
UNIPROFTM

AZ ÖN PARTNERE AZ EGÉSZSÉGES ÉLETÉRT 1901 ÓTA

Használati utasítás

PROFESSZIONÁLIS PADLÓTISZTÍTÓ
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► BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

• Az Ön UNIPROFTM készüléke kiváló segítség több 
tisztítási feladat ellátásában. Kérem, olvassa át 
alaposan ezt a használati útmutatót.

• Azok a személyek - beleértve a gyermekeket is -,akik 
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik alapján 
vagy tapasztalatlanságukból, illetve tudatlanságukból 
kifolyó lag nincsenek abban a helyzetben, hogy az 
eszközt biztonságosan tudják használni, egy felelős 
személy felügyelete vagy útmutatása nélkül nem 
használhatják azt.

• A gyermekek felügyelete azért fontos, hogy 
biztosítsuk, hogy ne játszanak a készülékkel.

• A gépet csak azok a személyek használhatják, 
akik a gép kezeléséről oktatásban részesültek 
és kifejezetten őket bízták meg a készülék 
használatával.

• A gyártó semmilyen olyan kárért nem felel, mely a 
szakszerűtlen kezelés következtében keletkezett. 
Hasonlítsa össze a típustáblán szereplő elektromos 
adatokat villamoshálózatának feszültségvel, 
frekvenciájával és maximum amperszámával. 
Ezeknek az adatoknak meg kell egyezniük.

• A gép tisztításakor és karbantartásakor, az 
alkatrészek cserélésekor vagy más funkcióra történő 
átállításkor a hálózati csatlakozót ki kell húzni.

• A működésben levő gép mozgó alkatrészeit nem 
szabad megérinteni.

• A hálózati kábelen nem szabad a tisztítógéppel 
átmenni: ez a kábelt is és a gépet is károsíhatja.

• A kábel bedugása előtt ellenőrizni kell, hogy az nem 
sérült –e.

• A javításokat és karbantartásokat kizárólag az arra 
jogosult Lux szakszerviz végezheti el. Használjon 
kizárólag eredeti Lux tartozékokat és alkatrészeket!

• Az UNIPROFTM gépet nem szabad a szabadban 
nedves körülmények között használni és tárolni.

• Az UNIPROFTM nem alkalmas veszélyes anyagokkal 
szennyezett felületek takarítására.

• Soha ne tisztítsunk füst, parázs vagy tűz közelében 
(mint cigaretta, gyufa, forró hamu), valamint 
gyúlékony folyadékok, gázok vagy robbanékony 
anyagok közelében. Az eszközre, illetve abba nem 
szabad aeroszolt fújni, mert az felrobbanhat.

• Az UNIPROFTM használata előtt ellenőrizze a 
hengerválasztást. Csakis a szőnyeg, illetve a padló 
anyagának megfelelő hengert hasznája. Kétséges 
esetben, próbatakarítást javasolunk egy kisebb 
felületen.

A terméken vagy a csomagolásán szereplő szimbólum 

arra utal, hogy ezt a terméket nem normál háztartási 

hulladékként kell kezelni, hanem egy gyűjtőhelyen az 

elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítása 

céljából le kell adni. Ennek a terméknek az újrahasznosításáról további 

információkat a lakóhelyén vagy a Lux-nál szerezhet.

► MŰSZAKI ADATOK
  UP240 UP240T UP240P UP340 UP340T UP340P UP440 UP440T UP440P 

teljesítmény Watt 400 400 400 600 600 626 1000 1000 1000 

feszültség V / Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 

kefefordulatszám ford./perc 650 650 650 650 650 650 650 650 650 

kefeszélesség mm 240 240 240 340 340 340 440 440 440 

kiegészítő tartály Liter 0 3 3 0 4 4 0 4 4 

tisztavíz tartály Liter 1.4 0 0 2.0 0 0 2.5 0 0 

szennyvizes tartály Liter 1.4 1.4 1.4 2.0 2.0 2.0 2.5 2.5 2.5 

szórófej igen/nem nem nem igen nem nem igen nem nem igen 

súly kg 20.0 20.5 21.5 23.5 24.5 25.0 28.0 28.5 29.5 

szélesség mm 340 340 340 440 440 440 540 540 540 

hosszúság mm 378 378 378 378 378 378 378 378 378 

géptest magassága mm 210 210 210 210 210 210 210 210 210 

maximális zajszint db(A) 68 68 68 69 69 69 71 71 71 

fogantyú-rezgés m/s2 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 
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► LEÍRÁS

14
   15

13

1. gépkonzol

2. géptest

3. tisztavíz tartály / szivattyúház

4. kiegészítő tartály

5. felső fogantyú és vízadagoló bowden

6. bal és jobb nyélhosszabbító

7. kefetengelyek

8. csavarok és alátétek

9. kábeltartó

10. elektromos kábel

11. szennyvíz tartály

12. gomb

13. kefe

14. befolyó cső szűrővel

15. pumpa
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Csatlakoztassa a befolyó csövet és a bowdent.

A „R BOTTOM REAR“ matricának lent a lábpedál 

oldalán kell lennie. Rögzítse a csöveket a recézett fejű 

csavarokkal és a belső hatlapú kulccsal.

RX LX rövidítés

(RX= Right / jobb, LX = Left / bal)

Vezesse a hálózati kábelt a jobb oldali kábeltartóba, a 

pedál oldalán.

Csomagoljon ki minden részt. Kösse össze a befolyó 

csövet a szeleppel (pumpa / tartály).

L
BOTTOM

REAR

R
BOTTOM

REAR
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Rögzítse a bowdent a pumpánál (A kép), vagy a 

tisztavizes tartálynál (B kép) – a típustól függően.

