
 
 
 

 
                                
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

                 
 

 
Instrukcja stanowi integralny element dostawy urządzenia. 
W przypadku zagubienia instrukcje należy pobrać ze strony polor.pl 

 
- wersja aktualizowana 5 listopada 2021 - 

MCW-1   SZOROWARKA OSCYLACYJNA 
 

Oryginalna instrukcja obsługi POLOR MCW-1 



 
 
 

 
 
 

Szanowni Pa ństwo 
 

    Dziękujemy za zaufanie i zakup urz ądzenia firmy POLOR. 
 

 
Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi 

jakościowe i eksploatacyjne. 
 
Przekazane urządzenie jest wyrobem nowoczesnym, 

łatwym w obsłudze i dedykowanym do zastosowań 
profesjonalnych. 
 

Niniejsza instrukcja obsługi pozwoli na szybkie i dokładne 
zaznajomienie się z warunkami pracy urządzenia. 

 
Instrukcja jest integralną częścią maszyny. Ważnym jest, 

aby znajdowała się ona zawsze w posiadaniu użytkownika 
urządzenia. 
 

Prosimy o dokładne i wnikliwe zapoznanie się z treścią 
instrukcji ze szczególnym uwzględnieniem uwag i zaleceń 
producenta wyrobu a zwłaszcza zaleceń dotyczących 
bezpieczeństwa użytkowania. 
 
 
 

Firma POLOR Sp. zo.o. zastrzega sobie możliwość 
dokonywania zmian w konstrukcji urządzenia mających na celu 
podwyższenie walorów technicznych i użytkowych wyrobu bez 
uprzedzenia. 

 
 
 



 
 

 
PRZED ROZPOCZĘCIEM  UŻYTKOWANIA: 

 

Instrukcja bezpieczeństwa 
 

Przeczytaj dokładnie poniższe instrukcje  
i zachowaj je dla celów informacyjnych. 

 
Usunięcie opakowania i kontrola urządzenia: 

 
Po rozpakowaniu urządzenia, należy sprawdzić czy nie 

zostało ono uszkodzone w czasie transportu oraz czy wszystkie 
elementy wyposażenia są w komplecie z maszyną.  

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości nie wolno 
uruchamiać maszyny. Należy wówczas skontaktować się                
z dystrybutorem firmy Polor. Nieprzestrzeganie instrukcji może 
łączyć się zagrożeniem życia i mienia za które producent oraz 
dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności. Jeśli urządzenie 
wykazuje uszkodzenia powstałe podczas transportu, nie należy 
go uruchamiać. Należy się zwrócić do serwisu lub sprzedawcy 
towaru. Opakowanie jest w 100% wykonane z materiałów 
nadających się na surowce wtórne i może zostać przetworzone 
zgodnie z lokalnymi wytycznymi. Urządzenie przeznaczone jest 
do pracy na posadzkach płaskich bez występujących kątów 
nachylenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy się 
zwrócić do sprzedawcy lub dystrybutora. 
 
UWAGA: Opakowanie maszyny (torebki plastikowe, spinacze itd.) może stanowić 

potencjalne zagrożenie i dlatego powinno być trzymane z dala od dzieci i osób 

trzecich. Akcesoria maszyny znajdują się w wewnątrz opakowania. 

 

 

DYSTRYBUTOR PRODUCENT 
 

Polor Sp. z o.o. 
Władysława IV 1 
70-651 Szczecin 
Tel.  91 822 88 00 

 

 

Polor Sp. z o.o. 
Władysława IV 1 
70-651 Szczecin 
Tel.  91 822 88 00 

 



 

 
 

