NÁVOD K POUŽITÍ
OBVYKLÁ PÉČE A ÚDRŽBA

ROTAČNÍ HLAVICE PRO BTO-10, BTO-11, BTO-12, BTO-23-GY, BTO-30-GY,
BTO-05-BK, BTO35G
Tyto rotační hlavice byly navrženy a vyrobeny pro dlouhou životnost, spolehlivý výkon a pohodlný proces čištění. Jsou vyrobeny
tak, aby většinu úklidu udělaly samy za vás. Snadno se pohybují a při procesu čištění není třeba fyzické síly.
Jako u každého nástroje s pohyblivými součástmi, je třeba při použití těchto rotačních hlavic dbát na opatrnost. Prosíme,
přečtěte si a uchovejte tento návod k použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1.
2.
3.
4.

Dbejte, abyste měli vlasy, ruce a nohy v dostatečné vzdálenosti od rotačního kartáče, pokud je rotační hlavice
v chodu.
Nezapomeňte, že rotační hlavice se uvede do chodu kdykoli je připojena k zapnutému vysavači. Pokud jsou v dosahu
děti, dohlédněte, aby vysavač byl vypnutý, pokud jej neobsluhujete.
Nepokoušejte se opravovat nebo čistit hlavici, pokud je v chodu.
Rotační hlavicí nenasávejte vodu ani vylité tekutiny. Tento systém je pouze na suchý povrch.

NÁVOD PRO POUŽITÍ ROTAČNÍ HLAVICE
UPEVNĚNÍ ROTAČNÍ HLAVICE

(A)

Otáčivým pohybem nasaďte kovovou násadu, dokud pevně nedrží. Zabudovaná závlačka zajistí, aby se násada při používání
neuvolnila. Chcete-li násadu odpojit, stiskněte kovovou závlačku a otáčivým pohybem násadu vysuňte.
Násadu můžete uvést do kolmé pozice stlačením vpřed a zacvaknutím zámku. Tato zamknutá poloha je vhodná pro skladování
a zvedání rotační hlavice. Pro navrácení násady do původní polohy zlehka šlápněte na hlavici a násadu zatáhněte zpátky.

OBSLUHA PŘI CHODU

(B)

Turbina nemá svůj vlastní vypínač. Je v chodu, kdykoli ji připojíte k běžícímu vysavači. Je vhodná pro různé druhy povrchu.
Abyste zajistili maximální výkon rotační hlavice, ujistěte se, že všechny filtry, sáčky i hadice jsou čisté a
nezablokované.
(C)
ČIŠTĚNÍ KARTÁČE
Čas od času se na otočný kartáč namotají nitě, provázky, vlákna z koberce, vlasy i chlupy domácích zvířat. Tyto nečistoty by
měly být pravidelně odstraňovány, aby se zachoval výkon rotační hlavice.
1.
2.
3.

Odpojte hlavici od hadice a násady. Ujistěte se, že se kartáč již neotáčí.
Obraťte hlavici spodní částí nahoru.
Provázky a další uvízlé nečistoty můžete odstranit vymotáním nebo opatrným ostříháním nůžkami.

ČIŠTĚNÍ NASÁVACÍHO OTVORU

(D)

Pokud dojde k zanesení nasávacího otvoru:
1.
2.

3.

Vypněte vysavač a odpojte hlavici od násady.
Obraťte hlavici a sejměte kryt převodového řemenu tak, že nejprve otočíte západky po směru hodinových ručiček
do polohy, kdy dosáhnou otvorů krytu. Sejměte kryt převodového řemenu. Odstraňte nečistoty z nasávacího
otvoru i rotačního kolečka. Otáčejte kartáčem, abyste se ujistili, že systém je volný. Než vše vrátíte, ujistěte se,
že červená značka na krytu převodového řemenu i všechny styčné plochy jsou očištěné. Zkontrolujte, že zuby
převodového řemenu jsou dobře nasazeny v rotačním kolečku. Prověřte nasazení převodového řemenu na
rotačním kolečku i na kartáči.
Vraťte kryt převodového řemenu na místo: nasaďte přední část krytu na okraj desky a přitlačte jej. Otáčejte po
směru hodinových ručiček, až se západky uchytí na svém místě. POZOR: Zkontrolujte utěsnění krytu, závisí
na něm výkon stroje.

VÝMĚNA OZUBENÉHO PŘEVODOVÉHO ŘEMENU A ČIŠTĚNÍ JEHLOVÉHO LOŽISKA

(E)

Aby byl zajištěn optimální výkon stroje, převodový řemen musí být správně nasazen. Řemen je třeba natočit o 90° doprava, jak

je patrné na obrázku (obr.5a).
OZUBENÝ PŘEVODOVÝ ŘEMEN (A)


Řemen je třeba otočit o 90° doprava.

ÚCHYTY OSY KARTÁČE (B)



Když instalujete nový převodový řemen, šipky na obou úchytech osy musí směřovat k zadním kolečkům.
Jak na úchytech osy, tak uvnitř hlavice je vyznačena pravá a levá strana, které musí pasovat.

ÚCHYTY PŘEVODOVÉHO ŘEMENU (C)




Nachází se tu horní a dolní úchyt.
Úchyty zabraňují znečištění převodového řemenu.
Jsou tvarované tak, aby chránily převodový řemen.

1.
2.
3.

4.
5.

