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Instrukcja obsługi Charly 1

Wskazówki bezpieczeństwa

1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub
wymiana pasa czyszczącego wyciągać wtyczkę z kontaktu.
2. Przed wyciągnięciem wtyczki z kontaktu należy osuszyć ręce.

3. Podczas pracy silnika nie wolno chwytać za obracające się elementy np. pas
czyszczący, rolki, łańcuch napędowy itp.
4. Przed uruchomieniem urządzenia Charly 1 należy zamontować wszystkie
osłony.
5. Maszyna zmywająca Schwammfix - Charly 1jest przeznaczona do zmywania
pozostałości fug cementowych lub podobnych zapraw do fugowania.
6. Kabel zasilający/przedłużacz może być łączony tylko z wtyczką znajdującą
się przy włączniku .
7. Maszyna zmywająca Schwammfix nie może być używana w otoczeniu
grożącym wybuchem.
8. Należy uważać aby w obszarze działania maszyny nie znajdowały się osoby.
9. Należy chronić długie części odzieży lub długie włosy przed wkręceniem w
ruchome elementy maszyny zmywającej.
10.Stosuj odpowiednie ubranie robocze. Nie należy nosić luźnej biżuterii.
Zalecanym jest używanie gumowych rękawiczek oraz antypoślizgowego
obuwia roboczego
11.Należy używać okularów ochronnych.
12.Należy chronić kabel zasilający przed przetarciem lub przecięciem. Nie
należy ciągnąć za kabel i należy chronić przed zabrudzeniem olejami, i
wysoką temperaturą.
13.Należy zachowywać pozycję roboczą stabilną i pionową. Należy unikać
zbytniego wychylania, pochylania się aby nie stracić równowagi.
14.Stosowanie kabla zasilającego/przedłużacza na zewnątrz może być tylko
używane przy pomocy do tego przystosowanych kabli.
15.Należy zwrócić uwagę na że, podczas czyszczenia maszyny lub pasa
czyszczącego istnieje ryzyko zachlapania się lub ubrudzenia resztkami
zapraw do fugowania.

16.
Naprawy mechaniczne lub elektryczne są nie dopuszczalne
z wyjątkiem autoryzowanego serwisu.
17.
Maszyna zmywająca może być obsługiwana tylko przez
przeszkolony personel oraz przez osoby pełnoletnie (18 lat).

Wymiana pojemnika na wodę.

Rys.1

Wymiana pojemnika na wodę:

- wyjąć wtyczkę zasilającą
- głowice myjącą (W) lekko nacisnąć i blokadę (R) odsunąć na lewo.
Głowicę myjącą można podciągnąć do góry
- pojemnik na wodę (E) wysunąć i brudną wodę zutylizować
- pojemnik napełnić czystą wodą aż do punktu zaznaczonego w
pojemniku (w przypadku stosowania zapraw do fugowania, które
wymagają zastosowania środków odmieniających) wlać do pojemnika
1cl 1-3 nakrętek płyn odmieniającego Pergo-Schaumstop. (płyn jest
na wyposażeniu urządzenia
- w przypadku występowania wzmożonego pienienia się wody należy:
wymienić wodę, dodać płyn Pergo – Schaumstop, lub odlać wodę (w
przypadku gdy wody jest za dużo).

Wskazówki jak należy zmywać/czyścić.
Jako pierwsze należy zmyć za pomocą gąbki pas od ściany o szerokości .ok. 10 cm.
Dopiero po tym należy przy pomocy maszyny zmywającej Charly 1 rozpocząć oczyszczanie
powierzchni. Zmywanie odbywa do przodu od lewej do prawej strony. Nie należy

urządzenia pchać zbyt mocno do przodu (ryzyko uszkodzenia pasa czyszczącego).
Urządzenia powinno znajdować się zawsze na powierzchni zaszlamowanej
zaprawa
fugową. Urządzenia zmywa przy cofaniu się, poruszanie się do przodu nawilża
powierzchnię. Przy powierzchniach nierównych należy dopasować docisk pasa
czyszczącego za pomocą dźwigni ( patrz: zmiana docisku pasa czyszczącego).

Nigdy nie należy uruchamiać urządzenia na sucho – istnieje
ryzyko zniszczenia pasa czyszczącego!

Wymiana pasa czyszczącego.
1. Wyciągnąć wtyczkę zasilającą!
2. Wyciągnąć pojemnik (E) na brudną wodę.
3. Odłączyć śruby sprężynujące (FS) i podciągnąć do góry głowicę
myjącą (W).
4. Dźwignię (B) odchylić do góry.
5. Maszynę położyć na prawym boku i wyciągnąć pas czyszczący.
Założenie pasa czyszczącego.
1. Założyć pas czyszczący zgodnie ze wskazówką ruchu obrotu
2. Dźwignię (B) zamknąć do dołu
3. Głowicę myjącą (W) wpiąć w pas czyszczący, końcówki głowicy
(WS) dwustronnie zamontować na ośkach śrub.
4. Śruby sprężynujące zapiąć .

5. Zamontować pojemnik na brudną wodę.
6. Głowicę myjącą docisnąć w dół aż do zaskoczenia.
7. Zwracać uwagę aby pasek klinowy znajdujący na spodniej stronie
pasa czyszczącego znajdował się dokładnie w prowadnicy rolek.

Ustawienie nacisku pasa czyszczącego.

Bolec (K) odciągnąć i ustawić w żądanej pozycji hebel (A):
T-

poz. transportowa

L-

poz. lekki nacisk

M-

poz. średni nacisk

S - poz. duży nacisk
Ustawienie nacisku pasa czyszczącego jest uzależniona od równości
powierzchni oraz od rodzaju wymaganej fugi.
- Za mocny docisk – fuga może być wymywana
- Za mały docisk – powierzchnia może zostać nie doczyszczona
optymalnie

Deklaracja zgodności z normą europejską EG.

Deklaruję, że firma Pergo Geratebau GmbH, A-5165 Berndorf,
Handwerkstr. 4-5 Austria, że wyprodukowane maszyny Schwammfix
MODEL 750, 150, 200, 300, 350, 400, 600, 620, Charly1
Produkcja seryjna jest zgodna z normą europejską: 89/392/EWG

Berndorf, 1209.1998
Edgar Perdolt
Technischer Leiter

Dane techniczne: Schwammfix Charly 1, silnik napędowy 230V /
620W / 550U/min
73/23/EWG, 89/336/EWG, 89,392/EWG
Masa: ok. 20 kg
Gwarancja 1 rok ( z wyjątkiem elementy wymienne: pas czyszczący)

Serwis techniczny
dystrybutora
Tel. 501-167-225

Stempel