Instrukcja bezpieczeństwa 
 
Urządzenie przeznaczone jest do użytku wyłącznie przez przeszkolone osoby! 
Urządzenie przeznaczone jest do zastosowań profesjonalnych! 
Urządzenie może być użytkowane tylko przez osoby o odpowiedniej sprawności 
fizyczno-ruchowej! 
Urządzenie nie może być użytkowane przez osoby niepełnoletnie! 
Unikać kontaktu urządzenia z ciałem za wyjątkiem rękojeści i uchwytów! 
Nie owijać przewodu zasilającego wokół części ciała! 
Nie najeżdżać urządzeniem na przewód zasilający! 
Nie używać maszyny w pobliżu łatwopalnych cieczy i gazów! 
Nie używać maszyny w środowisku wilgotnym (basen, oczko wodne, deszcz itp.) 
Usunąć większe zanieczyszczenia z podłogi i zamieść ją! 
Nie ciągnąć maszyny za wtyczkę lub przewód zasilający! 
Nie owijać przewodu zasilającego wokół ostrych przedmiotów! 
Nie rozkładać przewodu zasilającego w miejscu gdzie może zostać uszkodzony np. 
przez drzwi z samozamykaczem! 
Nie wyciągać wtyczki z gniazda zasilania mokrymi rękoma! 
Uwaga! Duży ciężar urządzenia – przenosić wyłącznie w dwie osoby! 
Nie używać maszyny na wykładzinach i dywanach! 
Używać środków ochrony osobistej – okularów ochronnych, maski przeciwpyłowej               
i środków ochrony słuchu! 
Podczas czyszczenia i po użytkowaniu ZAWSZE należy wyłączyć wtyczkę z gniazdka! 
W trakcie przenoszenia należy pozotawić pad w mocowaniu, aby uniknąć uszkodzeń 
powierzchni przyczepnej / rzepu! 
Unikać najazdów na gniazda elektryczne ukryte w podłodze. Ryzyko ich zalania! 
Nie używać maszyny pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających! 

 

UWAGA:  
Nie wolno czyścić płonących lub gorących materiałów.  
Nie wolno stosować rozpuszczalników, substancji toksycznych, 
palnych lub wybuchowych oraz silnie żrących kwasów. 
Nie wolno pracować urządzeniem w pomieszczeniach                            
z atmosfera wybuchową (strefy EX).  
Nie wolno pracować urządzeniem w pomieszczeniach w których 
poziom wilgotności przekracza 80%. 
 

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. 

 

OSTRZEŻENIE  Nie dopuszczać do kontaktu przewodu z wibrującym padem. 

OSTRZEŻENIE Korzystanie z maszyny może negatywnie wpływać na urządzenia 

medyczne sterowane elektrycznie, takie jak rozruszniki serca! 

 



 

 
 

Instrukcja bezpieczeństwa 
 

- Przed podłączeniem maszyny do sieci należy sprawdzić, czy napięcie w sieci 

zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej maszyny. 

- Maszyna powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem tzn do pracy             

w amtosferze suchej przy ewentualnie mokrej podłodze. Używanie maszyny                

do innych celów jest zarówno niewłaściwe i niebezpieczne. 

- Po podłączeniu maszyny do prądu, nie wolno trzymać urządzenia blisko wrażliwych    

  części ciała, takich jak oczy, usta, uszy itd. 

- Maszyny nie powinno się nigdy pozostawiać bez nadzoru w obecności dzieci            

lub osób trzecich lub o obniżonej sprawności psychiczno-ruchowej. 

- Należy pamiętać o wyjęciu wtyczki zasilania z gniazda w czasie, gdy maszyna            

nie jest używana. 

- Nie wolno podnosić maszyny za przewód ani wyszarpywać wtyczki z gniazda. 

- Przed użyciem należy sprawdzić wszystkie przewody. Nie wolno używać wadliwych 

przewodów. 

- Jeżeli używane są przewody przedłużające (maks. 25m, 3x2,5mm2 dla przewodu 

rozwiniętego z bębna), ich połączenia powinny być suche i trzymane z dala od 

wilgotnych powierzchni. 

- Należy pamiętać o odłączeniu maszyny od prądu przed otwarciem jej w celu 

konserwacji, etc. Maszyny nie wolno nigdy zanurzać w wodzie! Nie wolno używać 

rozpuszczalników ani silnych detergentów do jej mycia. 

- Nie wolno używać maszyny w miejscach nasyconych gazem (niebezpieczeństwo  

  niekontrolowanego wybuchu!). 

- Maszyna przewidziana jest do współpracy z materiałami ściernymi (tzw pady)             

o wymiarach 250mm x 430mm dostępnymi w sieci sprzedaży POLOR Sp. z o.o. 

  Dostępne są pady: biały do nadawania połysku, czerwony do mycia posadzek 

takich jak marmur, typu pcv itp., zielony do mycia posadzek typu gres lub granit, 

oraz pady piankowy / melaminowy do gruntownego mycia posadzek typu pcv 

oraz gresów (bez większej konieczności użycia agresywnych środków chemicznych). 

- Rekomendujeny chemię marki KLEEN do stosowania w naszych urządzeniach. 
 

