
 

 

        
     LW30 eco FORCE       LW38 eco FORCE            LW30 L-ion    

                                
                   LW30 – Lavinia                      LindWash 30  

 

Scrubber drier    LW 30pro - 38pro  
LW 30 pro (12")   Models:  15 12 01  06      V.230-240/50-60; 15 12 12  V.120/60; 15 12 24 V.100/55 
LW 38 pro (15")   Models:  15 15 01  06      V.230-240/50-60; 15 15 12  V.120/60; 15 15 24 V.100/55 
                                                                               

LW 30 – Lavinia (12")  Models: 15 12 01  06   V.230-240/50-60; 15 12 07  V.120/60; 15 12 24  V.100/55 
LindWash 30 (12”)       Models: 15 12 01  06   V.230-240/50-60 
 

Scrubber Drier  LW 30pro - 38pro Atmospheric Water Injection (without pump)                    

LW 30pro (12")  Mod.: 15 12 01  06 AWI V.230-240/50-60; 15 12 12 AWI V.120/60; 15 12 24 AWI V.100/55  

LW 38 pro (15") Mod.: 15 15 01  06 AWI V.230-240/50-60; 15 15 12 AWI V.120/60; 15 15 24 AWI V.100/55 
                                                                             

LW 30 pro L-ion (12")       Models: 15 12 10  V.36 DC BATTERY 
LW 38 pro L-ion (15")      Models: 15 15 10  V.36 DC BATTERY  
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Attention! Read the instruction manual 
 
Uwaga! Przeczytaj instrukcję obsługi 
 



 
WHEN USING AN  

ELECTRICAL APPLIANCE, 
BASIC PRECAUTIONS 
SHOULD ALWAYS BE 

FOLLOWED, 
INCLUDING THE 

FOLLOWING 
Read these operating 
instructions carefully 

1.Use the machine on hard 
surfaces and only  moistened by 
the cleaning process. 
2. Do not immerse.  
3.Connect the machine to an 
electricity supply at the voltage 
shown on the rating label. 
4.Always disconnect the plug 
when the machine is not in use 
and before doing any 
maintenance or cleaning of the 
machine. 
5.The plug should not be 
subjected to undue stress by 
pulling on the power supply 
cable. 
6.Do not introduce anything into 
the cooling slits and check 
periodically the filters. 
7. This appliance can be used by 
children from 8 years of age and 
people with reduced physical, 
sensory or mental capacity or lack 
of experience and knowledge only 
if they have received supervision 
or instructions concerning safe 
use of the appliance and have 
understood the risks involved.  

 
PRZY KORZYSTANIU Z 

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO 
NALEŻY ZAWSZE 
PRZESTRZEGAĆ 

PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW 
OSTROŻNOŚCI, W TYM 

PONIŻSZYCH  
Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi

 
1.Używaj urządzenia na twardych 
powierzchniach, zwilżonych tylko 
przez proces sprzątania. 
2. Nie zanurzaj. 
3. Podłącz urządzenie do źródła 
zasilania elektrycznego o napięciu 
wskazanym na tabliczce znamionowej. 
4.Zawsze odłączaj wtyczkę, gdy 
urządzenie nie jest używane, a także 
przed jego konserwacją i czyszczeniem.
5. Wtyczka nie powinna być narażana 
na nadmierne naprężenia przez 
pociągnięcie kabla zasilającego. 
6. Nie wkładać niczego przez szczeliny 
chłodzące i okresowo sprawdzać filtry. 
7. Urządzenie to może być używane 
przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o 
ograniczonej sprawności fizycznej, 
sensorycznej lub umysłowej, a także 
osoby nieposiadające doświadczenia i 
wiedzy tylko wtedy, gdy osoby te 
otrzymały nadzór lub instruktaż 
dotyczący bezpiecznego użytkowania 
urządzenia i zrozumiały związane z tym 
ryzyko. Dzieci nie mogą bawić się 
urządzeniem. Czyszczenie i 
konserwacja wykonywane przez 
użytkownika nie powinny być 
wykonywane przez dzieci bez nadzoru. 

  
Children should not play with the 
appliance. Cleaning and 
maintenance carried out by user 
should not be done by children 
without supervision. 
 
8.Keep detergents out of children’s 
reach 
9.Always keep hands, hair, feet and 
clothes away from the moving brush 
10.Do not vacuum over electric 
cord, it can get damaged and create  
electric hazard.  
11.If the electric cord is damaged 
or the machine appears to be 
faulty, do not  use it. Return it to a 
Lindhaus  authorized dealer for  
service. 
12.Do not suck matches, ash or 
cigarettes that are still burning 
13.Do not suck inflammable liquid 
materials. 
14.Do not use nor suck bleach, 
detergents for waste water or pine 
products 
15.Air the rooms when using the 
machine with detergents 
16.Avoid vacuuming hard, long or 
sharp objects in order to avoid 
damage to the  suction nozzles and 
clogging to the suction circuit.  
17.Use the machine only for what it 
is built for and as described in the 
instructions manual.  
18.Use and keep this machine in a 
dry environment and at a 
temperature between +5°C  +35°C 
(+41°F  +95°F)  
19.Do not expose to the sun and UV 
rays 

 
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. 
Czyszczenie i konserwacja wykonywane 
przez użytkownika nie powinny być 
wykonywane przez dzieci bez nadzoru. 
8.Chroń detergenty przed dostępem 
dzieci 
9.Ręce, włosy, stopy i odzież trzymaj z 
dala od obracającej się szczotki 
10.Nie przejeżdżaj urządzeniem po kablu 
elektrycznym. Grozi to uszkodzeniem 
kabla i porażeniem. 
11.Jeśli przewód elektryczny jest 
uszkodzony lub urządzenie wydaje się 
wadliwe, nie używaj go. Zwróć je do 
puktu autoryzowanego przez Lindhaus 
w celu serwisowania. 
 
