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PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania

Objaśnienie symboli

Spis treści

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenia są przeznaczone do stosowania przemysłowego 
(np. w hotelach, szkołach, szpitalach, fabrykach, centrach 
handlowych, biurach itp.).
Poszczególne modele są przeznaczone do zastosowań po-
danych na stronie 147 pod warunkiem ścisłego przestrzega-
nia niniejszej instrukcji obsługi.
Urządzenie jest przystosowane wyłącznie do eksploatacji we-
wnątrz budynków.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Dzięki wykorzystywanym rozwiązaniom projektowym i kon-
strukcyjnym urządzenia TASKI spełniają odnośne, podstawo-
we wymagania najważniejszych dyrektyw UE z zakresu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, co umożliwia ich oznako-
wanie CE.

UWAGA!
Przed rozpoczęciem eksploatacji urzą-
dzenia należy zapoznać się z instrukcją 
obsługi i informacjami dotyczącymi bez-
pieczeństwa.
Instrukcję należy zachować i przechowy-
wać w łatwo dostępnym miejscu, aby 
można było z niej w każdej chwili skorzy-
stać.

Niebezpieczeństwo:
Oznacza ważne instrukcje, których nie-
przestrzeganie może powodować zagro-
żenie dla osób i/lub poważne straty 
materialne!

Uwaga:
Oznacza ważne instrukcje, których nie-
przestrzeganie może powodować usterki i 
straty materialne!

Wskazówka:
Oznacza ważne instrukcje odnośnie do 
ekonomicznego stosowania, których nie-
przestrzeganie może prowadzić do uste-
rek!

Informuje o czynnościach, które należy wyko-
nać w określonej kolejności.

Uwaga:
Urządzenie nie może być stosowane do 
głębokiego czyszczenia twardych wykła-
dzin podłogowych. 
Stosowanie urządzenia do czyszczenia na 
mokro parkietów i podłóg z laminatów od-
bywa się na wyłączną odpowiedzialność 
użytkownika.

Niebezpieczeństwo:
Wprowadzanie zmian w urządzeniu bez 
zgody Diversey prowadzi do wygaśnięcia 
znaku bezpieczeństwa oraz deklaracji 
zgodności CE. Użytkowanie urządzenia 
niezgodnie z przeznaczeniem może po-
wodować uszczerbek na zdrowiu, uszko-
dzenie urządzenia i obiektów w otoczeniu. 
Postępowanie jak wyżej skutkuje najczę-
ściej utratą wszelkich praw gwarancyjnych 
i praw do ewentualnych roszczeń z tytułu 
gwarancji.

Niebezpieczeństwo:
Urządzenie może być obsługiwane wy-
łącznie przez stosownie poinstruowane 
osoby lub pracowników z odpowiednio 
udokumentowanymi kwalifikacjami, któ-
rym zlecono wykonanie określonych prac.

Niebezpieczeństwo:
Urządzenie nie może być użytkowane 
przez osoby, w tym dzieci, upośledzone fi-
zycznie, umysłowo lub sensorycznie, a 
także niedysponujące odpowiednim do-
świadczeniem i wiedzą.
Dzieci winny być pod opieką i należy dopil-
nować, aby nie wykorzystywały urządze-
nia do zabawy.

Niebezpieczeństwo:
Nie wolno składować i użytkować urzą-
dzenia w warunkach zagrożenia wybu-
chem i w pomieszczeniach, w których 
znajdują się substancje łatwopalne (np. 
benzyna, rozpuszczalniki, olej opałowy, 
pyły wybuchowe). 
Podzespoły elektryczne i mechaniczne 
urządzenia mogą doprowadzić do zapłonu 
tego rodzaju substancji.

Niebezpieczeństwo:
Urządzenie nie może być wykorzystywane 
do odkurzania substancji trujących, szko-
dliwych dla zdrowia, żrących lub drażnią-
cych (np. niebezpiecznych pyłów itd.). 
Tego rodzaju substancje nie zostaną w ca-
łości zatrzymane przez system filtracyjny 
urządzenia 
i nie można wykluczyć ich szkodliwego od-
działywania na zdrowie użytkowników i 
osób postronnych.
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Niebezpieczeństwo:
W trakcie wykonywania prac należy zwró-
cić uwagę na lokalne uwarunkowania, 
osoby postronne oraz dzieci! Należy 
zmniejszyć prędkość pracy, zwłaszcza w 
miejscach z ograniczoną widocznością, 
np. za drzwiami i zakrętami.

