użytku na publicznych drogach i ulicach. 

  
 

 

 

 

 

8. Konserwacja - Należy bezwzględnie przestrzegać następujących wskazówek: 

 

 Podczas czyszczenia i konserwacji maszyny, 
podczas wymiany części lub przy przestawianiu na 
inną funkcję należy wyłączyć napęd i wyciągnąć 
wtyczkę z gniazda sieciowego. 

 Nie wolno uszkodzić sieciowego przewodu przyłą-
czeniowego przejeżdżając po nim, zgniatając go, 
szarpiąc itp.  

 Sieciowy przewód przyłączeniowy należy regular-
nie kontrolować pod kątem oznak uszkodzenia.  

 Nie wolno używać maszyny, jeżeli sieciowy 
przewód przyłączeniowy nie jest w nienagannym 
stanie. 

 Podczas stosowania lub wymiany sieciowych 
przewodów przyłączeniowych i przewodów sprzę-
towych nie wolno używać wersji innych niż podane 
przez producenta.  

 W przypadku wymiany złączy sieciowych przewo-
dów przyłączeniowych i przewodów sprzętowych 
zagwarantowana musi być osłona przeciwbryz-
gowa i wytrzymałość mechaniczna.  

 Podczas transportu maszyny w windach należy 
ustawić trzonek/dyszel pionowo, aby nie mógł 
zaczepić o ściany szybu windy.  

 Wolno używać tylko środków do spryskiwania 
i czyszczenia odpowiednich dla celu zastosowania 
urządzenia.  

 W żadnym wypadku nie wolno używać substancji 
łatwo zapalnych, palnych, trujących, szkodliwych 
dla zdrowia, żrących lub drażniących.  

 Naprawy, łącznie z oprawianiem przewodów środ-
ka do spryskiwania i węży, mogą być wykonywane 
tylko przez dopuszczone punkty serwisowe lub 
przez fachowców w tej dziedzinie, którzy zaznajo-
mieni są ze wszystkimi istotnymi tu przepisami 
bezpieczeństwa. 

 
 
 