Producent ani dystrubutor nie odpowiada za obrażenia osób            
i zwierząt oraz zniszczenia materialne spowodowane 
niewłaściwym lub nieracjonalnym używaniem maszyny lub 
nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi / rekomendacji. 
 
 
 
 



 

 
 

Instrukcja bezpieczeństwa 
 

Podłączenie elektryczne urządzenia: 
 

Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów 
Zakładu Energetycznego. Zgodnie z przepisami konieczność 
uziemienia urządzenia zależy od zastosowanego przy nim 
oryginalnego przewodu zasilającego. Przed przystąpieniem do 
jakiejkolwiek czynności wymiany pada, czyszczenia lub 
konserwacji, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego. 

 
 

   PRZEWÓD ZASILAJĄCY MOŻE BYĆ WYMIENIANY WYŁĄCZNIE  
               PRZEZ WYKWALIFKOWANEGO SERWISANTA! 
 
 

OPIS URZĄDZENIA: 
 
 

W skład urządzenia wchodzi: 
- maszyna z przewodem zasilającym 
- zestaw akcesoriów (zbiornik, wbudowany uchwyt padów) 
- karta gwarancyjna (okres gwarancji: 24m-cy) 
- opakowanie 
- instrukcja obsługi 
 

Każde urządzenie ma własny numer identyfikacyjny, 
(umieszczony na tabliczce znamionowej znajdującej się                
na głowicy maszyny i w karcie gwarancyjnej). Wypełniona karta 
gwarancyjna jest wymagana w przypadku konieczności 
naprawy gwarancyjnej urządzenia. Tabliczka jest jedynym 
uznawanym przez producenta świadectwem identyfikacyjnym 
urządzenia i zawiera wszystkie dane pozwalające udzielać 
producentowi (serwisowi) wszelkich informacji technicznych 
oraz ułatwiające nabywanie części zamiennych. Należy uważać, 
aby nie uległa ona zniszczeniu, gdyż równoważne jest            
to z utratą gwarancji. 
 



 

 
 

Instrukcja uruchamiania 
 

Wyjmij urządzenie z opakowania, przechyl maszynę do tyłu i załóż pad czyszczący 
(pad instaluj w pozycji wskazanej na Rys. 1 - zawsze z uprzednio odłączonym 
przewodem zasilającym!) na rzep a następnie delikatnie postaw maszynę padem na 
posadzkę Rys. 2.  
 

             
 

                                                             Rys. 1                                                                                 Rys. 2 
 
 
 
 

Ustaw kąt uchwytu sterującego w odpowiedniej pozycji do pracy (około 45 stopni 
nachylenia ku tyłowi) za pomocą dźwigni Rys. 3 (dźwignię należy przechylić w 
kierunki tyłu zgodnie ze wskazówkami zegara za wskazaną na Rys. 3 stronę 
następnie ustawić kąt uchwytu sterującego i dopiero puścić dźwignię) 

 
Rys. 3 



 

 
 

Instrukcja uruchamiania 
 

 
 
 
 
 
 

Uruchom maszynę poprzez wciśnięcie najpierw A, potem B (trzymając A)             
i na końcu jednorazowo C (trzymając A i B).  
 
W czasie pracy unosząc uchwyt sterujący do góry maszyna przesunie się             
w lewo – natomiast poruszając gryfem w dół maszyna przesunie się w prawo.  
 
Aby utrzymać maszynę należy znaleźć idealny środek pomiędzy 
podnoszeniem a opuszczaniem uchwytu (bez używania dźwigni 
regulacji).  
 

 



 

 
 

Mocowanie zbiornika i napełnianie wodą 
 

 
 

Zamocuj zbiornik na maszynie oraz wepnij wężyk podający wodę w otwór         
w ramie urządzenia (jak na powyższym zdjęciu). W celu napełnienia zbiornika 
należy zdemontować zbiornik wody lub użyć węża elastycznego. 
 
UWAGA! Należy zachować szczególną ostrożność aby nie zalać 
silnika urządzenia! W przypadku stosowania urządzenia do zbierania wody 
należy użyć chemii niepieniącej np. marki KLEEN! 
 



