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Návod k použití

UNIPROFTM

PROFESIONÁLNÍ ČISTIČ NA PODL AHY
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► DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Váš UNIPROFTM je užitečný pomocník pro úklid.  
Než začnete s tímto výrobkem pracovat, přečtěte  
si pozorně následující bezpečnostní pokyny.

• Výrobce není zodpovědný za žádné závady 
způsobené nevhodným užíváním.

• Uživatelé (včetně dětí), kteří jsou nezpůsobilí k  
tomu používat tento přístroj (ať už fyzicky, psychicky, 
nebo kvůli nedostatku schopností či zkušeností)  
s ním nesmí manipulovat bez dohledu.

• Nikdy nenechávejte malé děti v blízkosti tohoto 
přístroje bez dohledu.

• Pro údržbu tohoto výrobku a správný výběr kartáčů 
je nutné mít na paměti všechny informace uvedené  
v těchto pokynech.

• Porovnejte údaje na štítku (výkon, napětí, frekvence, 
elektrický proud) s údaji na zásuvce. Tyto údaje musí 
korespondovat.

• Zástrčka musí být odpojena před zahájením čištění 
kartáčů, přístroje nebo jiné údržby.

• Nedotýkejte se neupevněných částí.
• Nepřejíždějte přes přívodní kabel samotným  

přístrojem, může to přístroj nebo kabel poškodit. 

• Pravidelně kontrolujte kabel, abyste zjistili, jestli 
nedošlo k poškození.

• Veškeré opravy mohou být vykonávány pouze 
oprávněným pracovníkem společnosti Lux  
vybaveného autorizovanými náhradními díly  
a výbavou.

• Nikdy nezkoušejte opravit přístroj svépomocí.
• Neskladujte UNIPROFTM venku ve vlhku či 

nepříznivých klimatických podmínkách.
• Nepoužívejte UNIPROFTM v blízkosti hořlavých, 

dýmících, nebezpečných nebo explozivních 
materiálů. Nestříkejte na přístroj aerosolní látky, 
mohl by explodovat.

• Před použitím přístroje ověřte, jak vypadají kartáče. 
Používejte pouze vhodný typ kartáče podle typu 
povrchu (koberce či podlahy). V případě nejistoty 
vyzkoušejte přístroj na méně viditelné ploše.

Označení na produktu nebo na jeho balení znamená, 

že výrobek nepatří do směsného odpadu. Namísto 

toho musí být poslán přímo výrobci či distributorovi 

(firmě Lux), nebo vytříděn jako elektroodpad  

a odvezen do sběrného dvoru. Prosím, učiňte tyto kroky a umožněte 

správnou recyklaci tohoto spořebiče. Snížíte tím negativní dopady na  

životní prostředí a omezíte rizika pro lidské zdraví vyplývající  

z nezodpovědného odhazování nebezpečného odpadu do volné přírody. 

► TECHNICKÉ ÚDAJE
   UP240 UP240T UP240P UP340 UP340T UP340P UP440 UP440T UP440P 
Výkon  Příkon 400 400 400 600 600 626 1000 1000 1000 
Napětí  V / Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 
Otáčky  rpm 650 650 650 650 650 650 650 650 650 
Šířka  mm 240 240 240 340 340 340 440 440 440 
Kapacita nádrže na čistou vodu  Liter 0 3 3 0 4 4 0 4 4 
Kapacita vodního žlábku  Odpad 1.4 0 0 2.0 0 0 2.5 0 0 
Kapacita nádrže na špinavou vodu  Liter 1.4 1.4 1.4 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 
Pumpa  Ano / Ne no no yes no no yes no no yes 
Váha  kg 20.0 20.5 21.5 23.5 24.5 25.0 28.0 28.5 29.5 
Šířka  mm 340 340 340 440 440 440 540 540 540 
Výška  mm 378 378 378 378 378 378 378 378 378 
Výška těla přístroje  mm 210 210 210 210 210 210 210 210 210 
Maximální hlučnost  db(A) 68 68 68 69 69 69 71 71 71 
Rukojeť  m/s2 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 
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► POPIS

1. Spodní páka

2. Tělo přístroje

3. Kryt čerpadla / nádrž na vodu

4. Přídavná nádrž

5. Hlavní rukojeť a přívodní kabel

6. Rukojeť R (pravá) a L (levá)

7. Držadla na kartáče

8. Šrouby a těsnění

9. Pojistka

10. Napájecí kabel

11. Nádrž na špinavou vodu

12. Bezpečnostní pedál

13. Kartáče

14. Vodní hadice s filtrem

15. Rozprašovací tryska s pumpou

14
   15
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Zapojte obě trubkové páky ke spodní páce. Štítek  

„R BOTTOM REAR“ musí být na spodní straně, 

na nožním pedálu. Inbusovým klíčem utáhněte 

šrouby.

Zapojte držák na kabel do pravé páky (na té straně, 

kde je nožní pedál).

Vybalte všechny součástky. Připojte ventil k hadici 

(pumpa či nádrž).

L
SPODNÍ ČÁST
ZADNÍ ČÁST

R
SPODNÍ ČÁST
ZADNÍ ČÁST
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Zapojte bovdenové lanko na pumpě nebo na nádrži  

s čistou vodou.

Zapojte přídavnou nádrž tak, aby držela pod úhlem 

45°. Upevněte ji do vertikální pozice tak, aby držela. 

Páčkami nádrž zajistěte.

Zapojte hlavní rukojeť nad trubkové páky. Ujistěte se, 

že štítek na rukojeťi směřuje k přední části přístroje. 

