


Návod k použití čistícího kartáče Biber BURSTE 22

Vážený zákazníku!

Gratulujeme k zakoupení tohoto produktu.
NezapomeňNezapomeňte prosím odložit tento návod k použití. Před použitím a během používání výrobku postu-
pujte přesně podle tohoto návodu k použití, čímž predítete úrazu a prodloužíte životnosti produktu. 
Rössle AG neustále pracuje na vývoji, zdokonalení svých produktů a vyhrazuje si právo na změny, 
např. tvar a vzhled bez předchozího upozornění. Tento výrobek odpovídá  platným předpisům CE.

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, 
že jste s ním byli obeznámeni.
• Před provedením jakýchkoli udržovacích prací na přístroji, odpojte přístroj z elektrické sítě.
• Před použitím zařízení zkontrolujte, zda nedošlo k opotřebení nebo poškození, které je nutné nejdříve
opravit.
• Spotřebič používejte pouze k čištění rybníka. V každém případě byste měli používat pouze originální 
kartáče Biber Burste 22 .Používejte pouze na určený účel.
• Firma Rössle zkonstruovala tento přístroj podle aktuálního stavu techniky a podle stávajících
bezpečnostních bezpečnostních předpisů. Přesto může tento přístroj být zdrojem nebezpečí pro osoby a věcné       
hodnoty, pokud je používán nesprávně resp. v rozporu s určeným účelem nebo pokud nejsou          
dodržovány bezpečnostní předpisy.Z bezpečnostních důvodů nesmí tento přístroj používat děti a     
mladiství, mladší 16 let, osoby,které nejsou schopny rozpoznat možné nebezpečí, nebo se neseznámili 
s tímto návodem na použití. Děti musí být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že se s přístrojem nebudou 
hrát.
• Ruce a nohy držte dál od oblasti kde se s přístrojem pracuje.
• • Při práci je třeba nosit vhodné oblečení. Volné oblečení případně šperky nejsou dovoleny. Držte    
vlasy,oblečení, rukavice dále od pohyblivých částí zařízení. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy 
se motu zachytit v pohyblivých částech zařízení a způsobit zranění.• Nikdy nepoužívejte zařízení které 
bylo modikované bez předchozího schválení výrobcem. zařízení se nesmí používat v blízkost výbušný 
nebo hořlavých materiálů.Není možné pokrýt všechny   situace, které by mohly vzniknout při používání 
zařízení. Vždy postupujte opatrně a přiměřeně. Dodržujte všeobecně platné bezpečnostní předpisy   



Namontování hlavy kartáče na teleskopickou tyč
Při montáži kartáčové hlavy věnujte zvýšenou pozornost spirálovému kabelu připevněnému                       
na konec tyče pomocí suchého zipu.Při uvolňování suchého zipu buďte velmi opatrní, abyste tento kabel 
neuvolnily. Ujistěte se, že konektor bude okamžitě našroubován na připojení kartáče.

Pozor! ̈
Pokud uvolníte upevnění kabelu před připojením kartáče, kabel by se mohl sklouznout dozadu
do teleskopické tyče. Po připojení kabelu zasuňte adaptér BIBER BURSTE 22 do teleskopické tyče 
spolu s kabelem a připevněte ho křídlovými maticemi. Udržujte suchý zip a při demontáži zařízení jej 
pomocí kabelu připevněte zpět k tyči jako předtím.

Montáž hnací jednotky s regulátorem rychlosti a teleskopickou tyčí
NejdříNejdříve připojte hnací jednotku k řídící jednotce rychlosti a potom k teleskopické tyči.                     
Ujistěte se, že spoje jsou správně připevněny a zajištěny pojistnou maticí. Nedržte a neotáčejte         
konektor za modrý konec

Pozor!
baterii nenechte
spadnout do vody, jinak
záruka zaniká!

Montáž napájecího zdroje pomocí regulátoru rychlosti a teleskopické tyče
Nejdříve připojte napájecí zdroj k ovladači rychlosti a potom k teleskopické tyči. Ujistěte se, že
spojení jsou připevněny velmi přesně a zajištěny pojistnou maticí.Nedržte a neotáčejte konektor za 
modrý konec. Pak můžete připojit přívod energie do elektrické sítě. Následně můžete připojit        
zástrčku do elektrické sítě.

Pozor!
Ujistěte se, aby se přívod
napájení nedostal do vody, 
jinak zaniká záruka a hrozí    
nebezpečí zásahu elektrickým
proudem.



Práce s BIBER 22 BURSTE

BIBER 22 BURSTE je určen pro čištění povrchů pod vodou. Zejména na rovnoměrných površích stěn  
a podlah se rotační kartáč automaticky přitáhne na povrch, což zlepšuje čistící schopnost a ve
Všeobecně usnadňuje práci uživatele s menší námahou. Není třeba používat silný tlak, který
bby mohl poškodit hnací kola. S BIBER 22 BURSTE lze připevnit sací hadici s průměrem 50 nebo 38 
mm k vestavěnému sacímu konektoru. Při současném použití kartáče a vysavače se špína z kartáče 
vysaje čímž se zachová čirost vody. Pomocí regulátoru rychlosti máte možnost zvolit si mezi třemi   
různými rychlostmi v každém směru. Rychlost otáčení, kterou vyberete, je indikována LED diodou.