Niebezpieczeństwo:
Transportowanie osób i przedmiotów przy 
użyciu niniejszego urządzenia jest zabro-
nione.

Niebezpieczeństwo:
W przypadku wystąpienia wadliwego dzia-
łania, usterki lub po kolizji czy upadku 
urządzenie musi zostać sprawdzone 
przed ponownym uruchomieniem przez 
upoważnionego specjalistę. Powyższe do-
tyczy również sytuacji, gdy urządzenie zo-
stało wystawione na działanie warunków 
atmosferycznych, wilgoci lub zostało za-
nurzone w wodzie.

Niebezpieczeństwo:
W przypadku uszkodzenia części mają-
cych wpływ na bezpieczeństwo, takich jak 
pokrywa narzędzia, kabel sieciowy lub po-
krywy, które umożliwiają dostęp do części 
przewodzących prąd, należy niezwłocznie 
przerwać eksploatację urządzenia!

Niebezpieczeństwo:
Urządzenia nie wolno odstawiać, parko-
wać i przechowywać na pochyłych po-
wierzchniach. 

Niebezpieczeństwo:
Przed przystąpieniem do wykonywania ja-
kichkolwiek prac przy urządzeniu należy 
uprzednio wyłączyć urządzenie.

Niebezpieczeństwo:
Należy regularnie sprawdzać przewód za-
silający pod kątem ewentualnych wad lub 
oznak starzenia. Jeżeli urządzenie nie jest 
w idealnym stanie, nie należy rozpoczynać 
eksploatacji urządzenia, lecz zlecić jego 
naprawę uprawnionym specjalistom!

Uwaga:
Maszyna musi być chroniona przed nieau-
toryzowanym użyciem. Przed oddaleniem 
się od urządzenia należy je zabezpieczyć 
w zamkniętym pomieszczeniu.

Uwaga:
Urządzenie może być użytkowane i prze-
chowywane wyłącznie w suchych i nieza-
pylonych pomieszczeniach w 
temperaturze od +10 do +35°C.

Uwaga:
Prace związane z naprawą, przeprowa-
dzane na częściach mechanicznych lub 
elektrycznych urządzenia, mogą być prze-
prowadzane tylko przez upoważnionych 
specjalistów, którzy zapoznali się ze 
wszystkimi przepisami dotyczącymi bez-
pieczeństwa.

Uwaga:
Należy używać wyłącznie narzędzi (szczo-
tek, tarcz itp.) wyszczególnionych wśród 
akcesoriów w niniejszej instrukcji lub zale-
canych przez doradców technicznych fir-
my TASKI. Stosowanie innych narzędzi 
może mieć negatywny wpływ na funkcjo-
nowanie urządzenia i bezpieczeństwo.

Uwaga:
Należy bezwzględnie przestrzegać lokal-
nych przepisów BHP i instrukcji producen-
ta dotyczących stosowania środków 
czystości.

Uwaga:
Zabrania się wkładania i wyjmowania 
wtyczki zasilania sieciowego z gniazda 
mokrymi rękami!

Uwaga:
Należy sprawdzić, czy napięcie znamiono-
we podane na tabliczce znamionowej jest 
zgodne z napięciem w Państwa sieci!

Uwaga:
Należy uważać, żeby nie zmiażdżyć i nie 
przerwać kabla zasilania sieciowego obro-
towymi akcesoriami (szczotki, pady itp.) i 
nie uszkodzić kabla na skutek działania 
wysokich temperatur, oleju lub ostrych 
krawędzi!