 

 
 

Czynności konserwacyjne 
 
Po pracy: 
- Odłącz urządzenie od sieci zasilającej 
- Oczyść urządzenie z zanieczyszczeń powstałych podczas pracy 
- Ustaw rękojeść pionowo aby pad nie odkształcił się nadmiernie 
- Zwiń przewód zasilający w kierunku od maszyny do kontaktu 
 
Urządzenie można przetaczać przechylone do tyłu / na tylnych kołach.  
W przypadku konieczności przeniesienia maszyny należy zdemontować    
obciążniki. Maszynę należy przenosić w dwie osoby korzystając z uchwytu oraz 
rękojeści.  
Maszynę należy transportować w pozycji pionowej a w przypadku transportu w 
pojazdach mechanicznych zadbać o prawidłowe zabezpieczenie przed 
niekontrolowanym upadkiem lub przesunięciem kotwicząc urządzenie do podłogi 
pojazdu pasami! 
 
UWAGA :  
W przypadku uszkodzenia tabliczki znamionowej oraz znaków ostrzegawczych na 
urządzeniu należy skontaktować się z POLOR Sp. z o.o. w celu pozyskania           
i uzupełnienia brakujących oznaczeń oraz sposobu ich uzupełnienia lub 
odtworzenia. 
 

 

 
 Dane techniczne 

 
Silnik Prędkość 

Poziom 
wibracji 

Pad Przewód Waga 
Poziom 
Hałasu 

Wymiary 

 
550 
W 

 
2800 
Hz 

 
5,4±1,9  

m/s2 

 
250x430 

mm 

 
15 
m 

 
Własna  25kg 
Obciąż. +20kg 
Woda +10kg 

 

 
<70  

dB (A) 

 
1185 x 580 
x 450 mm 

        



 

 
 

Usuwanie ewentualnych usterek 
 

Urządzenie pracuje głośno  
Sprawdź poprawność zamocowania pada 
Sprawdź stan izolacji wibracyjnych 
Problem należy zgłosić w autoryzowanym serwisie POLOR. 
 

W przypadku braku mozliwości zidentyfikowania problemu należy zaprzestać 
dalszego użytkowania urządzenia i niezwłocznie zgłosić uszkodzenie                               
w autoryzowanym serwisie POLOR (na stronie polor.pl / serwis) 
 
 
 

Urządzenie nie uruchamia się 
Sprawdź stan przewodu zasilania urządzenia. W przypadku niesprawności zabrania się pracy 
urządzeniem! Problem należy zgłosić w autoryzowanym serwisie POLOR. 
 

 
 
 
 

POMOC TECHNICZNA 
 

Masz problem z obsług ą urządzenia b ądź pytania techniczne? 
ZADZWOŃ 

 

Infolinia 510 660 661 
opłata za połączenie jak do sieci komórkowej  

 
 
 

 
POMOC SERWISOWA 

 
Awaria urz ądzenia? 

ZADZWOŃ  LUB  NAPISZ 
 

Infolinia 510 660 661 
opłata za połączenie jak do sieci komórkowej  

 

serwis@polor.com.pl 
 
 



Deklaracja zgodności CE 



 

 
 

INFORMACJA BEZPIECZE ŃSTWA 
 

Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa obsługi maszyny 
 
 
UWAGA: 
Jak każde urządzenie elektryczne wymaga uwagi i obserwacji w czasie pracy,                  
a rutynowe przeglądy urządzenia zapewniają bezpieczną eksploatacje. Błędy                
w niezbędnej obsłudze urządzenia lub zastosowanie nieoryginalnych podzespołów 
wymiennych może w konsekwencji doprowadzić do sytuacji, w której urządzenie 
stanie się niebezpieczne dla operatora jak i osób trzecich. Konsekwencją 
powyższego jest odstąpienie producenta / dystrybutora od odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo wyrobu. 
 
UWAGA  Nie wolno pracować urządzeniem w pomieszczeniach zagrożonych 
wybuchem (np. strefy EX) oraz w pobliżu substancji łatwopalnych!  
 
UWAGA    Zaleca się stosowanie ochrony słuchu podczas pracy urządzeniem. 
 
OSTRZEŻENIE - urządzenie mo że pracowa ć wył ącznie z środkami chemicznymi 
przygotowanymi do pracy w urz ądzeniach czyszcz ących rekomendowanych 
przez POLOR np. marki KLEEN. W przypadku stosowania  innych środków 
chemicznych zaleca si ę kontakt z firm ą POLOR w celu uzyskania dodatkowych 
informacji. Podstawowe informacje dotycz ące stosowania danego środka 
chemicznego s ą zawarte w ich kartach technicznych.  
 

