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FloorXcenter
Stroj k čištění podlah
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K základnímu vybavení patří následující produkty:
1 x FloorXcenter s lahví na čistící prostředek a hnacím kotoučem
1x bílý pad
1 x pad z mikrovláken

Před uvedením stroje do provozu je bezpodmínečně nutné přečíst návod k obsluze.
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Tento návod k obsluze je určen pro personál obsluhy.
Seznamte se prosím před sestavením stroje, jeho uvedením do provozu a údržbou s pokyny 1. 
a doporučením tohoto návodu k obsluze.
Abyste stroj bezpečně ovládali a mohli optimalizovat výkon. Péče a údržba podle tohoto 2. 
návodu slouží k Vaší bezpečnosti a uchová hodnotu stroje.
Za osoby a věcné škody, které vzniknou neodbornou manipulací se strojem, nepřebírá 3. 
výrobce žádnou záruku! 

1. Bezpečnostní ustanovení

Pro Vaši vlastní bezpečnost
Před uvedením stroje k čištění podlah do provozu si bezpodmínečně pročtěte tento návod 
k obsluze a mějte ho vždy po ruce. 
Stroj k čištění podlah smějí používat pouze osoby, které jsou zaškoleny v zacházení se strojem 
a jsou výslovně pověřeny jeho obsluhou.

Pozor! FloorXcenter není vhodný ke zpracování ploch, ze kterých se uvolňuje zdraví škodlivý 
prach a kapaliny! Nepřejíždějte žádné stupně!

Opatrně!
Nepřejíždějte elektrické připojovací vedení! Nebezpečí zasažení elektrickým proudem!

Všeobecně
Provozování FloorXcenteru podléhá platným národním předpisům. 
Kromě návodu k obsluze a závazných ustanovení k ochraně před úrazem platných v zemi 
uživatele je třeba také dodržovat uznávaná odborně technická pravidla bezpečné a odborné 
práce. Je třeba se vzdát jakéhokoli způsobu práce, který je z hlediska bezpečnosti na pováženou. 
Použití přístroje na veřejných cestách a silnicích není povoleno: 

Použití v souladu s určeným účelem
• FloorXcenter je výhradně určen k použití ve vnitřních prostorách budov. 
• Každé použití, které překračuje tento rámec, platí jako ne v souladu s určeným účelem. 

Za škody z toho vyplývající výrobce neručí, riziko za to nese sám uživatel. 
• K použití v souladu s určeným účelem patří také dodržování výrobcem předepsaných 

provozních podmínek a podmínek péče a údržby.
• Je třeba dodržovat příslušné předpisy k ochraně před úrazem a také ostatní všeobecně 

uznávaná bezpečnostně technická a pracovně technická pravidla.
• Svévolné změny na stroji vylučují ručení výrobce za škody z toho vyplývající.
• Podlahové krytiny je třeba před použitím stroje zkontrolovat ohledně vhodnosti čistícího 

procesu. 
• Dbát na plošný tlak u bodově pružných podlah, např. v tělocvičnách! 
• Za škody na stroji a čištěné podlahové krytině, které vzniknou použitím špatných kartáčů, padů 

a čistících prostředků, výrobce neručí.

AU-MEX s.r.o., Poděbradská 574/40, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Tel. +420 283 933 452

GSM: +420 608 052 450, 608 052 451, 608 052 452, 777 052 456, 777 052 496
e-mail: info@osmo.cz, info@au-mex.cz

www.au-mex.cz



Au-Mex s.r.o., Vážská 845, 196 00 Praha 9 – Čakovice
tel.: 283 933 452, 283 933 472, 283 931 808, 283 930 309, fax: 283 933 406

GSM: 608 052 450, 608 052 451, 608 052 452, 777 052 456, 777 052 496, e-mail: info@au-mex.cz
www.au-mex.cz 

Osmo XCenter
strana
3

Ručení za produkt
Obsluha stroje se výslovně upozorňuje na to, že stroje se smějí používat výhradně v souladu 
s určeným účelem. Pro případ, že přístroje nejsou používány v souladu s určeným účelem, děje se 
tak na vlastní zodpovědnost uživatele. Jakékoli ručení výrobce tímto odpadá. 

Zdroje nebezpečí
• Při klidovém stavu stroje se musí agregát s kartáči okamžitě vypnout, aby nedošlo k poškození 

podlahové krytiny. 
• Při transportu ve výtahu je vždy třeba dodržovat platné pokyny pro uživatele a bezpečnostní 

předpisy – zvláště dbát na únosnost.