Uwaga:
Dodatkowe gniazdo może być stosowane 
wyłącznie do podłączania urządzeń dodat-
kowych, które zostały wymienione w ni-
niejszej instrukcji obsługi na stronie 151

Uwaga:
Maszyny i urządzenia firmy TASKI zostały 
skonstruowane w taki sposób, aby według 
dotychczasowego stanu wiedzy można 
było uniknąć zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa poprzez występujące emisje hałasu 
lub drgania. 
Patrz informacje techniczne na stronie 
150.
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Środki czyszczące

Pozostała dokumentacja

Wskazówka:
Rozwiązania konstrukcyjne w urządze-
niach TASKI zostały opracowane z myślą 
o uzyskaniu optymalnych rezultatów przy 
zastosowaniu środków czyszczących TA-
SKI.
Inne środki czyszczące mogą prowadzić 
do usterek w eksploatacji i uszkodzeń 
urządzenia lub środowiska roboczego.
Dlatego też zalecamy stosowanie środków 
czyszczących wyłącznie produkcji firmy 
TASKI.
Usterki spowodowane używaniem nieod-
powiednich środków czyszczących nie są 
objęte gwarancją.

W celu uzyskania dokładniejszych infor-
macji proszę skontaktować się ze swoim 
partnerem serwisu TASKI.

Wskazówka:
Schemat elektryczny urządzenia udostęp-
niono w liście części zamiennych.
W celu uzyskania szczegółowych informa-
cji prosimy o kontakt z działem obsługi 
klienta.
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Schemat budowy

1 Kablowy uchwyt odciążający
2 Kabel zasilania sieciowego
3 Ramię prowadzące
4 Hak na kabel
5  Uchwyt na pad 
6 Koła
7 Rolka odrzucająca / rolka obrotowa
8 Wgłębienie do przenoszenia (w celach transportu) 
9 Wentylator silnika
10 Dźwignia regulacji nachylenia ramienia prowadzą-

cego
11 Obudowa urządzenia
12 Przycisk bezpieczeństwa
13 Dźwignia przełączania prawa strona (WŁĄCZ/WY-

ŁĄCZ silnik)
14 Rękojeść ramienia
15 Wskaźnik gniazda zasilania sieciowego (wtyczka 

włożona do gniazda)
16 Przycisk elektrycznego spryskiwacza
17 Dźwignia przełączania lewa strona (WŁĄCZ/WY-

ŁĄCZ silnik)

10111213141516

 1

2

3

4

5 6 7 8

9
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Przed przystąpieniem do eksploatacji

Montaż pada
Przed użyciem sprawdzić:
• zużycie i stan zanieczyszczenia tarczy przed przystąpie-

niem do pracy.

Zakres zastosowania

Dozowanie

Uwaga:
Nie stosować zużytych lub zanieczyszczo-
nych tarcz. Należy stosować wyłącznie 
oryginalne narzędzia TASKI, które gwa-
rantują uzyskanie optymalnych rezultatów 
w procesie czyszczenia i eliminują ryzyko 
uszkodzenia podłoża.

• Stanąć za urządzeniem.

• Aktywować dźwignię regulacji na-
chylenia za rękojeść ramienia i po-
woli unieść ramię prowadzące na 
taką wysokość, żeby znalazło się w 
położeniu pionowym.

• Zwolnić dźwignię regulacji nachyle-
nia, co spowoduje zablokowanie rę-
kojeści w wybranej pozycji.

Wskazówka:
Zdjąć pojemnik na produkt przed przechy-
leniem urządzenia do tyłu.

• Przechylać urządzenie do tyłu, aż rę-
kojeść ramienia będzie stykać się z 
podłożem.

• Odkręcić śrubę mocującą z uchwytu 
pada.

• Założyć pad centralnie na tarczę pro-
wadzącą i ponownie nakręcić śrubę 
mocującą.
Zawsze całkowicie dokręcać śrubę 
mocującą, gdyż w przeciwnym razie 
wystająca śruba może uszkodzić 
podłoże.

• Powoli postawić urządzenie.

