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SPIS TREŚCI 
 

 Strona  Strona 

Opis urządzenia 03 Wyłączanie / zakończenie czyszczenia 14 

Funkcje  03 Opróżnianie zbiornika  14 

Instrukcja bezpieczeństwa i-mop XXL 03 Wyjmowanie baterii 14 

Instrukcja bezpieczeństwa i-mop XXL 04 Transport / przenoszenie i-mop w budynku 15 

Instrukcja bezpieczeństwa – akumulatory 
(baterie) 

05 Transport / przenoszenie i-mop na 
zewnątrz 

15 

Instrukcja bezpieczeństwa – ładowarka 06 Przewożenie i-mop samochodem 15 

Rozpakowanie 07 Przechowywanie i-mop 15 

Zawartość 07 Konserwacja 16 

Nastawy wstępne 08 Zakończenie użytkowania 16 

Ładowanie baterii 09 Cotygodniowo 16 

Instalowanie szczotek 10 Akcesoria / części zamienne 16 

Instalowanie ssawy 10 Wymiana szczotek 16 

Instalowanie zbiornika roztworu 
czyszczącego 

11 Wymiana ssawy 17 

Instalowanie zbiornika odzysku (zbiornika 
wody brudnej) 

11 Obracanie lub wymiana gum ssawy 17 

Instalowanie baterii 11 Wymiana węża ssawnego 17 

Działanie 12 Zerowanie i-mop 17 

Napełnianie zbiornika roztworu 12 Diagnostyka i serwis 18 

Zbiornik odzysku (zbiornik wody brudnej) 12 Dane techniczne 18 

Ustawianie i-mop na „pozycję roboczą” 12 Akcesoria i części zamienne 18 

Wybór trybu pracy 13 Ochrona środowiska 19 

ECO (tryb pracy z oszczędzaniem wody) 13 Deklaracja CE 19 

Wskaźnik stanu naładowania baterii 13 Gwarancja 19 

Prowadzenie i-mop 13 Widok szorowarki rozebranej 20 

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP SZOROWARKI i-mop  

Prosimy starannie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zapoznać się z  informacjami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i użytkowania zanim i-mop będzie użyty do pracy. Przechowywać instrukcję także do 
późniejszego wykorzystywania bo zawiera ważne informacje.  

i-mop zapewnia wspaniałą wydajność i jakość sprzątania, jednak najlepsze wyniki uzyskuje się gdy i-mop: 

• Jest regularnie konserwowany zgodnie z instrukcją 
 

• Użytkowany z zachowaniem staranności i ostrożności 
 

• Gdy stosuje się oryginalne części zamienne 
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FUNKCJE 

I-mop XXL to automatyczna szorowarka przeznaczona 

do czyszczenia twardych posadzek. Szerokość robocza 

wynosi 62 cm (24,4”) i nie ma ograniczeń stosowania 

dzięki przegubowej  konstrukcji umożliwiającej 

efektywne czyszczenie powierzchni małych i średnich. 

Podzespoły są montowane zatrzaskowo, także zbiornik 

roztworu o pojemności 5 litrów (1,25 galon) i 8-litrowy 

(2 galony) zbiornik odzysku. Dzięki napędowi z baterii 

akumulatorowej możliwa jest praca 24/7 (przy 60-

minutowym cyklu pracy/ładowania baterii). 

 

 
NSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – i-mop XXL 

OGÓLNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

Bezpieczeństwo twoje i osób postronnych jest bardzo 
ważne. Nakłada to na operatora dużą 
odpowiedzialność. Stosować się należy do zaleceń 
podanych w niniejszej instrukcji oraz obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Nie używać i-mop zanim: 

• Nie zostaniesz odpowiednio przeszkolony 

• Zanim przeczytałeś i zrozumiałeś informacje 

podane w niniejszej instrukcji obsługi. 

Przy pracy z i-mop: 
• Usunąć z posadzki luźne śmieci, które mogłyby 

się wkręcić w szczotki. 

• Nie dotykać obracających się szczotek 

• Nie używać i-mop w pobliżu palnych pyłów, 

cieczy lub oparów. Nie czyścic i-mop palnymi 

rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi. 

• Nie używać i-mop jeśli na posadzce są rozlane 

palne lub trujące substancje takie jak benzyna, 

oleje, kwasy. 

• Zachować ostrożność przy manewrowaniu. 

• Do pracy ubierać się bezpiecznie. Nie 

krawatów, szalików biżuterii gdyż mogą się 

zaplatać w obracające się części powodując 

poważne uszkodzenie ciała a nawet śmierć. 

Przy odstawianiu i-mop 
• Wyłączyć i-mop 

• Postawić i-mop na płaskiej powierzchni w 

„pozycji postojowej”. 