Pracoviště
Pracoviště se nachází za strojem.

Přípustný personál údržby
Údržbu stroje k čištění podlah smějí provádět pouze osoby, které mají odborné a zákonné 
oprávnění.

Čistící prostředky
• Při používání prostředků na údržbu a čištění je třeba dbát pokynů výrobce upozorňujících na 

nebezpečí, příp. nosit ochranné brýle a ochranný oděv.
• Používat pouze nepěnivé, nehořlavé čistící prostředky, které neobsahují látky všeobecně 

ohrožující zdraví. 

Na nebezpečí při používání snadno zápalných, hořlavých, jedovatých látek ohrožujících 
zdraví, leptavých nebo dráždivých látek se výslovně upozorňuje.

První uvedení do provozu
• Dodání, instruktáž o bezpečnostních předpisech, ovládání a údržbě stroje a také první uvedení 

do provozu provede zpravidla náš autorizovaný odborník.
• Provozovatel je zodpovědný za instruktáž obsluhy stroje.
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2. Konstrukce přístroje

3. Příslušenství

K dostání je následující příslušenství:

1. Ovládací tlačítko pro čistící prostředky

2. Kryt s uzávěrem

3. Láhev na čistící prostředek

4. Držák láhve

5. Trubka násady

6. Tlakový ventil

7. Hák na kabel

8. Ochrana proti nárazu

9. Hnací kotouč k připevnění padu

Upozornění:
FloorXcenter po použití nikdy nenechávejte stát na čistícím padu, padu z mikrovláken nebo na 
kruhu s kartáči. Jednostrannou hmotností stroje se pady stlačí k sobě a není již s nimi možná 
klidná práce. Pad se v tomto případě musí vyměnit. Nadzdvihnutím stroje lze pad s hnacím 
kotoučem dobře oddělit od stroje.

Pad z mikrovláken (Ø 33 cm)

Kruh s kartáči

Bílý čistící pad (Ø 33 cm)

Červený čistící pad (Ø 33 cm)
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4. Základní čištění při silném znečištění 
    Čištění pomocí kruhu s kartáči – bílý pad

• Láhev na čistící prostředek (obrázek vlevo) naplňte Osmo 
Wisch-Fixem a vodou (dávkování 1:1)

• Láhev na čistící prostředek zasuňte do držáku láhve

• Kartáčovací/ bílý pad nasuňte na hnací kotouč 
(kartáčování použijte obzvláště pro strukturované povrchy) 

• Uzávěr u krytu vytáhněte nahoru
• Ovládací tlačítko držte stisknuté tak dlouho dokud na podlahu 

nedopadají první kapky z láhve na čistící prostředek

 Pozor: ovládací tlačítko na čistící prostředek stiskněte 
jenom na krátkou dobu. Velké množství tekutiny může proniknout 
do dřeva a může vést k nenapravitelným škodám.

• FloorXcenterem najeďte na znečištěný povrch 

Pozor: pracujte na cca 10 m2. Uvolněná nečistota by jinak mohla 
zaschnout. Když se FloorXcenter položí na podlahu, uzavřete 
uzávěr, aby se zabránilo úniku tekutiny. 

• Nadzdvihnutím stroje lze kruh s kartáči / hnací kotouč 
s bílým padem dobře oddělit od stroje.

• Pad z mikrovláken připevněte pod hnací kotouč.
• Uvolněné nečistoty odsajte padem z mikrovláken

• Pad z mikrovláken vymáchejte v kbelíku na stírání, 
vyždímejte a znovu použijte

• Pad z mikrovláken lze prát při 95 °C (pračka a sušička)
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5. Počáteční péče / oživení podlah 
s povrchovou úpravou olejem s Osmo 
Voskovou údržbou a čistícím prostředkem

• Nejdříve očistěte povrch (viz nahoře pod 4.)
• Po úplném uschnutí dejte Osmo Voskovou údržbu a čistící 

prostředek přímo na dřevěnou podlahu (1 polévková lžíce 
na 1 m2) nebo nastříkejte sprejem (Osmo Voskovou údržbou 
a čistícím prostředkem

 Pozor: Osmo Voskovou údržbu a čistící prostředek nedávejte 
do láhve na čistící prostředek (nebezpečí ucpání)

• Bílý pad připevněte pod hnací kotouč.
• Vyleštěte bílým padem.