Urządzenie ergodisc omni

Czyszczenie na mokro i szorowa-
nie

nie

Czyszczenie natryskowe tak

Czyszczenie szamponem na mo-
kro

nie

Czyszczenie szamponem na su-
cho

nie

Polerowanie tak

Polerowanie po malowaniu spray-
em

nie

Wygładzanie nie

Krystalizacja nie

Uwaga:
Podczas prac z substancjami chemiczny-
mi należy stosować rękawice i okulary 
ochronne, a także odpowiednią odzież ro-
boczą (ochronną)!

Wskazówka:
Należy stosować wyłącznie produkty zale-
cane przez firmę Diversey oraz bez-
względnie przestrzegać instrukcji ich 
stosowania.

Niebezpieczeństwo:
Stosowanie niewłaściwych produktów 
(m.in. zawierających chlor, kwasy lub roz-
puszczalniki) stanowi zagrożenie dla zdro-
wia i może być przyczyną poważnego 
uszkodzenia maszyny.

Wskazówka:
Zalecenia w zakresie właściwego dozowa-
nia znajdują się na opakowaniu poszcze-
gólnych środków oraz w „TASKI Product 
information sheet”.
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Rozpoczęcie pracy

Rozpoczęcie czyszczenia

Transport po schodach

Zakończenie pracy

Uwaga:
Podczas wykonywania prac należy uży-
wać stabilnego obuwia oraz odpowiedniej 
odzieży roboczej!

Uwaga:
Należy najpierw zapoznać się z urządze-
niem, przeprowadzając pierwsze próby 
jazdy na pustym placu!

• Podłączyć wtyczkę do gniazda zasi-
lania sieciowego.
Wskaźnik się zaświeci.

• Trzymać kabel zasilający w dłoni.
Należy zadbać, żeby kabel zasilający nie miał kontaktu z 
jednostką narzędziową.

• Trzymać urządzenie obiema rękami.
• Wcisnąć przycisk bezpieczeństwa, 

obsługując równocześnie dźwignię 
przełączania.
Spowoduje to uruchomienie jednost-
ki narzędziowej.

Wskazówka:
Lekkie uniesienie ramienia prowadzącego 
powoduje przesunięcie urządzenia w pra-
wo, a lekkie opuszczenie ramienia – prze-
sunięcie w lewo.

Wskazówka:
Do transportu urządzenia po schodach 
wymagany jest udział dwóch osób.

• Wyłączyć urządzenie.
• Odłączyć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.

Uwaga:
Każde podnoszenie urządzenia wiąże się 
z ryzykiem!
Niewłaściwy ruch może spowodować 
uszkodzenie ciała lub maszyny.

• Aby podnieść urządzenie, jedna oso-
ba chwyta za wgłębienie do podno-
szenia, a druga za rękojeść ramienia.

• Zwolnić dźwignię przełączania.
• Odłączyć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.

Uwaga:
Przed rozpoczęciem wykonywania po-
szczególnych czynności związanych z 
opróżnianiem i czyszczeniem urządzenia 
należy zawsze wyłączyć urządzenie (wy-
łącznik główny) i wyjąć wtyczkę z gniazda 
zasilania sieciowego.

• Stanąć za urządzeniem.

• Aktywować dźwignię regulacji na-
chylenia za rękojeść ramienia i po-
woli unieść ramię prowadzące na 
taką wysokość, żeby znalazło się w 
położeniu pionowym.

• Zwolnić dźwignię regulacji nachyle-
nia, co spowoduje zablokowanie rę-
kojeści w wybranej pozycji.

Wskazówka:
Zdjąć pojemnik na produkt przed przechy-
leniem urządzenia do tyłu.

• Przechylać urządzenie do tyłu, aż rę-
kojeść ramienia będzie stykać się z 
podłożem.

• Odkręcić śrubę mocującą z uchwytu 
pada.

• Zdjąć pad.

• Ponownie przykręcić śrubę mocują-
cą.
Zawsze całkowicie dokręcać śrubę 
mocującą, gdyż w przeciwnym razie 
wystająca śruba może uszkodzić 
podłoże.

• Powoli postawić urządzenie.
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Opróżnianie urządzenia z płynu czyszczącego

Czyszczenia pada

Czyszczenie urządzenia

Przechowywanie/odstawianie urządzenia (wyłączanie z eks-
ploatacji)

Serwis, konserwacja i czyszczenie
Konserwacja urządzenia to podstawowy warunek umożliwia-
jący jego niezawodną pracę i długi okres eksploatacji.