• Opróżnić i wypłukać zbiornik odzysku 

• ODSTAWIANIE NA WEEKEND: Jeśli i-mop nie 

będzie używany przez 2 lub więcej dni to 

należy wyjąć baterię by nie skracać cyklu pracy 

na skutek samo rozładowania. 

Przed pracami serwisowymi 
• Odłączyć baterię. 
• Podczas prac serwisowych i-mop nie 

używać pierścionków ani metalowych 
zegarków ręcznych ponieważ mogą 
spowodować zwarcie a przez to poważne 
oparzenia. 

 OPIS PRODUCTU: 

Numery modeli: 
IMOPXXL.FCT.1107C EUROPA  
IMOPXXL.FCT.1207C WIELKA BRYTANIA 
IMOPXXL.FCT.1307C SZWAJCARIA 
IMOPXXL.FCT.2507C 115 V 

1. Tablica sterownicza 

2. Przełącznik 

3. Kierownica 

4. Zbiornik roztworu 

5. Zbiornik odzysku 

6. Głowica szorująca 
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NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Materiały palne mogą spowodować wybuch lub pożar. Nie używać takich materiałów w zbiornikach. 

 

OSTROŻNIE 

- Nie używać wody o temperaturze powyżej 45oC. Stosowanie za gorącej wody unieważnia gwarancję na 

zbiornik. 

- Nie stosować roztworów czyszczących o pH poniżej 3 lub powyżej 11 gdyż uszkadzają elementy takie jak 

węże i zawory. 

- Nie parkować i-mop na rampach lub pochyłościach. Parkować zawsze na poziomej, twardej powierzchni. 

Nie używać i-mop na zewnątrz lub na nierównych posadzkach. 

- By unikną porażenia elektrycznego nie przejeżdżać na gniazdkami elektrycznymi w posadzce. 

 

OSTRZEŻENIE: 

- Nie usuwać, nie zamalować i nie uszkodzić nalepek ostrzegawczych.  

- Przed odstawieniem i-mop zawsze wyłączać zasilanie. 

- Nie pozwalać by i-mop był obsługiwany przez osobę nieprzeszkoloną. 

- BEZ PASAŻERÓW. Nie wolno przewozić osób na i-mop. Nie wykorzystywać go jako stopnia drabiny lub 

platformy roboczej. 

- By uniknąć uszkodzenia stosować tylko roztwory i części zamienne zalecane przez producenta. 

- Nie uruchamiać i-mop jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wyjęta. 

- Do ładowania baterii używać wyłącznie ładowarki dostarczonej przez producenta i-mop. 

- By uniknąć uszkodzenia elektroniki nie składować i-mop na zewnątrz. 

- Product zawiera silne magnesy, ich połknięcie może spowodować uszkodzenie jelit a więc poważne 

uszkodzenie ciała a nawet śmierć. Przy manipulowaniu magnesami zachować wyjątkową ostrożność. Gdyby 

magnes dostał się do ciała to należy niezwłocznie udać się do lekarza. 

- Magnesy znajdujące się w opisywanym produkcie mogą spowodować uszkodzenie elektroniki. Przed ich 

zetknięciem z elektronicznym urządzeniem należy się upewnić czy to jest bezpieczne. Magnesy mogą 

zakłócać działanie rozruszników serca  i defibrylatorów. Osoby  z takimi urządzeniami nie powinny i-mop 

obsługiwać. 

- Nie dopuszczać dzieci do i-mop. Prosimy pamiętać, że i-mop jest rozprowadzany jako profesjonalna 

maszyna czyszcząca do obsługi przez przeszkolone i upoważnione osoby dorosłe, nie jest zabawką dla 

dzieci. 
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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – BATERIE AKUMULATOROWE 

OGÓLNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

Zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami przed użytkowaniem baterii.  

• Bateria ma elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Zalecane temperatury robocze podane są w 

poniższej tabeli. 

• Bateria musi być zawsze czysta i sucha. 

• Ni składować baterii z przedmiotami metalowymi z uwagi na niebezpieczeństwo zwarcia. 

• Nie pracować w pobliżu otwartego ognia, iskrzenia lub dymu, dotyczy to także ładowarki z uwagi na  

zagrożenie wybuchem. 

• W i-mop stosowane są baterie akumulatorowe litowo-jonowe (Li-Ion). Zużyte baterie należy złomować 

zgodnie z przepisami państwowymi, zgodnie z zasadami ochrony środowiska. 

• Nie zgniatać. 

• Nie rozbierać. 

• Baterii nie wolno podgrzewać ani palić. 

• Nie dopuszczać do zwarcia. 

• Nie zanurzać baterii w  żadnej cieczy. 

• Nie ładować w temperaturze poniżej 0oC. 