Postupujte dle pokynů v bodech 1 a 2 týkajících se čištění nasávacího otvoru.
Vyjměte tři šrouby, které drží kovovou spodní desku hlavice, sejměte ji a vyjměte spodní úchyt řemenu. Sejměte
chránič hlavice.
Vyjměte kartáč a úchyty osy, je důležité vyndávat tyto úchyty správným směrem. Na obou stranách úchytů je
šipka, která při správném uložení ukazuje do zadní části kartáčového prostoru. Pro snadné rozpoznání správné
polohy při navrácení kartáče si označte horní úchyty fixem nebo lakem na nehty. Vyjměte kartáč, úchyty budou
vyjmuty zároveň.
Vyvlékněte ozubený převodový řemen z rotačního kolečka a z kartáče.
Možná další údržba: Vyjměte jehlové ložisko a vyčistěte prach, chlupy nebo ostatní nečistoty z nitra ložiska. Pro
navrácení ložiska na místo postupujte podle.

Jehlové ložisko musí být osazeno v určitém úhlu. Plochá strana podložky přijde směrem dozadu, plochá strana osy přijde
dopředu. Ujistěte se, že ložisko je správně usazeno.
6.
7.
8.

Do rotačního kolečka vložte nový převodový řemen a zkuste otočit kartáčem. Zkontrolujte, že řemen je správně
natočen, přesně tak, jako je tomu na obrázku.
Vraťte na místo kartáč i úchyty osičky. Tlakem navraťte celý chránič na původní místo.
Vraťte na místo kovový kryt a přišroubujte jej.

NÁVOD PRO POUŽITÍ RUČNÍ ROTAČNÍ HLAVICE
UPEVNĚNÍ HLAVICE

(A)

Otáčivým pohybem nasaďte kovovou násadu a/nebo držadlo zahnuté hadice do ústí ručního kartáče, dokud pevně nedrží.
Zabudovaná závlačka zajistí, aby se násada při používání neuvolnila. Chcete-li násadu nebo držadlo odpojit, stiskněte pevně
hlavici a otáčivým pohybem násadu vysuňte.

OBSLUHA PŘI CHODU

(B)

Hlavice nemá svůj vlastní vypínač. Je v chodu, kdykoli ji připojíte k běžícímu vysavači.

ČIŠTĚNÍ KARTÁČE

(C)

Vypněte vysavač a odpojte hlavici od hadice. Ujistěte se, že se kartáč již neotáčí. Nitě, provázky, chlupy z koberce a další
nečistoty, které se mohou namotat na kartáč, odstraňte ručně nebo opatrným ostříháním nůžkami. (Pozn.: Pro důkladné čištění
byste měli sejmout krycí desku.) Pro udržení výkonu kartáče jej udržujte v čistotě.

ČIŠTĚNÍ NASÁVACÍHO OTVORU

(D)

Pokud dojde k zanesení nasávacího otvoru:
1.
Vypněte vysavač a odpojte hlavici od násady.
2.
Sejměte krycí desku tak, že západku otvoru posunete směrem dozadu. Sejměte kryt a vysuňte jej vpřed, aby se
uvolnil z úchytů.
3.
Odstraňte nečistoty z trysky a/nebo turbiny.
4.
Vraťte kryt na místo: nejdříve nasaďte úchyty krytu do otvorů a zajistěte kryt západkou.

VÝMĚNA PŘEVODOVÉHO ŘEMENU

(E)

Po vyšroubování bočního šroubu sejměte krycí desku a kryt řemenu (na pravé straně). Potom vyjměte řemen z převodu
(uvolníte jej mírným otáčením kartáče zpět.
Vytáhněte řemen a kartáč a řemen vyměňte. Před navrácením krycí desky a krytu řemenu se ujistěte, že na obou stranách
úchytů kartáče vidíte označení číslem „2“. Ujistěte se, že mezi zuby převodového řemenu a rotačním kolečkem nejsou žádné
štětiny z kartáče. Pokud jsou štětiny kartáče obroušené, postupujte podle pokynů v odstavci VÝMĚNA KARTÁČE.
(F)
VÝMĚNA KARTÁČE
Pokud chcete vyměnit obroušený kartáč, sejměte kryt. Potom odšroubujte a sejměte kryt převodového řemenu. Nakonec
vyjměte řemen z převodu (uvolníte jej mírným otáčením kartáče zpět). Vytáhněte kartáč ven. Obraťte kartáč tak, abyste viděli na
obou stranách označení číslem „1“. Pozn.: Ujistěte se, že mezi zuby převodového řemenu a rotačním kolečkem nejsou žádné
štětiny z kartáče.
DALŠÍ OPRAVY
Pro jakékoli další potřebné opravy nebo údržbu mimo výše uvedené, kontaktujte prosím svého prodejce.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD NA ROTAČNÍCH HLAVICÍCH
VAROVÁNÍ
Odpojte pohyblivé části od systému, než je začnete opravovat.
ZÁVADA
1.
2.
3.
4.

KARTÁČ SE POMALU OTÁČÍ
KARTÁČ VYDÁVÁ KLEPAVÝ ZVUK
KARTÁČ SE OTÁČÍ NEPRAVIDELNĚ
KARTÁČ SE ZTĚŽKA TLAČÍ

1.
2.
3.

POKYNY
ZKONTROLUJTE SPODNÍ DESKU
ZKONTROLUJTE PŘEVODOVÝ ŘEMEN A JEHO NAPĚTÍ
ZKONTROLUJTE KARTÁČ
ZKONTROLUJTE VŠECHNY NASÁVACÍ OTVORY

4.
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