Przeglądy okresowe
Urządzenia TASKI to najwyższej jakości urządzenia przete-
stowane zarówno fabrycznie, jak i przez autoryzowane insty-
tucje kontrolne. Podczas długiej eksploatacji podzespoły 
elektryczne i mechaniczne ulegają procesowi zużycia i starze-
nia.

Centrum obsługi
Podczas zgłaszania usterek lub zamówień zawsze należy po-
dać oznaczenie typu i numer urządzenia.
Dane te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. 
Na ostatniej stronie niniejszej instrukcji obsługi można zna-
leźć adresy najbliższych punktów serwisowych TASKI.

• Wyczyścić kabel zasilania sieciowe-
go wilgotną szmatką i zwinąć go luź-
no wokół rękojeści i haka na kabel.

Wskazówka:
Usuwanie brudnej wody lub roztworu 
czyszczącego musi zostać przeprowadzo-
ne zgodnie z przepisami krajowymi.

Wskazówka:
Podczas opróżniania zbiornika na brudną 
wodę należy przestrzegać przepisów pro-
ducenta środków czystości dotyczących 
sprzętu ochrony osobistej.

• Wyjąć zbiornik na wodę z urządzenia i opróżnić zbiornik.
• Opróżnić pojemnik spryskiwacza.

Wskazówka:
Przebieg procesu opróżniania wytwornicy 
piany – zobacz instrukcja obsługi wytwor-
nicy piany 2.

• Włożyć pad na kilka godzin do płynu czyszczącego, a na-
stępnie wypłukać.

Wskazówka:
Pad można również prać w pralce w tem-
peraturze maksymalnie 40°C.

• Pozostawić pad do wyschnięcia.

Uwaga:
Nie wolno suszyć pada w suszarce do 
ubrań!

Uwaga:
Nie wolno czyścić urządzenia strumieniem 
wody ani za pomocą myjek ciśnieniowych.
Woda może spowodować poważne 
uszkodzenia mechanicznych i elektrycz-
nych podzespołów wewnątrz urządzenia.

• Urządzenie należy czyścić przy użyciu wilgotnej szmatki.

Wskazówka:
Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtycz-
kę z gniazda zasilania sieciowego.

Wskazówka:
Nigdy nie przechowywać urządzenia z 
podniesioną jednostką narzędziową.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do wykonywania ja-
kichkolwiek czynności konserwacyjnych 
na urządzeniu należy zawsze wyjąć 
wtyczkę zasilania sieciowego z gniazda!

Uwaga:
Należy używać wyłącznie oryginalnych 
części TASKI; w przeciwnym razie prawa 
do roszczeń z tytułu gwarancji i odpowie-
dzialności nie zostaną uwzględnione!

Objaśnienie oznaczeń:
◊ = Po każdym zakończeniu czyszczenia, ◊◊ = co tydzień,
◊◊◊ = co miesiąc, ⊗ = lampka serwisowa

Czynność: ◊ ◊◊ ◊◊
◊ ⊗

St
ro

na

Sprawdzić wentylator silnika pod 
względem zanieczyszczenia pyłem, w 
razie potrzeby wyczyścić

●

Opróżnić spryskiwacz i przepłukać go 
ciepłą wodą ●

Wyczyścić jednostkę narzędziową 
(szczotki) ● 149

Wyczyścić pad i pozostawić do wy-
suszenia ● 149

Czyszczenie urządzenia wilgotną 
szmatką ●

• Aby zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji oraz gotowość 
do pracy, w przypadku świecenia wskaźnika serwisowego 
(ustawienie fabryczne 250 roboczogodzin) lub co najmniej 
raz w roku należy przeprowadzić serwisowanie.