DANE TECHNICZNE 

ŁADOWANIE 5oC – 40oC 

ROZŁADOWANIE 5oC – 45oC 

SKŁADOWANIE 

<1 MIESIĄCA 5oC – 40oC 

< 6 MIESIĘCY 5oC – 35oC 
 

• Nie ładować baterii uszkodzonych 

• Nie składować baterii rozładowanych, ładować możliwie najwcześniej. 

• Przy wymianie stosować tylko oryginalną baterię i-mop. 

• Baterii nie powinno się składować ani ładować w miejscach silnie nasłonecznionych. 

• Nie wolno ładować baterii w pomieszczeniu bez dobrej wentylacji ani w temperaturze powyżej 30oC 

   OSTROŻNIE 

Baterię stanowiącą wyposażenie i-mop wolno ładować tylko  ładowarką dostarczoną z i-mop. W żadnym 

przypadku nie wolno używać ładowarki alternatywnej z uwagi na ryzyko poważnego uszkodzenia i pożaru. 

ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA 

• Chemikalia używane w baterii są szczelnie zamknięte. 

• Uszkodzona lub cieknąca bateria może przy kontakcie spowodować oparzenia chemiczne. 

• Ryzyko kontaktu z chemikaliami występuje tylko przy uszkodzeniu baterii lub jej złym użytkowaniu. 

• Unikać kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami. 

• Przeciekającą baterię złomować zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

• Przed złomowaniem produktu  należy baterie wyjąć. 
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 OSTROŻNIE 

PIERWSZA POMOC 

Po narażeniu ciała na chemikalia znajdujące się w baterii należy: 

Oczy 

- Płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, często podnosząc górną i dolną powiekę. 

Po wdychaniu 

- Wyjść z zagrożonego miejsca na świeże powietrze. Użyć tlenu jeśli jest dostępny. 

- Udać się do lekarza. 

Po połknięciu 

- Wypić co najmniej dwie szklanki mleka lub wody. Sprowokować wymioty jeśli pacjent jest przytomny. 

- Udać się do lekarza. 

 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA – ŁADOWARKA 

OGÓLNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

Zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami przed użytkowaniem ładowarki.  

OSTROŻNIE 

- Ładować tylko oryginalne baterie litowo-jonowe zabudowane w i-mop, inne baterie mogą się rozerwać i 

spowodować uszkodzenie ciała lub inne szkody. 

- Regularnie sprawdzać czy kabel zasilający nie oznak uszkodzenia. 

- Nie używać ładowarki w zamkniętej szafie, tylko w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu. 

- Nie używać ładowarki uszkodzonej. 

- Uszkodzony kabel zasilający ładowarkę wymieniać tylko na kabel dostarczany przez producenta i-mop. 

- Chronić ładowarkę przed wilgocią, przechowywać w suchym miejscu. 

- Ładowarka nadaje się do stosowanie tylko w pomieszczeniach, nie używaj jej na dworze. 

- Nie używać ładowarki jeśli jest zamoczona. 

- Nie wystawiać ładowarki na deszcz. 

- Nie ładować baterii przy temperaturze poniżej 0oC. 

- Napięcie sieciowe musi odpowiadać wartości podanej na tabliczce znamionowej ładowarki. 

- Nie uruchamiać ładowarki w strefie zagrożonej wybuchem. 

- Nie przenosić baterii trzymając za kabel zasilający. 

- Ni wkładać ani nie wyjmować wtyczki sieciowej mokrymi rękami. 

- Nie wyciągać wtyczki ciągnąc za kabel, chwytać wtyczkę a nie kabel. 

- Nie przykrywać pracującej ładowarki. 

- Nie otwierać ładowarki. Naprawy może wykonywać tylko autoryzowany serwis. 

- Nie ładować uszkodzonych baterii. 

- Nie ładować mokrej baterii, bateria musi być sucha podczas ładowania. 

- Nie wolno używać ładowarki do ładowania baterii nie-akumulatorowych. 

- Po naładowaniu baterii ładowarkę odłączać by uniknąć samo rozładowania. 
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ROZPAKOWANIE 

Położyć pudło poziomo na posadzce tak by było dookoła dość miejsca do pracy. Ostrożnie otworzyć pudło od 

góry nożem. Wyjąć piankowe pokrycie i-mop i wyjąć z pudła. Pociągnąć do góry za  kierownicę trzymając przy 

tym głowicę szorującą. Przy podnoszeniu i-mop należy przykucnąć. Umieścić i-mop na posadzce w położeniu 

parkingowym. 

 

ZAWARTOŚĆ  

Sprawdzić według poniższej listy czy dostarczone są wszystkie części. W razie braków należy się skontaktować 

z dostawcą. 

