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EUROMASTER COMBI to doskonałe urządzenie do wszelkich prac czyszczących. 
Doskonale się sprawdza przy czyszczeniu schodów, ścian, małych pomieszczeń i 
wszelkich powierzchni, do których dostęp jest utrudniony z konwencjonalnymi 
urządzeniami. 
 
 
Wyposażenie EUROMASTER COMBI wersja kablowa: 
 

• Urządzenie z zamontowanym na stałe pad holder - em, 

• Teleskopowa rączka z regulacją długości i uchwytem, 

• Nylonowa szczotka szorująca. 

• Kabel zasilający 10m z transformatorem 
 
Wyposażenie EUROMASTER COMBI wersja akumulatorowa: 
 
• Urządzenie z zamontowanym na stałe pad holder - em, 
• Teleskopowa rączka z regulacją długości i uchwytem, 
• Bateria NiCd 9,6V 3000mAh, 
• Prostownik do szybkiego ładowania baterii zasilany 230 V, 
• Nylonowa szczotka szorująca. 
 
Wyposażenie dodatkowe : 
 

• Pady czyszczące – o różnych stopniach twardości i przeznaczenia - Ø 15 cm, 

• Pady z mikrofibry – Ø15 cm. 
 
 
 
Przed użyciem 
 

• Sprawdź czy zasilanie prostownika w obiekcie jest zgodne z zasilaniem w  
dostarczonym urządzeniu (120V czy 230V). Prostownik może być używany tylko 
w pomieszczeniu suchym. 

• Naładuj baterie (w opcji akumulatorowej) 

• Używaj tylko prostownika dostarczonego razem z baterią (w opcji 
akumulatorowej) 

• Baterie są naładowane, gdy na prostowniku zapali się światło zielone (w opcji 
akumulatorowej). 

• Zamontuj baterię w urządzeniu, w miejscu do tego przeznaczonym – zamek 
baterii powinien uniemożliwić jej wyjęcie bez zwolnienia zatrzasku (w opcji 
akumulatorowej). 

• Zamontuj szczotkę szorującą z końcówkami montażowymi w dysku napędowym 
urządzenia na jego spodzie. Jeśli nastąpiło odkształcenie włosia szczotki (na 
skutek transportu bądź przechowywania) można je wyprostować zanurzając 
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szczotkę na 30 sek. w gorącej wodzie – włosie szczotki powinno odzyskać 
pierwotny kształt. 

• Pracując z padem, powinien on być umieszczony centralnie na tarczy napędowej 
z rzepami.  

• Właściwą pozycję roboczą w pracy z zestawem teleskopowym należy ustawić 
przy pomocy nakrętek regulujących na rękojeści zestawu rozszerzając lub 
skracając długość rękojeści. 

 
 
Mocowanie zestawu teleskopowego 
 

• Umieść końcówkę zestawu w otworze na rękojeści urządzenia i mocno wciśnij – 
powinieneś usłyszeć charakterystyczny odgłos blokującego zacisku, sprawdź czy 
zaczep blokujący zadziałał poprawnie.  

• Skręć nakrętką blokadę mocowania zestawu teleskopowego z urządzeniem. 

• Celem demontażu zestawu teleskopowego postępuj w sposób odwrotny od 
opisanego powyżej. 

 
 
Uruchomienie pracy urządzenia  podczas trzymania go w dłoni (bez użycia 
zestawu teleskopowego) 
  

• Uchwyć urządzenie w prawą dłoń, 

• Włącznik silnika ma standardowy zamek zabezpieczający zapobiegający 
przypadkowemu uruchomieniu silnika  

• Pchnij zamek bezpiecznika kciukiem w przód jednocześnie naciskając język 
spustowy, silnik urządzenia zostanie uruchomiony. 

• Silnik pracuje, gdy język spustowy jest naciśnięty. Gdy puścisz język spustowy 
silnik urządzenia natychmiast przestaje pracować. Aby zaczął pracować 
ponownie musisz powtórzyć powyższą operację. 

 
 
Po każdym użyciu 
 

• Zdemontuj szczotkę lub pad z maszyny i wyczyść go gruntownie, 

• Aby uniknąć uszkodzenia włosia szczotki zawsze przechowuj szczotkę tak, aby 
włosie nie było deformowane (szczotka położona włosiem do góry). 

 
 
Ładowanie akumulatorów (w opcji akumulatorowej) 
 

• Usuń baterie z urządzenia poprzez zwolnienie zapinek po obu stronach baterii. 

• Podłącz prostownik do gniazda ładowania przed zamontowanie akumulatora w 
prostowniku. Zanim zamontujesz baterię w prostowniku odczekaj 5-10 min. Po 
zamontowaniu baterii w prostowniku zapali się czerwone światło na prostowniku -   
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wskazuje, iż proces ładowania jest w toku. Czas ładowania baterii to ok. 60 min. 
Zielone światło na prostowniku informuję, że bateria jest naładowana. Celem 
prawidłowej eksploatacji baterii powinny być one ładowane do pełnego poziomu 
naładowania oraz powinny być umieszczane w prostowniku do ładowania po 
pełnym ich rozładowaniu. 

 
 
Instrukcja bezpieczeństwa przy używaniu akumulatorów i urządzenia. 
 

• Nie używaj prostownika w mokrym środowisku !!! 

• Zawsze sprawdzaj stan prostownika i baterii przed rozpoczęciem procesu 
ładowania. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane tylko przez odpowiednio 
przeszkolonych techników producenta. 

• Nigdy nie wkładaj starych lub uszkodzonych baterii do ognia – MOGĄ 
EKSPLODOWAĆ !!! 

• W przypadku kontaktu płynu z baterii ze skórą postępuj jak poniżej : 
- umyj podrażnioną skórę dużą ilością wody z mydłem, skontaktuj się z lekarzem, 
- jeśli płyn z baterii dostał się do oczu natychmiast przepłucz oczy dużą ilością 
czystej wody, a następnie obowiązkowo skontaktuj się z lekarzem !!! 

UWAGA !!! 
Stare lub uszkodzone baterie mogą być szkodliwe dla środowiska i dlatego należy je 
poddać procesowi recyklingu przez odpowiednio do tego przygotowane organizacje.  
 
 
Uwagi inne 
 

• Urządzenie jest chronione przed chlapanie płynu, nie może być zanurzane w 
wodzie ani być myte pod bieżącą wodą. 

• W każdym przypadku używania urządzenia należy brać pod uwagę wszelkie 
zagrożenia występujące w obszarze jego pracy (np. schody, platformy itp.). 

• Wszystkie części ruchome urządzenia (szczotka szorująca, pad czyszczący) nie 
mogą mieć bezpośredniego kontaktu z luźnymi elementami odzieży operatorów 
czy osób postronnych – grozi to wypadkiem lub uszkodzeniem urządzenia. 

   
 