Upevněte páky pomocí šroubů a podložek. Zajistěte 

víčky. Zapojte hlavní rukojeť nad trubkové páky. 

Ujistěte se, že štítek na rukojeťi směřuje k přední části 

přístroje. Upevněte páky pomocí šroubů a podložek. 

Zajistěte víčky.

Umístěte kartáče na podporu a vtlačte držadlo do 

kartáčů ze strany přístroje.
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Přístroj musí být odpojen z elektrické sítě (zástrčka musí být 

vypojena), než začnete měnit kartáče, čistit přístroj nebo 

dělat jiný typ údržby.

UNIPROFTM nesmí být používán na površích se souvislou 

vrstvou vody, kde je hladina vody vyšší než 3 milimetry.

Není možné uplatnit záruku, je-li přístroj poškozen  

vlivem používání pěnových čisticích prostředků.  

Ty totiž přístroji škodí.

Jak přístroj funguje
Je-li na podlaze tekutina, kartáče přes ni přejíždí  

v rotačním pohybu. Drhnou podlahu a zároveň transportují 

špinavou tekutinu na váleček. Lišty upevněné na nádrži  

pro špinavou tekutinu stírají tekutinu z válečku a dostávají  

ji do nádrže.

Jak rozeznat vhodné kartáče
Má-li zákazník k dispozici více nežli jednu sadu kartáčů 

(toaletních, kuchyňských), jsou tyto od sebe odlišené 

barevným knoflíkem na kartáči.

Naplnění
Typ UP340T/UP340P/UP440T/UP440P:
Naplňte přídavnou nádrž vodou.
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Naplnění
Typ UP240/UP340/UP440:
Naplňte nádrž na čistou vodu vodou. Nádrž musí  

být naplněna vodou pouze, jestli přístroj nemá  

přídavnou nádrž.

Spuštění přístroje
Pro zahájení práce s přístrojem zmáčkněte knoflík  

„start“ na horní části přístroje. Pohyb přístroje ovládá  

knoflík na spodní části.

Pro spuštění UNIPROFTM stiskněte páku  

a to tak, že zmáčknete bezpečnostní pedál  

a potáhnete klikou směrem k sobě.

Pro vypnutí UNIPROFTM otočte páku do vertikální polohy.

Výkon kartáčů
Tlak, kterým kartáče pracují, můžete ovládat na levé straně 

přístroje. Na výběr jsou 4 režimy. Je-li ovládání na spodní 

části, kartáče pracují pod nízkým tlakem, je-li výše, je i tlak 

vyšší. Pro ochranu přístroje a podlahy se přístroj automaticky 

vypne v případě příliš vysokých otáček. Proto zkontrolujte 

kartáče a jejich tlak. 

Rozprašovací tryska
Vyjměte kryt trysky tahem nahoru. Vyjměte trysku a změňte 

podle potřeby úhel. Složte součástky. Pozor, ujistěte se, že  

je tryska neprodyšně uzavřena.
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Sprejový rozstřik (pouze pro modely s pumpou)
Směr rozstřiku může uživatel ovládat pomocí trysky  

v ozubení na držáku. 

a) Tryska v normální poloze; 

b) Tryska v rotační poloze; 

c) Tryska upevněná na držáku v rotační poloze

Standardní práce s přístrojem
Přístroj táhněte před sebou:

Táhněte přístroj před sebou. Stisknutím páčky na vstřik 

tekutiny nastříkáte čistou vodu na podlahu. Stříkání vody na 

čištění se zastaví jakmile uvolníte páčku.

Přístroj táhněte za sebou:

Táhnete-li přístroj za sebou, špinavá voda je sbírána a 

transportována do nádrže se špinavou vodou. Nestříkejte 

vodu na podlahu, když táhnete přístroj za sebou.

Čištění podlahy
Pro čištění podlahy odpojte nádrž na špinavou vodu  

a umistěte ji mimo přístroj. Tím zabráníte, aby přístroj  

sbíral vodu.

Výměna kartáčů
Odpojte přístroj ze sítě! Otočte knoflíkem na spodní části 

do transportní polohy. Odstraňte kartáče tak, že zmáčknete 

držadlo ze strany.

Čištění a údržba přístroje
Zvedněte kryt nádrže. Vyjměte nádrž z přístroje. Očistěte  

ji a pak zapojte zpět do přístroje. Ujistěte se, že jsou správně 

stlačeny pružiny na stíracích lištách.
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Vyjmutí krytu
Vyjměte nádrž. Kryt tlačte směrem k spodní části  

(pod úhlem 45°) a vytáhněte jej.

Po každém použití očistěte kartáče pod tekoucí vodou.

Vyprázdněte nádrž / přídavnou nádrž. Položte přístroj 

na stranu a vyčistěte buben a tělo přístroje vlhkým 

hadříkem.

Odstranění vodního kamene
Typ UP340P / UP440P

Pro odstranění vodního kamene z pumpy, vypláchněte 

ji prostředkem proti tvorbě vodního kamene. Vyčistěte 

jednotlivé součástky pumpy. Také čistěte pravidelně 

trysku.

Ochrana proti přetížení motoru
Používejte pouze takové napájecí jednotky, které odpovídají 

údajům na štítku. Jestliže je motor přetížen (vlivem  

nesprávné napájecí jednotky nebo ucpání kartáčů nebo 

bubnu), chránič proti přetížení okamžitě vypne motor. 

Odstraňte závadu, počkejte 30 vteřin, pot stlačte chránič  

a pokračujte v práci.

Transport
Pro přemístění přístroje na delší vzdálenosti  

použijte MobiLux (speciální vozík od firmy Lux)

Zeptejte se našich specialistů.
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