 

 

 
 
 
 
 
 

1 x  
i-mop XXL 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1 x  
bateria 
(lewa) 

 
 

 
 

1 x  
kabel 

zasilający 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 x  
bateria 
(prawa) 

 
 

 
 

1 x  
zespół 
ssawy 

  
 
 
 

1 x  
zbiornik 

roztworu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 x  
ładowarka 

 
 

 
 
 
 

2 x  
szczotki 

(średnie) 

  
 
 
 

1 x  
zbiornik 
odzysku 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1 komplet  
ochrony 

przed 
bryzgami 

 

  
 
 
 

1 x  
instrukcja 

obsługi 
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NASTAWY WSTĘPNE 

Nastawy i-mop w pozycji parkingowej 

Przy nastawach wstępnych lub za każdym razem gdy ssawa nie jest 

zainstalowana: wyciągnąć wąż ssawny od góry prowadząc 

jednocześnie dolną połówkę i-mop tak by podczas dalszej procedury 

wąż nie został sfałdowany.  

Ustawić prosto pionowo górną część korpusu i-mop.  

Przykucnąć i przytrzymać jedną ręką kierownicę a drugą głowicę 

szczotkową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powoli podnosić głowicę szczotkową aż ustawi się do góry na 

przednich kołach; przesuwać korpus w stronę zespołu szczotkowego 

aż do zatrzaśnięcia w pozycji spoczynkowej. 

 

 

 

 

 

Upewnić się czy i-mop jest ustawiony w miejscu gdzie nikt nie może 

się o niego uderzyć. Zalecamy parkowanie i-mop przy ścianie z 

kierownicą zwróconą do ściany i ze szczotkami po przeciwnej 

stronie. Dzięki temu i-mop oprze się o ścianę w przypadku uderzenia 

w niego. 
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ŁADOWANIE BATERII 

Przed pierwszym użyciem i-mop baterie należy ładować przez co 

najmniej 5 godzin. Najpierw podłączyć kabel wyjściowy ładowarki 

do zespołu ładowania a dopiero potem wtyczkę sieciową. 

 

 

Ustawić odpowiednią baterię przy zespole ładowania i wsunąć ją z 

boku aż do usłyszenia kliknięcia. Bateria jest teraz zamocowana we 

właściwej pozycji i gotowa do ładowania. 

 

 

Naciskając wyłącznik załączyć ładowarkę; wyłącznik się podświetla co 

sygnalizuje załączenie zasilania, następuje ładowanie baterii co jest 

wskazywane diodą LED (czerwona – ładowanie / zielona – pełne 

naładowanie). Pełne naładowanie pustych baterii zajmuje około 5 

godzin. 

 

Po naładowaniu obydwu baterii nacisnąć jednocześnie plastikowe 

klapki (niebieska lub zielona) na bateriach i wysunąć baterie z zespołu 

ładowania. 

 

Czerwona LED 

Świeci gdy bateria jest ładowana. 

Zielona LED 

Zapala się gdy bateria jest w pełni naładowana. Po pełnym  

naładowaniu obydwu baterii wyciągnąć je z ładowarki i ładowarkę 

wyłączyć. 

UWAGA: 

Jeśli i-mop nie jest używany regularnie to naładowane baterie 

przechowywać w suchym, czystym miejscu. Baterie, nawet 

nieużywane, należy ładować co miesiąc. 
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INSTALOWANIE SZCZOTEK 

Szczotki instaluje się gdy i-mop jest w pozycji postojowej. Jedną ręką chwycić głowicę szczotkową i ustawić 

szczotki odpowiednio do pozycji tarczy silnika. Patrzeć na ustawienie względem siebie zatrzasków i wycięć w 

szczotce i tarczy silnika. Lewą szczotkę obrócić w prawo a szczotkę prawą w lewo aż przy obracaniu tarczy silnika 

szczotki zostaną zablokowane na swoich miejscach. 

 

INSTALOWANIE SSAWY 

Wąż ssawny zespołu szorującego i-mop jest podłączony do złączki węża na ssawie. Połączyć przez obrócenie 

węża o ¼ obrotu aż do wyrównania się części złączki. Przeciągnąć wąż do góry prowadząc dolną połówkę do i-

mop. Jedną ręką przytrzymać zespół szorujący i wcisnąć lewą stronę ssawy na swoje miejsce. Następnie 

zamienić ręce i powtórzyć czynność dla prawej strony ssawy. 
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NSTALOWANIE ZBIORNIKA ROZTWORU 

Mały zbiornika napełnić 5 litrami czystej wody   

lub odpowiednim niepieniącym się  

detergentem. Założyć zbiornik,  

poczynając od zaworu, na i-mop.  

Wcisnąć zbiornik w dół aż do przerwania  

uszczelnienia zaworu 

 

 

NSTALOWANIE ZBIORNIKA ODZYSKU 

Założyć dół zbiornika na i-mop i odczekać aż zbiornik automatycznie zaskoczy na swoje miejsce. Zbiornik odzysku 

będzie zablokowany na tej pozycji magnesem. W razie wątpliwości wcisnąć zbiornika dalej w uszczelnienie by 

zapewnić lepsze zachowanie podciśnienia. 