• Powierz urządzenie kompetentnej osobie. 
• Sprawdzaj przed każdym uruchomieniem stopień dokręcenia wszystkich 

elementów, stan osłon, przewodów zasilających. 
• Wymieniaj natychmiast wszystkie uszkodzone części na oryginalne. 
• Przegląd urządzenia wykonuj wyłącznie z odłączonym przewodem 

zasilającym z gniazda. 
• Nie wykonuj samodzielnie żadnych napraw, skontaktuj się z serwisem POLOR 
• Nie wypinaj przewodu zasilającego z gniazda przez pociągnięcie za przewód 

zasilający. 
 
UWAGA:  
Urządzenie zostało zaprojektowane do użytkowania z oryginalnym osprzętem             
i akcesoriami, stosowanie innych akcesoriów lub osprzętu może zagrozić 
bezpieczeństwu operatora lub urządzenia. Lista dostępnych akcesoriów lub osprzętu 
dostępna jest u najbliższego dealera POLOR. 
 
  
UWAGA: 
USZKODZONY PRZEWÓD ZASILAJ ĄCY MOŻE WYMIENIĆ TYLKO 
PRZESZKOLONY PERSONEL LUB AUTORYZOWANY SERWIS. 
 
 
 



 

 
 

Informacje ogólne 
 
 
Złomowanie urządzenia  
 
Urządzenie po okresie eksploatacji należy przekazać do punktu utylizacji elektro-
odpadów lub skontaktować się z POLOR.  Nie wolno go wyrzucać wraz z innymi 
odpadami gospodarstwa domowego. 
 
 
Zagrożenia 
 
Użytkując maszynę zgodnie z przeznaczeniem można przewidzieć niektóre zagrożenia 
dla życia i zdrowia człowieka. Aby uniknąć występujących zagrożeń należy 
szczegółowo poznać zasady użytkowania i obsługi maszyny. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na podzespoły maszyny oraz sytuacje stwarzające zagrożenia dla 
operatora, osób postronnych oraz dla otoczenia:  

• zagrożenie uderzeniem wynikające z pracy maszyny w pobliżu innych osób,  
• zagrożenie poślizgnięciem w wyniku nadmiernej ilości wody na podłodze,  
• zagrożenie porażeniem w wyniku kontaktu z uszkodzonymi, częściami pod  
  napięciem elektrycznym,  
• zagrożenie przygnieceniem ciężkim urządzeniem podczas manewrowania.  

 
 
Ocena ryzyka resztkowego  
 
Podczas użytkowania zagrożenie ora ryzyko może być ograniczone do minimum jeśli 
będą przestrzegane następujące zalecenia:  

• znajomość instrukcji obsługi,  
• zakaz przebywania osób na maszynie podczas pracy i transportu,  
• wszelkie czynności regulacyjne, konserwacje i smarowania wykonywane tylko  
  przy odłączonej maszynie od sieci zasilającej,  
• naprawy wykonywane tylko przez autoryzowany serwis,  
• operator powinien być przeszkolony w zakresie obsługi i konserwacji,  
• zabezpieczenia maszyny przed dostępem dzieci i osób postronnych. 

 
 
 
Mimo dołożenia wszelkich starań podczas konstruowania urządzenia 
użytkowanie maszyny niezgodnie z przeznaczeniem może być 
niebezpieczne. Producent ani dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za 
następstwa takiego postępowania. 
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POMOC TECHNICZNA 
 

Masz problem z obsług ą urządzenia b ądź pytania techniczne? 
ZADZWOŃ 

 

Infolinia 510 660 661 
opłata za połączenie jak do sieci komórkowej  

 
 
 

 
POMOC SERWISOWA 

 
Awaria urz ądzenia? 

ZADZWOŃ  LUB  NAPISZ 
 

Infolinia 510 660 661 
opłata za połączenie jak do sieci komórkowej  

 

serwis@ polor.com.pl 
 
 

 
 

DYSTRYBUTOR PRODUCENT 
 

Polor Sp. z o.o. 
Władysława IV 1 
70-651 Szczecin 
Tel.  91 822 88 00 

 

 

Polor Sp. z o.o. 
Władysława IV 1 
70-651 Szczecin 
Tel.  91 822 88 00 

 
 

 
 

LOKALNY DYSTRYBUTOR 
 

   
 