Helyezze a víztartályt 45°-os szögben a gépkonzolra, 

majd emelje a víztartályt függőleges pozícióba, 

amíg az a helyére kattan. Rögzítse a tartályt az 

emelővel.

Helyezze a kefét az elülső tartóra és dugja be a 

kefetengelyt.

Illessze rá a fogantyút a csövekre. Rögzítse a fogantyút 

a csavarokkal és zárja le a lyukakat a műanyag 

tömítőgyűrűkkel.
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A hálózati csatlakozót használat után, illetve a gép tisztítása, 

valamint minden szervizelés előtt ki kell húzni a hálózati 

aljzatból.

Az UNIPROFTM készüléket nem szabad használatba venni, ha 

a víz szintje a padlón 3 mm fölött van.

A garanciális javítást kizárja olyan tisztítószerek használata, 

melyek erős habzással járnak, illetve tömény lúgos/

savas kémhatássalrendelkeznek. Ezek károsíthatják a 

készüléket.

Működési elv
A víz a padlón szétszórásra kerül.

Az ellentétesen mozgó kefék súrolják a padlót és ezzel egy 

időben az elhasznált vizet az szállítódobra hordják fel.

A szennyvíztartályon rögzített lehúzó él lehúzza a dobot és 

összegyűjti a piszkos vizet.

Kefeazonosítás
Dupla kefekészletnél a keféket egy színes gombbal 

különböztetik meg (egészségügyi, élelmiszeripari 

termékek).

A víz feltöltése
UP340T/UP340P/UP440T/UP440P verzió:
Töltse fel a kiegészítő tartályt tiszta vízzel.
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A víz feltöltése 
UP240/UP340/UP440 verzió:
Abban az esetben, ha a gép nem rendelkezik kiegészítő 

tartállyal, a tiszta vizes tartályt töltse fel vízzel.

Üzembe helyezés
Nyomja a szállítógombot az üzemi pozícióba (fent), ahhoz 

hogy a gépet használni tudja.

Nyomja a gombot a szállító pozícióba (lent), hogy a készüléket 

rövid időn belül lehessen szállítani, illetve karbantartani.

Az UNIPROFTM készülék üzembe helyezéséhez lépjen 

a lábával a biztonsági pedálra és húzza maga felé a 

fogantyút.

Az UNIPROFTM készülék kikapcsolásához mozgassa 

a fogantyút függőleges pozícióba, amíg az a helyére 

kattan.

Kefenyomás
A kefenyomást 4 fokozatban, a készülék bal oldalán lehet 

beállítani.

Fent: magas kefenyomás / Lent: alacsony kefenyomás

A gép és a tisztítandó felület védelme érdekében a gép 

túl magas forgatónyomatéknál kikapcsol. Ellenőrizze a 

kefeválasztást és a kefenyomást.

Porlasztó fúvóka tisztítása
Távolítsa el a fúvókatartót: húzza azt felfelé, vegye ki a 

szórófejet, tisztítsa meg.

Összeszerelés
Nyomja vissza a szórófejet, állítsa be a porlasztás irányát, s 

figyeljen oda a tömítésre!
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A szórás iránya (a pumpás modellek esetére)
A szórás irányát a kezelő egyénileg állíthatja be a 

porlasztófúvóka tartóban történő elforgatásával.

A használat módja
Előre történő mozgatás:

Mozgassa a gépet előre. Az adagoló fogantyú húzásával a 

tisztítószeres víz a padlóra folyik.

A fogantyú elengedésével a víz adagolása befejeződik.

Hátrafelé történő mozgatás:

A gép visszahúzásával a szennyezett vizet felveszi a gép és 

összegyűjti a szennyes tartályban.

Hátrafelé történő mozgatásnál nem szabad vizet 

adagolni!

Súrolás
A padló intenzív súrolásához a szennyvíz tartályt a felszedő 

dobról el kell távolítani és ki kell billenteni; így a tisztítószeres 

víz nem kerül felszedésre.

A kefék cseréje
Először a hálózati csatlakozót ki kell húzni!

A gépet a szállítási pozícióba kell állítani.

Húzza ki a kefetengelyt és távolítsa el a kefét.

Tisztítás és ápolás
Felhajtott fedőnél a szennyvizes tartályt meg kell emelni és 

ki kell húzni.

Visszahelyezésnél ügyeljen arra, hogy a rugók a lehúzó élre 

nyomódjanak. A lehúzó élet tisztítsa meg rendszeresen.
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A fedél eltávolítása
Távolítsa el a víztartályt. Hajtsa a fedelet lefelé, majd nyomja 

felfelé.

Tisztítsa meg a keféket minden használat után folyó víz 

alatt.

Ürítse ki a tartályokat.

Fektesse a gépet az oldalára és tisztítsa meg a szállítódobot 

és a géptestet egy nedves

ronggyal, majd törölje szárazra.

A készülék vízkőtelenítése
UP340P / UP440P verzió

Ahhoz, hogy a pumpát vízkőtelenítsük, át kell mosni 

vízkőtelenítő vegyszerrel.

Távolítsa el a fúvókatartót és tisztítsa meg a részeket.

Vízkőtelenítse a fúvókát rendszeresen.

Motorvédő kapcsoló
Az eszközt csak a teljesítménytáblán megadott feszültségen 

használja. A motor túlterhelése esetén a védőkapcsoló 

kikapcsol és megszakítja az áramvezetést. Kb. 30 másodperc 

után a biztonsági gombot be lehet nyomni és a gépet tovább 

lehet működtetni.

Szállítás
Hosszabb szállításhoz használja a (MobiLux) Lux 

szállítókocsit. Kérdezze szaktanácsadóját.
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