 

INSTALOWANIE BATERII 

Jedną ręką przytrzymać zespół szorujący i-mop w drugą wsunąć baterie z obydwu stron aż do usłyszenia głośnego 

kliknięcia (niebieską wsuwać do wejścia niebieskiego a szarą do wejścia szarego). 
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DZIAŁANIE 

Przed rozpoczęciem pracy z i-mop zapoznać się dokładnie z rozdziałem niniejszej instrukcji dotyczącym 

bezpieczeństwa pracy. 

Napełnianie zbiornika roztworu 

Zbiornika napełniać czystą wodą, maksimum 5 litrów z kranu lub węża. Dla zapobieżenia wejścia brudu do zbiornika 

roztworu używać tylko niepieniącego się detergentu. 

 

Zbiornik odzysku 

Ilość płynu w zbiorniku nie powinna przekraczać 8 litrów bo grozi to uszkodzeniem i-mop. 

Uwaga: Przy każdym napełnianiu zbiornika roztworu należy opróżniać zbiornik odzysku. 

 

Ustawianie i-mop na pozycję roboczą. 

Przykucnąć, jedną ręką przytrzymać zespół szorujący a drugą popchnąć kierownicę. Powoli postawić zespół szorujący 

na posadzce. 

Nigdy nie opuszczać zespołu szorującego na posadzkę naciskając stopą. 

 

UWAGA: Gdy i-mop jest w pozycji roboczej to zawsze należy trzymać go przynajmniej jedną ręką bo i-mop nie 

jest zaprojektowany by stał bez podparcia. 
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Wybór trybu pracy 

Preferowany tryb pracy ustawiać na tablicy sterowniczej: 

TRYB 1:  Szczotki + woda/roztwór 

TRYB 2:  Tylko szczotki (ten tryb stosować gdy posadzka jest bardzo  

mokra lub trzeba szorować plamy) 

TRYB 3:  Szczotki + osuszanie 

TRYB 4: Szczotki + woda/roztwór + osuszanie 

OFF: wyłączenie  

ECO (tryb pracy z  oszczędzaniem wody) 

Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku ECO i-mop będzie używał o 40% mniej wody; ponowne naciśnięcie przycisku 

ECO wyłącza ten tryb pracy. 

Wskaźnik stanu naładowania baterii 

Wskaźnik stanu naładowania baterii jest umieszczony obok przełącznika trybu pracy. Świecenie wskaźnika na 

czerwono oznacza rozładowanie baterii, pozostaje wtedy około 5 minut pracy i-mop. 

Prowadzenie i-mop 

Stanąć za i-mop i chwycić kierownicę jedną lub dwiema rękami. Po naciśnięciu wyłącznika na kierownicy i-mop 

będzie jechał do przodu. Po prostu chodzić za nim. W przypadku zagrożenia po prostu puścić wyłącznik. Następuje 

natychmiast zatrzymanie szczotek i i-mop, silnik odsysania zatrzymuje si ę po około 3 sekundach. 

Kluczowe informacje dla optymalnego wykorzystania i-mop i zrozumienia możliwości  jego przechylania 

Obsługa i-mop jest intuicyjna, podobna do jazdy na rowerze. Został zaprojektowany tak by jechał do przodu. Żeby 

skręcić należy  wewnętrzną ręką* obrócić kierownicę w kierunku w którym chcemy jechać. I-mop może się obracać o 

360 stopni. Można zmienić kierunek jazdy – po prostu obrócić dookoła i jechać w nowym kierunku.*Przy skręcaniu w 

lewo „wewnętrzna ręka” to ręka lewa. Przy skręcaniu w prawy „ręka wewnętrzna” to ręka prawa. 

UWAGA: Nie przechylać i-mop bardziej niż na długość ręki bo przy pochyleniu większym niż 45 stopni woda  może się 

dostać do silnika odsysania. 
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Zespół szorujący i-mop jest zaprojektowany tak by dojechać w pobliże ściany. Podjeżdżać do ściany ukośnie do 

krawędzi i-mop i dalej jechać wzdłuż ściany.  

 

Wyłączanie / koniec sprzątania 

Przed zakończeniem pracy załączyć tryb 3 pracy „Szczotki + osuszanie” i przejechać jeszcze 5-6 metrów żeby odessać 

pozostałości roztworu czyszczącego. Potem ustawić pokrętło na OFF (wyłączenie). Prosimy pamiętać, że silnik 

odsysania będzie pracował jeszcze przez około 3 sekundy. 

