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FloorXcenter 
 
Grīdas pulējamā iekārta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lietošanas instrukcijas saturs: 

1. Drošības noteikumi 
2. Aprīkojuma konfigurācija 
3. Piederumi 
4. Pamattīrīšana, ļoti netīras grīdas 

tīrīšana 
5. Eļļotu koka grīdas segumu 

atsvaidzināšana ar tīrīšanas 
līdzekli Osmo Liquid Wax 
Cleaner 

6. Virsmu kopšana un 
atsvaidzināšana 

7. Krāsas piešķiršana ar 
tonējošajām eļļām Dekorwachs 
(Wood Wax Finishes) un eļļu 
Polyx® Professional Color-Oil 

8. Pakalpojumi 
9. Kopšana 
10. Tehniskie dati 

 
 
 
 

 

Pamata komplektā: 
1 x FloorXcenter ar pudeli sārmu šķidrumiem un 
kustīgo disku plātni 1 x balts pulēšanas disks 
1 x mikrošķiedras pulēšanas disks 

 
 

Izlasiet uzmanīgi šos norādījumus pirms sākat lietot iekārtu. 
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Šīs lietošanas instrukcijas ir paredzētas apkalpojošajam personālam. 
1. Lūdzu, iepazīstieties ar ekspluatācijas instrukcijas piezīmēm un ieteikumiem pirms iekārtas 

montāžas, pirmās lietošanas reizes un kopšanas. 
2. To darot, jūs droši kontrolēsiet iekārtu un uzlabosiet tās veiktspēju.  

Iekārtas kopšana un uzturēšana saskaņā ar šīm lietošanas instrukcijām uzlabo jūsu drošību un 
nodrošina iekārtas vērtību. 

3. Ražotājs neuzņemas atbildību par ievainojumiem un traumām, kā arī īpašuma 
bojājumiem, kas radušies gadījumos, kad iekārta tiek izmantota nepareizi. 

 

1. Drošības noteikumi 

Jūsu drošībai 
Pirms pulējamās iekārtas izmantošanas, ir svarīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju, un vienmēr 
uzglabājiet instrukciju kopā ar iekārtu. 
Grīdas pulējamo iekārtu nedrīkst izmantot personas, kas nav instruētas tās lietošanā un ir tieši 
atbildīgas par tās ekspluatāciju. 

 

Uzmanību! FloorXcenter nav piemērots tādu virsmu apstrādei, uz kurām atrodas putekļi un 
šķidrumi, kas ir bīstami veselībai. Nešķērsot! 

 

Piesardzīgi! 
Nekad nešķērsojiet iekārtu pāri elektrokabelim. Elektriskās strāvas trieciena briesmas! 

 

Vispārīgā informācija 
Uz FloorXcenter ekspluatāciju attiecas visi spēkā esošie valsts tiesību akti. 
Papildus lietošanas instrukcijai un izmantošanas valsts saistošajiem noteikumiem par nelaimes 
gadījumu novēršanu, ir jāievēro arī apstiprinātie droša un profesionāla darba drošības tehniskie 
noteikumi. Jebkuru darbības veidu, kurš ir uzskatāms par kritisku vai bīstamu drošības ziņā, 
nedrīkst veikt. Nav atļauts izmantot iekārtu publiskās vietās un uz ielām. 

 

Izmantot iekārtu saskaņā ar noteikumiem 

• FloorXcenter ir paredzēts lietošanai tikai iekštelpās. 

• Cita veida izmantošana nav pieļaujama saskaņā ar noteikumiem. Ražotājs nav atbildīgs par 
jebkādiem bojājumiem, kas radušies šādas izmantošanas rezultātā; šāds risks un sekas ir tikai 
lietotāja atbildība. 

• Jāievēro ir arī ražotāja noteiktie ekspluatācijas, uzturēšanas un apkopes noteikumi, lai iekārta 
tiktu izmantota saskaņā ar visiem regulējumiem. 

• Jāievēro attiecīgie noteikumi un regulējumi saistība ar negadījumu novēršanas pasākumiem, 
kā arī citi vispārpieņemtie drošības un darba noteikumi. 

