NÁVOD K OBSLUZE PRO VYSAVAČE řady TMB DRY P11, WET P11
Vysavače řady TMB jsou přístroje, které jsou svou výkonností a kvalitou zařazeny do
průmyslového použití a jsou určeny:
TMB P11 DRY – pouze na suché vysávaní
TMB P11 WET – na suché nebo mokré vysávaní
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
1. Přístroj používejte jen na napětí, které je uvedeno na výrobním štítku.
2. Tyto vysavače nejsou přizpůsobeny na vysávání lehce vznětlivých, hořlavých , jedovatých
a zdraví škodlivých látek.
3. Při jakékoliv manipulaci s vysavačem (čištění, opravy, údržba apod.) odpojte od sítě vytažením vidlice ze zásuvky.
4. Nepoužívejte přístroj, je-li poškozen přívodní kabel.
5. Vysavač musí používat jen osoba, která byla pro práci s ním vyškolena.
PRÁCE SE STROJEM
Základní instrukce : Připojte vysavač do zásuvky, jejíž instalace a zajištění odpovídá
platným normám.
Prodlužovací šňůry: Používejte pouze prodlužovací šňůry, které mají ochranný vodič.
POZNÁMKA:
Jednotka musí být udržována v suchu, nesmí být vystavena dešti, sněhu,
větru atd.
Nutno vždy skladovat uvnitř budovy.
ÚDRŽBA STROJE
Před jakýmkoliv zásahem do elektrické části stroje je nutné odpojit stroj od sítě. Opravy stroje
svěřte kvalifikovanému odborníkovi. Motor tohoto stroje je vybaven krytými ložisky, které
nepotřebují žádnou údržbu. Uhlíky motoru nechte zkontrolovat po každých 400 hod. provozu
odborným servisem. Jakmile jsou opotřebovány na délku 8 mm, je nutná jejich výměna,
kterou provede servisní středisko. Motor kontrolujte a čistěte pravidelně od nánosu prachu a
špíny, udržujte jej v čistotě, vyhnete se tím nákladné opravě. Nádrž čistěte po každém použití,
aby Vám sloužila po mnoho let. Doporučujeme roční kontrolní prohlídku, která zamezí
zbytečným opravám a výlohám za údržbu.
SUCHÉ VYSÁVÁNÍ (TMB DRY P11)
V nádrži vysavače musí být vložen látkový filtr. Lze dokoupit papírové sáčky. Pak připevněte
hadici na podlahovou tyč. Zvolte vhodný druh sběrací hubice pro vysávání. Po každém použití
vysavače vyčistěte vždy látkový filtr. Látkový filtr v suchém stavu vykartáčujte a vyklepejte.
MOKRÉ VYSÁVÁNÍ (TMB WET P11)
Při vysávání kapalin a mycích roztoků z podlah je nutno vyjmout látkový filtr z nádrže (modrý
molitanový filtr nikoliv!). Ve vysavači je namontován plovák, který zamezí přeplnění stroje a
unikání kapaliny do motoru. Jakmile hladina dosáhne maximální možné úrovně, přeruší
plovák další sání. Plovák pravidelně čistěte. Plovák se umisťuje uzavřeným dnem nahoru.
Po skončení práce vyčistěte molitanový filtr a nechte zaschnout.
Upozornění: Tento způsob předpokládá aplikaci nízkopěnících saponátů. V opačném případě
vzniká bohatá pěna, která uniká do sacího motoru a může způsobit vážnou závadu. V tomto
případě zastavte motor a vyprázdněte nádrž.

ČIŠTĚNÍ VYSAVAČE
Hadice, podlahovou tyč a hubice vypláchněte proudem vody, aby nedocházelo k jejich
zanášení a tím snížení výkonu stroje. Zkontrolujte těsnost a čistotu těsnění. Podvozek stroje
(kolečka a točny) promažte občas strojním olejem.