Opróżnianie zbiorników 

Usunąć wodę lub roztwór z obydwu zbiorników do właściwej studzienki. Dla starannego wyczyszczenia zbiornika 

odzysku napełnić go częściowo czystą wodą i potrzymać poziomo z otworami zwróconymi do góry. Przechylać go 

kilkakrotnie by usunąć z niego wszystkie śmieci. 

Uwaga:  Pozostawić otwarte otwory by przez zbiornik mogło przepływać powietrze.  Zbiornik odzysku należy 

opróżniać także przy każdym napełnianiu zbiornika roztworu.         

                 OSTROŻNIE 

 Przy opróżnianiu zbiorników przestrzegać lokalnych przepisów ochrony środowiska dotyczących ścieków. 

Wyjmowanie baterii 

Ustawić i-mop w pozycji parkingowej i przytrzymać ręką za zespół szorujący. Wyjąć baterie po naciśnięciu obydwu 

plastikowych klapek do środka. 
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Transport / przenoszenie i-mop w budynku 

Przed przenoszeniem i-mop w budynkach ustawić go na, opisaną wcześniej,  pozycję parkingową. Jedną ręką 

przytrzymać kierownicę a drugą przestawić zespół szorujący w kierunku dwóch kół jezdnych. Iść powoli i uważać przy 

przejeżdżaniu przez progi lub inne przeszkody. 

W razie potrzeby załadowania i-mop na pojazd lub przeniesienia go ponad przeszkodami zawsze używać obydwu rąk. 

Jedną ręką trzymać za kierownicę a drugą ponosić zespół szorujący. 

Uwaga: Podczas transportu i-mop musi leżeć poziomo a obydwa zbiorniki (roztworu i odzysku) powinny być 

opróżnione. 

Transport / przenoszenie i-mop w budynku 

Przed przenoszeniem i-mop poza budynek zalecamy ustawienie go w pozycji parkingowej, jak opisano poprzednio. 

Przy przenoszeniu wewnątrz budynku zawsze używać  dwóch rąk a potem użyć kół jezdnych. 

 Uwaga: Dla zmniejszenia ciężaru i-mop zbiorniki i baterie przenosić oddzielnie. 

Przewożenie i-mop samochodem 

Przed załadunkiem i-mop na samochód zdjąć obydwa  

zbiorniki i obydwie baterie. Ustawić i-mop w pozycji  

parkingowej i podnieść dwiema rękami w pozycji poziomej.  

Na czas transportu zamocować i-mop pasami by zapobiec  

jego przesuwaniu się. 

 

           OSTRZEŻENIE 

By uniknąć zagrożenie uszkodzeniem ciała lub sprzętu  

podczas transportu pamiętać o ciężarze i-mop. 

Przechowywanie i-mop 

• Przechowywać zawsze w pozycji parkingowej. 

• Pamiętać o dokładnym wypłukaniu zbiorników. Roztwór należy wypłukać z rurek i zaworów; wlać do zbiornika 

0,5 do 1 litra czystej wody i uruchomić i-mop aż do opróżnienia zbiornika. 

• Przy nieregularnym użytkowaniu i-mop składować naładowane baterie w miejscu czystym i suchym. Pamiętać 

o comiesięcznym ładowaniu baterii. 
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KONSERWACJA 

Każdorazowo po zakończeniu pracy 

• Opróżnić zbiorniki i wypłukać je czystą wodą. 

• Zbiornik odzysku opłukać i wytrzeć ścierką. 

• W razie potrzeby naładować baterie. 

• Wizualnie sprawdzić czy obydwie szczotki są czyste i nieuszkodzone. Oczyścić je wodą, w razie potrzeby 

wymienić. 

• Wymienić szczotki gdy żółty wskaźnik zużycia ma tę samą długość jak inne włosie. 

• Sprawdzić czy ssawa jest czysta i nieuszkodzona. Oczyścić czystą wodą i wytrzeć ścierka  gumy ssawy, 

w razie potrzeby wymienić. Zużyte gumy ssawy można odwrócić. 

Cotygodniowo 

Oczyścić i-mop z zewnątrz używając środka nieściernego, bez rozpuszczalników; można użyć także wilgotnej ścierki. 

Dla oczyszczenia zespołu szorującego zdjąć szczotki i czyścić używając środka nieściernego, bez rozpuszczalników; 

można użyć także wilgotnej ścierki. 

 

Akcesoria / części zamienne 

Stosować tylko akcesoria i części zamienne zatwierdzone przez producenta. Używają wyłącznie oryginalnych części 

zamiennych i akcesoriów mamy pewność, że i-mop będzie pracował bezpiecznie i bez kłopotów. 

Wykaz części zamiennych i akcesoriów znajduje się na stronie 18, rozdział „Akcesoria i części zamienne”. 