• Iekārtas nesankcionēta modifikācija anulēs visas garantijas un ražotāja atbildību par 
jebkādiem no tās izrietošiem bojājumiem. 

• Pirms izmantojiet iekārtu, pārbaudiet grīdas seguma piemērotību šai tīrīšanas metodei! 

• Pievērsiet uzmanību elastīgo grīdas segumu virsmas spiedienam, piemēram, vingrošanas 
zālēm, un pirms iekārtas izmantošanas esat piesardzīgi un atbilstoši to testējiet! 

• Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem, kas virsmām tiek radīti pēc nepareizas 
iekārtas vai tās piederumu lietošanas.
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Produktatbildība 
Operatoram ir skaidri norādīts, ka iekārtas drīkst izmantot tikai saskaņā ar visiem attiecīgajiem 
noteikumiem. Lietotājs uzņemas visu atbildību, ja iekārta netiek izmantota saskaņā ar 
noteikumiem. Tādējādi ražotājam netiek piemērota jebkāda atbildība. 

 

Drošības apdraudējumi 

• Atrodoties iekārtai dīkstāvē ir nekavējoties jāizslēdz pulēšanas birstes/ iekārtas galva, lai 
nebojātu grīdas segumu. 

• Lūdzu atcerieties ievērot visus drošības regulējumus, transportējot iekārtu liftā, it īpaši tas 
attiecas uz kravnesību. 

 

Darba stāvoklis 
Darba stāvoklis norādīts iekārtas aizmugurē. 

 

Apkalpojošais personāls 
Grīdas pulēšanas iekārtu nedrīkst uzturēt vai apkalpot personas, kuras nav tam kvalificētas. 

 

Tīrīšanas līdzekļi 

• Lietojot tīrīšanas un kopšanas līdzekļus, ir jāievēro ražotāja uzskaitītās bīstamības norādes; ja 
nepieciešams, jāvalkā aizsargbrilles un aizsargapģērbs. 

• Neizmantojiet tikai tīrīšanas līdzekļus, kas puto, viegli var uzliesmot vai satur veselībai 
bīstamas vielas. 

 

Lūdzu ņemiet vērā risku, lietojot vielas, kas ir viegli uzliesmojošas, degošas, toksiskas, 
bīstamas veselībai, kodīgas vai kairinošas. 

 

 
Pirmā lietošanas reize 

• Piegādi, drošības noteikumu instrukciju, ekspluatāciju un kopšanu, kā arī pirmo lietošanas reizi 
uzrauga pilnvarots eksperts. 

Ja tas tā nav, apkalpojošais uzņēmums būs atbildīgs par instruēšanas operatoru. 
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2. Aprīkojuma izkārtojums 

 

1. Tīrīšanas līdzekļa vadības ierīce 
2. Vāks ar spiedpogu 
3. Pudele sārmiem 
4. Pudeles turētājs 
5. Cauruļvads 
6. Pudeles spiediena vārsts 
7. Āķveida kabelis 
8. Aizsargs pret 

atsitieniem 
9. Kustīgā 

disku 
plātne 

 
 
 
 
 

 
3. Piederumi 

Pieejami šādi piederumi: 
 

Mikrošķiedras pulēšanas disks (Ø 33 cm) Balts pulēšanas disks (Ø 33 cm) 
 

Birstu komplekts Sarkans pulēšanas disks (Ø 33 cm) 

 
Padoms: 
Nekad neatstājiet FloorXcenter uz pulēšanas diskiem, mikrošķiedras pulēšanas diska vai birstu 
komplekta pēc izmantošanas. Iekārtas svars izspiedīs atlikušo šķidrumu, un lietošana/ 
vienmērīga darbība vairs nebūs iespējama. Ja tā notiek, tad jānomaina pulēšanas disks/ birstu 
komplekts. 
Paceļot iekārtu, viegli iespējams noņemt diskus/ birstu komplektu un kustīgo diska plātni. 
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4. Pamattīrīšana, ļoti netīras grīdas tīrīšana 
Tīrīšana ar birstu komplektu - balto pulēšanas disku 