Wskazówka:
W przypadku nadzwyczajnego obciążenia 
i/lub niewystarczającej konserwacji ko-
nieczne jest skrócenie tych okresów.
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Usterki

Dane techniczne

Usterka Możliwa przyczyna Usuwanie usterki Strona

Nie da się włączyć urządzenia bez 
funkcji

Urządzenie jest wyłączone
• Włączyć wyłącznik główny

146

Wtyczka zasilania sieciowego nie 
jest włożona do gniazda

• Podłączyć wtyczkę do gniazda za-
silania sieciowego

Uszkodzony kabel zasilania siecio-
wego

• Wymienić kabel zasilania siecio-
wego

Silnik nie pracuje • Skontaktować się z serwisem
Uszkodzony przycisk bezpieczeń-
stwa

• Skontaktować się z serwisem

Jednostka narzędziowa nie obraca 
się

Silnik pracuje, ale jednostka narzę-
dziowa się nie obraca

• Luźny lub zerwany pasek napędo-
wy

• Skontaktować się z serwisem
Uszkodzony komponent elektryczny • Skontaktować się z serwisem

Urządzenie nie uruchamia się, zapa-
la się lampka kontrolna

Przeciążenie urządzenia, zadziałał 
wyłącznik przeciążeniowy

• Odczekać, a następnie spróbować 
ponownie uruchomić urządzenie 
(wyłącznik przeciążeniowy zrese-
tuje się automatycznie)

Urządzenie nie osiąga prędkości 
znamionowej, aktywuje się wyłącz-
nik przeciążeniowy

Urządzenie jest przeciążone • Sprawdzić technikę pracy

Zbyt niskie napięcie: Kabel zasilania 
sieciowego jest za długi

• Usunąć przedłużacz kabla zasila-
nia sieciowego

• Sprawdzić napięcie w sieci
Urządzenie pracuje nierównomiernie Zdeformowany lub uszkodzony pad • Wymienić pad 149

Pompa spryskiwacza działa, ale śro-
dek czyszczący nie wypływa

Zaschnięty środek czyszczący w 
spryskiwaczu lub zapchany wąż

• Wyczyścić spryskiwacz

• Wymienić spryskiwacz

Urządzenie omni

szerokość robocza 43 cm

wymiary (D × S × W) 76 × 48 × 119 cm

maksymalna waga urządzenia gotowego do pracy 44 kg

Napięcie nominalne 230–240 V~ AC

Częstotliwość 50 Hz

Moc znamionowa, nominalna 1400 W

Ustalone wartości według IEC 60335-2-67

Poziom ciśnienia akustycznego LpA 65 dB(A)

Niepewność KpA 2.5 dB(A)

Wartość przyspieszenia drgań łącznie <2.5 m/s2

Niepewność K 0,25 m/s2

osłona przeciwbryzgowa IPX0

klasa ochrony I
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PL
Wyposażenie

Transport

Utylizacja

Nr Artykuł

8505440 Osłona przeciwbryzgowa

Różne pady (różowe, czerwone lub specjalne) 

• Wyłączyć urządzenie.
• Odłączyć wtyczkę z gniazda zasilania sieciowego.

Uwaga:
Każde podnoszenie urządzenia wiąże się 
z ryzykiem!
Niewłaściwy ruch może spowodować 
uszkodzenie ciała lub maszyny.

• Wyjąć jednostkę narzędziową (strona 149).
• Stanąć za urządzeniem.

• Pociągnąć za dźwignię regulacji na-
chylenia i złożyć ramię prowadzące 
do przodu.

• Zwolnić dźwignię regulacji nachyle-
nia, co spowoduje zablokowanie rę-
kojeści w wybranej pozycji.

• Aby podnieść urządzenie, jedna osoba chwyta za wgłębie-
nie do podnoszenia, a druga za rękojeść ramienia.

Wskazówka:
Należy zwrócić uwagę, aby urządzenie na 
pojeździe transportowym było odpowied-
nio przymocowane i zabezpieczone.

Wskazówka:
Po wycofaniu z eksploatacji urządzenie i 
jego wyposażenie należy zutylizować 
zgodnie ze stosownymi procedurami i 
obowiązującymi przepisami. W celu uzy-
skania pomocy należy się skontaktować z 
serwisem partnerskim firmy Diversey.
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