Pro povrchy stěn doporučujeme rychlejší, pro vodorovné povrchy spíše pomalejší rychlost rotace. 
aby nedošlo poškození citlivých povrchů, jako je fólie, doporučujeme začít se žlutým připevněním 
kartáče Vacu-grip. Jako volitelnou možnost však můžete použít tvrdší kartáče s vakuovým       
uchopením v červené barvě = střední tvrdá nebo zelená / červená = tvrdá. Toto je vhodné v        
případě tvrdých nebo potažených nečistot. nabitou napájecí jednotku můžete snadno přepravovat 
pomocí dodaného řemínku, stačí ji zasunout do držáku napájecí jednotky. BIBER 22 BURSTE 
můžete obsluhovat teleskopickou tyčí.

VVýměna kartáče Vacu-grip

Pozor! Před jakoumikoliv údržbou zařízení BIBER 22 BURSTE odpojte kartáč od zdroje
napájení.Kartáče můžete snadno vyměnit pomocí zvedáku kartáčků (1). Vložte zvedák kartáče do 
štěrbiny (2), která je označena šipkou (3). Zvedněte kartáč nahoru a ven (4) a vytáhněte kartáč z 
hnací jednotky. Pokud chcete připevnit kartáč, jednoduše položte šipku do otvoru a potom pevně 
zatlačte dolů, dokud nezapadne na místo.



Údržba a čištění aktivního kartáče BIBER 22 BURSTE

Výstraha! Před provedením jakýchkoliv údržbářských prací na zařízení je třeba jej vždy odpojit
přístroj od napájení. Po použití stroj očistěte.Pokud je kabelová zásuvka na stroji znečištěná, vyčistěte ji
stlačeným vzduchem nebo měkkým kartáčem. Vnější části zařízení čistěte čistou a suchou
hadříkem. V blízkosti vypínače a napájecí jednotky nepoužívejte vodu. Rukojeti udržujte čisté,
bez oleje a mastnoty. Zkontrolujte, zda není napájecí jednotka poškozena. Zkontrolujte, zda není
nabíjecí jednnabíjecí jednotka poškozena a funkční. Zkontrolujte, zda není poškozen popruh. Zkontrolujte, zda jsou
všechna připojení a kabely čisté a neporušené. Pokud stroj začne vibrovat, je třeba jej vypnout. před
odstraněním veškerého materiálu, který se může ovinout kolem kartáče, vypněte stroj a odpojte            
napájecí jednotku.

Přeprava a uskladnění kartáče Biber 22 BURSTE

• Před přepravou stroj zajistěte.
• Před přepravou stroj vypněte a uložte jej do dodaného balení.
• Nap• Napájecí jednotka a nabíjecí jednotka by se měly skladovat na suchém místě, bez vlhkosti a mrazu.
• Napájecí jednotka by se neměla skladovat v místnostech, kde existuje nebezpečí elektrostatického 
výboje.
• Napájecí jednotka by se měla skladovat při teplotách od 0 do 30 ° C a nesmí se vystavovat
přímému slunečnímu záření.
• Stroj skladujte v uzamčené místnosti, která není přístupná dětem nebo jiným neoprávněným
osobám.
• • Před delším skladováním se ujistěte, že je stroj důkladně očištěn a napájecí jednotka je plně nabitá.

Co dělat když Biber 22 BURSTE nefunguje?

• Napájecí jednotka není zcela nabitá.
• Napájecí jednotka není správně nainstalována v držáku.
• Zástrčky nejsou správně připojeny.
• Kotouč kartáče je zablokován cizími tělesy.
• Regulátor rychlosti nebyl aktivován, uvědomte si prosím, že po spuštění nastane krátké zpoždění
než začne Biber 22 BUnež začne Biber 22 BURSTE pracovat.
• Aby se mohly vyloučit všechny potíže, je možné kartáč připojit přímo k napájecí jednotce Tímto
způsobem obejdeme přepínač a teleskopickou tyč.

Likvidace baterie, nabíjecí jednotky a stroje

Symbol na výrobku nebo obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní
odpad. Likvidace by měla probíhat ve vhodném recyklačním středisku pro elektrické a
elektrotechnické zařízení.



 BIBER 22 BURSTE

EG prohlášení o shodě
Rössle AG
Pater-Hartmann-Str. 23
87616 Marktoberdorf 
tímto vyhlasue,že zařízení Bisam 44 BURSTE vyhojue       
následujícím předpisům: 
Směrnice o stSměrnice o strojích 2006/42 / EG,Směrnice o nízkém napětí 
2006 /95 / EG.Baterie a akumulátory, staré baterie a staré 
akumulátory 2006/66 / EG.EN 60335-1, EN 60335-2-67     
EN 62133 a EN 60335-2-29

Jméno podepsaného                                     
Hubert Rössle
Funkce podepsaného:                                          
generální ředitel společnosti
Datum podpisu : 10.02.2016

Jméno zplnomocněného zástupce
pro technickou dokumentaci:
RRössle AG
Pater-Hartmann-Str. 23
87616 Marktoberdorf, Germany