 
• Uzpildiet pudeli (labā pusē sk.attēlu) ar Osmo Wash & 

Care līdzekli un ūdeni attiecībā 1:1 

• Ielieciet pudeli tās turētājā 

 
 

 
• Uzlieciet birstu komplektu/ balto pulēšanas disku uz 

kustīgās disku plātnes (birstu komplektu lietot uz 
strukturētām virsmām) 

• Nospiediet vāka spiedpogu uz augšu 

• Stumiet vadības ierīci tik ilgi, kamēr pirmie pilieni nonāk uz grīdas 
Padoms: stumiet vadības ierīci tikai uz īsu brītiņu. Pārāk daudz 
šķidruma var iekļūt koksnē un radīt neatgriezeniskus bojājumus. 

 
 

• Pārvietojiet FloorXcenter pa netīro grīdu un sāciet darbu 
 

Padoms: Strādājiet aptuveni uz 10 m ². Citādāk netīrumi, kas 
atmiekšķējušies no virsmas, var nožūt uz tās atkal. Ja 
FloorXcenter ir uzsācis savu darbu un novietots uz grīdas, 
tad aizveriet vāku, lai izvairītos no šķidruma noplūdes. 

 
 
 
 

 
• Paceļot iekārtu, kustīgo disku plātni kopā ar birstu 

komplektu/ balto pulēšanas disku ir iespējams viegli 
noņemt 

• Ievietojiet mikrošķiedras pulēšanas disku zem kustīgās disku plātnes 

• Absorbējiet netīrumus ar mikrošķiedras pulēšanas disku 

 
 
 
 
 

• Iztīriet, izgrieziet un izmantojiet vēlreiz 

• Mikrošķiedras pulēšanas disks 
jāmazgā 95°C  temperatūrā 
(veļasmašīna+ žāvētājs)
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5. Eļļotu koka grīdas segumu 
atsvaidzināšana ar tīrīšanas 
līdzekli Osmo Liquid Wax 
Cleaner 

• Notīriet virsmu (skatīt 4. punktu) 
 

• Pēc virsmas pilnīgas nožūšanas, uzklājiet līdzekli 
Osmo Liquid Wax Cleaner (var arī izsmidzināmā 
veidā) tieši uz koka grīdas (apmēram 1 tējkarote uz 
1m²). 

 
 
 
 

Padoms: Nelejiet līdzekli Osmo Liquid Wax Cleaner iekārtas pudelē (iespējams 
aizsprostojums) 

 
 

• Uzlieciet balto pulēšanas disku zem kustīgās disku plātnes 

• Pulējiet ar balto pulēšanas disku 
 

Padoms: Uz virsmas ir pārāk daudz vielas, kad var redzēt pulēšanas laikā birstu 
(apļveida) nospiedumus uz seguma. Tas nozīmē, ka nepieciešams apgriezt vai 
izžāvēt pulēšanas disku uz neapstrādātas virsmas. 

 

• Lai iegūtu spīdīgu rezultātu, pulējiet virsmu pēc žāvēšanas (apm. 30 minūtes) ar jaunu 
balto pulēšanas disku. 

 
 

 

6. Virsmu kopšana un atsvaidzināšana 

• Vispirms notīriet virsmu (skatīt 4. punktu). 

• Netīrumiem,kurus ļoti grūti notīrīt, lietot sarkano pulēšanas disku 

• Pāreļļojiet ārkārtīgi nodilušas virsmas ar eļļu Osmo Polyx® Oil 

 
 
 
 

• Uzklājiet ļoti plānu kārtu Osmo Polyx® Oil eļļas ar Osmo dubultā asmeņa eļļas lāpstiņu vai 
Osmo profesionālo eļļas lāpstiņu, un pēc tam nopulējiet ar balto pulēšanas disku. 