 

Wymiana szczotek 

Ustawić i-mop w pozycji parkingowej, jedną ręką przytrzymać zespół szorujący a drugą ręką obracać lewą szczotkę w 

lewo a prawą szczotkę w prawo aż poczuje się opór lub zobaczy, że obraca się także tarcza silnika. Ściągnąć szczotki z 

tarczy silnika. 

Przed zainstalowaniem szczotek wizualnie sprawdzić tarczę silnika, oczyścić zespół szorujący czystą, suchą ścierką. 
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Wymiana ssawy 

Ustawić i-mop w pozycji parkingowej, jedną ręką przytrzymać zespół szorujący a drugą ręką ściągnąć lewą stronę 

ssawy. Zamienić ręce i ścignąć drugą stronę ssawy. Obracając o ¼ obrotu złączkę węża odłączyć wąż ssawny, ssawa 

będzie teraz luźna. Przed zainstalowaniem nowej ssawy sprawdzić stan węża. 

 

Obracanie lub wymiana gum ssawy 

Odkręcić 8 plastikowych nakrętek i zdjąć tylną płytkę ssawy. Po zdjęciu plastikowych części można łatwo zdjąć 

przednią gumę ssawy. Wcisnąć 8 śrub by zdjąć przednią płytkę ssawy. Teraz można obrócić lub wymienić tylną gumę 

ssawy. Przy ponownym montażu ssawy procedura jest odwrotna. 

 

Wymiana węża ssawnego 

Po odłączeniu ssawy, jak opisano powyżej, zdjąć zbiornik roztworu. Teraz można zobaczyć jak wąż jest podłączony do 

kierownicy i-mop. Jedną ręką przytrzymać zespół szorujący i odłączyć wąż ssawny obracając jego złączkę o ¼ obrotu, 

ssawa jest teraz poluźniona. Teraz można ostrożnie wyciągnąć wąż z maszyny. 

Nowy wąż wprowadzić przez otwór do złączki znajdującej się kierownicy. Połączyć obracając wąż przy złączce o ¼ 

obrotu i zainstalować z powrotem ssawę. 

 

RESET (kasowanie) i-mop 

Przed wyjęciem baterii upewnić się czy pokrętło na tablicy sterowniczej jest w pozycji OFF (wyłączone). Nacisnąć i 

przytrzymać przez 30 sekund przycisk ECO trybu pracy, następnie założyć z powrotem baterie. 
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 DIAGNOSTYKA I SERWIS 

Diagnostyka 
Brak mocy – i-mop nie startuje 
• Sprawdzić czy baterie są w pełni naładowane. 
• Sprawdzić czy baterie są prawidłowo 

zainstalowane 
• Wyjąć baterie i włożyć je z powrotem, 

sprawdzić czy i-mop startuje. 
• Wyłączyć i załączyć ponownie i-mop 
• Wykasować ustawienia i-mop 
Przepływ wody za mały lub jego brak 
• Czy zbiornik roztworu jest napełniony? 
• Czy zbiornik roztworu jest dobrze osadzony? 
• Czy rurka wodna nie jest zatkana? 
• Czy w zbiorniku roztworu nie ma śmieci i czy 

filtr jest czysty? 
• Czy ustawiono prawidłowy tryb pracy? 

 
Słaby odzysk wody 
• Sprawdzić działanie silnika odsysania. 
• Sprawdzić czy wąż ssawny nie jest zatkany. 
• Sprawdzić czy nie zatkany wlot ssawy. 
• Sprawdzić żółty filtr, w razie potrzeby oczyścić. 
• Sprawdzić deflektor końcówki, w razie potrzeby 

oczyścić 
• Sprawdzić czy nie są brudne lub uszkodzone gumy 

ssawy. 
• Sprawdzić czy zbiornik odzysku nie jest zapełniony, 

w razie potrzeby oczyścić. 
• Sprawdzić czy zbiornik odzysku jest dobrze 

osadzony. 
• Sprawdzić czy jest prawidłowo założona pokrywa 

zbiornika odzysku. 
Kłopot z dołączeniem ssawy 
Sprawdzić czy jest prawidłowo poprowadzony wąż 
ssawny

 
DANE TECHNICZNE 

Wymiary skrzyni 33cm x 64cm x 124cm 
Całkowity ciężar skrzyni (łącznie z opakowaniem) 40,2 kg 
Zbiornik roztworu 5 litrów 
Zbiornik odzysku* Maksimum 8 litrów 
Szerokość robocza 62 cm 
Nacisk szczotek 29 kg 
Obroty szczotek 350 obrotów/min 
Silnik odsysania 24V/180W 
Silnik szczotek 24V/170W (każdy silnik) 
Napięcie zasilania ładowarki 100 - 240V AC 

Napięcie robocze 24V DC 
Bateria litowo-jonowa 24V, 14 Ah, 353 Wh 
Czas pracy 60 minut 