 Pozor: Pokud se tvoří šmouhy, je na povrchu příliš materiálu. 
Pad otočte nebo nasucho najeďte na podlahu ještě 
neupravovanou. 

• Aby se dosáhlo lesklého povrchu, plochu po uschnutí vyleštit 
novým bílým padem (cca ½ h).

6. Údržba a obnova povrchu

• Nejdříve očistěte povrch (viz nahoře pod 4.)
• U obzvláště odolného znečištění případně použijte 

červený pad
• U silně opotřebených ploch proveďte dodatečnou úpravu 

jedním z Osmo Tvrdých voskových olejů 

• Osmo stěrkou s dvojitou chlopní nebo Osmo Profi  stěrkou 
naneste velmi tenkou vrstvu Tvrdého voskového oleje 
a vetřete bílým padem. 

 Pozor: Pokud se tvoří šmouhy, je na povrchu příliš materiálu. 
Pad otočte nebo nasucho najeďte na podlahu ještě 
neupravovanou. 
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7. Zabarvení dekoračními vosky a barevnými oleji

• Dekorační vosky nebo barevné oleje nastěrkujte 
na podlahu Osmo stěrkou s dvojitou chlopní 
nebo Osmo Profi  stěrkou.

• Poté FloorXcenterem a bílým padem 
na podlaze rovnoměrně rozdělte a vleštěte.

 Pozor: Pokud se tvoří šmouhy, je na povrchu příliš materiálu. Pad otočte nebo nasucho najeďte 
na podlahu ještě neupravovanou. 

Bezbarvá konečná úprava:
K ochraně pigmentů proti oděru 1 x naneste jeden z bezbarvých Osmo Tvrdých voskových olejů.
Více informací k tomu viz Osmo katalog „Optimální úprava dřevěných podlah“ nebo na webových 
stránkách.

8. Servis

• V případě opravy se prosím obraťte na Vašeho obchodního zástupce nebo na servisní dílnu. 
• Pozor! Tento stroj je určen k používání na rovném povrchu s maximálním sklonem až do 2%.
• Pozor! Tento stroj není povoleno používat na veřejných cestách nebo silnicích.

9. Údržba – následující pokyny je bezpodmínečně třeba dodržovat:

• Při čištění a údržbě stroje, při výměně kotoučů nebo při nastavování na jinou funkci 
je třeba vypnout pohon a vytáhnout síťovou zástrčku.

• Připojovací vedení k el. síti nesmí být porušeno nebo poškozeno přejížděním, 
přiskřípnutím, natrhnutím apod.

• Připojovací vedení k el. síti je třeba pravidelně kontrolovat ohledně známek poškození.
• Stroj nesmí být používán, pokud není stav připojovacího vedení k el. síti bezvadný. 
• Při použití nebo výměně připojovacího vedení k el. síti nebo připojovací ho vedení stroje nesmí 

dojít k odchýlení od výrobcem uvedeného provedení.
• Při výměně spojek připojovacího vedení k el. síti nebo připojovacího vedení stroje musí být 

zaručena ochrana proti odstřikující vodě a mechanická pevnost.
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• Při přepravování stroje ve výtahu je třeba trubku násady držet svisle, aby se nemohla 
zaháknout o stěny.

• Smějí se používat pouze takové prostředky k čistění a nástřiku, které jsou vhodné k účelu 
použití stroje. 

• V žádném případě se nesmějí používat snadno zápalné, hořlavé, jedovaté látky ohrožující 
zdraví, leptavé nebo dráždivé látky. 

• Opravy, včetně napojení vedení s prostředky k nástřiku a hadic, smějí provádět pouze 
schválená místa zákaznických služeb nebo odborníci v této oblasti, kteří jsou obeznámeni se 
všemi relevantními bezpečnostními předpisy. 

10. Technické údaje

Motor na střídavý proud:  230 V, 50 Hz
Jmenovitý příkon:   290 W; 1,9 A
Počet oscilace:   1.450 1/min.
Pracovní šířka:   330 mm 
Pracovní výška:   250 mm
Pracovní hmotnost:  12,5 kg
Třída ochrany   I
Délka kabelu:    7,5 m

Změny v souvislosti s technickým vylepšením jsou vyhrazeny.

Výše uvedené informace jsou poskytnuty dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky (stav 
01/2009). 
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