 
Padoms: Uz virsmas ir pārāk daudz vielas, kad var redzēt pulēšanas laikā birstu (apļveida) 
nospiedumus uz seguma. Tas nozīmē, ka nepieciešams apgriezt vai izžāvēt pulēšanas disku 
uz neapstrādātas virsmas. 
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7. Krāsas piešķiršana ar tonējošajām eļļām Dekorwachs (Wood Wax 
Finishes) un eļļu Polyx® Professional Color-Oil 

 
• Vispirms uzklājiet tonējošo eļļu vai Wax Osmo 

Polyx® Oil eļļu ar Osmo dubultā asmeņa eļļas 
lāpstiņu vai Osmo profesionālo eļļas lāpstiņu 

 

• Izkliedējiet un pulējiet ar FloorXcenter un  
 balto pulēšanas disku 

 
 

 
Padoms: Uz virsmas ir pārāk daudz vielas, kad var redzēt pulēšanas laikā birstu (apļveida) 
nospiedumus uz seguma. Tas nozīmē, ka nepieciešams apgriezt vai izžāvēt pulēšanas 
disku uz neapstrādātas virsmas. 

 

Apdare: 
Ja nepieciešams aizsargāt pigmentus, jāuzklāj viena kārta eļļas Osmo Polyx® Oil. 
Uzziniet vairāk informācijas mūsu mājaslapā www.osmolatvija.lv. 

 
 

8. Pakalpojumi 

• Ja nepieciešams iekārtu remontēt, tad, lūdzu, sazinieties ar Jūsu vairumtirdzniecības 
pārstāvi vai vienu no tirdzniecības vietām. 

• Uzmanību! Šī iekārta ir paredzēta lietošanai tikai uz virsmām, kuru maksimālais slīpums ir 2%. 

• Uzmanību! Nav atļauts izmantot iekārtu publiskās vietās un uz ielām. 

 

 
9. Kopšana - svarīgi ievērot šīs piezīmes: 

 Iekārtai tīrīšanas un kopšanas, detaļu maiņas vai citas funkcijas iestatīšanas laikā, jābūt 
izslēgtai un atvienotai no strāvas padeves. 

 Elektrotīkla vads nedrīkst tikt bojāts iekārtas pārvietošanas laikā, tas ir, saspiests, 
deformēts un tamlīdzīgi. 

 Elektrotīkla vads regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tam nav bojājumu pazīmju. 

 Iekārtu nedrīkst izmantot, ja elektrotīkla vads nav labā stāvoklī. 

 Gadījumos, kad nepieciešams mainīt vai izmantot elektrotīkla vadu vai elektrobarošanas 
pievadus, stingri jāievēro ražotāja sniegtās piezīmes. 

 Lai nomainītu elektrotīkla vadu vai pievadu komplektu savienojumus, ir jānodrošina 
aizsardzība pret ūdeni un tiem jābūt mehāniski izturīgiem. 
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 Lai iekārtu veiksmīgi transportētu liftos, nepieciešams novietot to vertikāli, lai novērstu 
iesprūšanu starp sānu sienām. 

 Nedrīkst izmantot izsmidzināmus un tīrīšanas līdzekļus, kas nav piemēroti iekārtas 
paredzētajam mērķim. 

 Nekad neizmantojiet vielas, kas ir viegli uzliesmojošas, ugunsnedrošas, toksiskas, 
bīstamas veselībai, kodīgas vai kairinošas. 

 Koriģējošo tehnisko apkopi, tai skaitā smidzinātāju un šļūteņu integrāciju, drīkst veikt tikai 
specializēti pēcpārdošanas centri vai kompetenti kvalificēti darbinieki, kas pārzina visus 
attiecīgos drošības noteikumus. 

 
 
 

10. Tehniskie dati: 

AC motors 230 V; 50 Hz 
Nominālā jauda 290 W; 1.9 A 
Svārstīšanās ātrums 1,450 1/min. 
Birste 330 mm 
Darba augstuma diapazons 250 mm 
Svars 12,5 kg 
Aizsardzības klase I 
Vada garums 7,5 m 

 

Izmaiņas iespējamas saskaņā ar tehnikas attīstību. 

 
 
 

Iepriekš minētā informācija tiek sniegta, balstoties uz mūsu zināšanām, tā neuzliek 
mums nekādu atbildību. (01/2009) 
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