* Przy instalowaniu zbiornika roztworu zawsze instalować także zbiornik odzysku

AKCESORIA I CZĘŚCI ZAMIENNE
POZ  P/N    OPIS 

1  
K.1.72.0000.0R Silnik szczotki (lewy) 

2  
K.1.72.0000.1R Silnik szczotki (prawy) 

3 
 

K.1.S.72.0074.357BSRA Bateria (lewa) 

4  K.1.S.72.0079.357BSRA Bateria (prawa) 

5 
 

K.1.S.72.0026.4 
Zawór 
elektromagnetyczny 

6  
K.1.5.72.0094.0 Wąż 

7  
K.1.S.72.1096.0 Ssawa, komplet 

 

 

 

POZ  P/N OPIS 

8  
K.10.72.1100.0 Tylna guma ssawy 

9  
K.10.72.1099.0 Przednia guma ssawy 

10 
 

K.1.S.72.1081.0 Zbiornik roztworu 

11  K.1.S.72.1088.0 Zbiornik odzysku 

12  
K.2.S.72.1092.797/797 komplet szczotek 

13  
K.1.72.0035.0 Silnik odsysania 
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OCHRONA ŚRODOWISKA 

 Materiał opakowanie nadaje się do recyklingu. Nie wyrzucać go do śmieci domowych. Zapewnić 

recykling. 

Wszystkie urządzenia zawierające wartościowe materiały powinny być poddane recyklingowi. 

Baterie akumulatorowe zawierają materiały, które nie mogą się znaleźć na wysypisku. Złomowanie 

wykonać zgodnie z zasadami zagospodarowania takich materiałów. 

 

 DEKLARACJA CE 

Niniejszym deklarujemy, że opisana poniżej maszyna spełnia wymagania odnośnie bezpieczeństwa i higieny 

pracy określone w dyrektywach Unii Europejskiej, zarówno wersja projektowa i konstrukcyjna jak również 

wersje skierowane do sprzedaży. Deklaracja traci ważność w przypadku niezatwierdzonych przez nas 

modyfikacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GWARANCJA 

Warunki gwarancji publikowane przez naszych partnerów są ważne w ich krajach. Dla zapewnienia bezpłatnej 

naprawy potencjalnych wad należy zarejestrować i-mop; gwarancja obejmuje awarie powodowane przez wady 

materiałowe lub produkcyjne. W przypadku reklamacji należy się skontaktować z dostawcą lub najbliższym 

autoryzowanym serwisem. Prosimy załączyć potwierdzenie zakupu. 
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WIDOK SZOROWARKI ROZEBRANEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZ. P/N OPIS ILOŚĆ 
1 K.1.TU.IMOPXXL.230.2/797 GÓRNA CZĘŚĆ  1 
2 K.1.S.72.1059.2/797 ZESPÓŁ STEROWANIA 1 
3 K.1.S.72.1040.0 RURKA WLOTOWA ZESPOŁU 1 
4 K.1.S.72.0031.2A GÓRNA CZĘŚĆ ZESPOŁU ZAWIASÓW 1 
5 K.1.S.72.0035.0 KOMPLET SILNIKA ODSYSANIA 1 
6 K.1.S.72.0111.357 KOMPLET POKRYWY SILNIKA 1 
7 K.1.S.72.0039.0/B NIEEKRANOWANY KABEL RJ 45 L 100 CM 1 
8 K.1.S.72.1081.1 KOMPLETNY ZESPÓŁ ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ 1 
9 K.1.S.72.0074.357BSRA BATERIA NIEBIESKA  [LEWA] 1 
10 K.1.S.72.0299.0 STEROWANA MIKROPROCESOROWO ŁADOWARKA i-mop 1 
11 K.2.S.72.1092.797/797 KOMPLETNY ZESPÓŁ SZCZOTEK i-mop NIEBIESKI 2 
12 K.1.S.72.1059.2/797 ZESPÓŁ SZCZOTKOWY i-mop 24V 1 
13 K.1.S.72.1096.0 ZESPÓŁ SSAWY 1 
14 K.1.S.72.1065.2 ZESPÓŁ GŁÓWNEJ DŹWIGNI 1 
15 K.1.S.72.0079.2BSRA BATERIA SZARA [PRAWA] 1 
16 K.1.S.72.0094.0 KOMPLET WĘŻA 1 
17 ZBIORNIK ODZYSKU ZBIORNIK ODZYSKU 1 

18 

K.1.72.0152.0 KABEL ZASILAJĄCY EUR 

1 K.1.72.0152.3 KABEL ZASILAJĄCY WIELKA BRYTANIA 

K.1.72.0152.2 KABEL ZASILAJĄCY SZWAJACARIA 

K.1.72.0152.1 KABEL ZASILAJĄCY 115 V 
 