12.Nie zasysać zapałek, popiołu ani 
papierosów, które nadal się palą 
13.Nie zasysać cieczy palnych. 
14.Nie używaj ani nie zasysaj 
wybielaczy, detergentów do wody 
ściekowej ani trocin. 
15.W przypadku używania urządzenia 
z detergentami przewietrz 
pomieszczenie 
16.Unikaj odkurzania twardych, 
długich lub ostrych przedmiotów, aby 
nie uszkodzić dysz ssących i nie 
zatkać obwodu ssania. 
17.Używaj urządzenia wyłącznie 
zgodnie z przeznaczeniem i opisem 
podanym w instrukcji obsługi. 
18.Używaj urządzenia i przechowuj je 
w suchych warunkach, w 
temperaturze  od +5°C do +35°C. 
19.Nie narażaj urządzenia na 
nasłonecznienie i promieniowanie UV 
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          Warning! 
 
1.Battery  type allowed 
Use only original Lindhaus 
lithium-ion batteries.  Only 
these batteries provide long life.
Battery user safety measures 
for usage of Li-ion batteries.   
 
2. Recharge 
Use lithium-ion batteries 
recommended by the producer. 
The use of different batteries 
may result in injuries and fire. 
 
3. Observe special regulations 
concerning transport, storage 
and use of lithium-ion batteries.
Store in a dry room with 
temperature between 10°C and 
30°C (50°F – 95°F) 
 
4. Also follow the battery use 
instructions. 
Please read the manufacturer’s 
battery safety data sheet. 
 
5. The power supply 
terminals do not have to be 
short-circuited. 
 
6. Do not expose the lithium-
ion batteries to high 
temperatures or fire. 
There is a risk of explosion. 
7. It is forbidden to break, 
crush or set fire to the lithium-
ion batteries. 
Otherwise there is a danger of 
fire, explosion and corrosion. 
 

8. It is forbidden to recharge or 
reuse damaged Lithium-ion 
batteries (eg. 
batteries with cracks, broken or 
detached parts, bent or pushed 
inwards  
and / or outside contacts). 
9. Do not use lithium-ion batteries 
as power source of other 
unspecified uses. 
10. If a lithium-ion battery is 
extremely warm, it could be faulty. 
Remove the battery from the 
machine and put it  in a not 
flammable place sufficiently 
ventilated and away from 
flammable materials, where it can 
be kept 
under control while it cools. 
When  the lithium-ion battery has 
cooled, contact the Lindhaus 
service center. 
11. Keep the batteries clean and 
dry. 
Recharge the lithium-ion battery 
only with the original Lindhaus 
charger.  
In case of improper use there is 
a danger of fire. 
12. Before placing the  
Lithium-ion battery, make sure the 
contacts of the battery and the 
contacts with the machine are free 
from foreign bodies. 
13. In the event the machine is 
not used for a long time,  the 
batteries must be submitted to a 
complete cycle charge before 
storing. 
 

 
 

 

    Ostrzeżenie! 
 
1.Dozwolone typy akumulatorów 
Używaj wyłącznie oryginalnych 
akumulatorów litowo-jonowych 
dostarczonych przez Lindhaus. 
Tylko takie akumulatory zapewniają 
długą żywotność. Środki 
ostrożności związane z 
korzystaniem z akumulatorów 
litowo-jonowych. 
2.Ponowne ładowanie 
Używaj akumulatorów litowo-
jonowych zalecanych przez 
producenta. Używanie innych 
akumulatorów może spowodować 
obrażenia i pożar. 
3.Przestrzegaj przepisów 
szczególnych dotyczących 
transportu, przechowywania i 
użytkowania akumulatorów litowo-
jonowych. Przechowuj w suchym 
pomieszczeniu o temperaturze od 
10°C do 30°C 
4.Przestrzegaj również instrukcji 
dotyczących użytkowania 
akumulatorów. 
Zapoznaj się z kartą charakterystyki 
akumulatorów dostarczoną przez 
producenta. 
5.Nie wolno doprowadzać do 
zwarcia zacisków akumulatora. 
6.Nie narażaj akumulatorów 
litowo-jonowych na temperatury 
przekraczające 60°C. 
Istnieje ryzyko eksplozji. 
7.Zabrania się rozbijać, zgniatać i 
podpalać akumulatory litowo-
jonowe. 
Grozi to pożarem, wybuchem i 
korozją. 

8.Zabrania się ponownie ładować 
i używać uszkodzonych 
akumulatorów litowo-jonowych 
(np. akumulatorów z pęknięciami, 
częściami uszkodzonymi, 
odłączonymi lub wepchniętymi do 
środka, co dotyczy również 
zewnętrznych styków). 
9.Nie używaj akumulatorów 
litowo-jonowych jako źródła 
zasilania do innych zastosowań. 
10.Jeżeli akumulator litowo-
jonowy jest bardzo ciepły, może 
być uszkodzony.Wymontuj 
akumulator z urządzenia i umieść 
go w miejscu niepalnym, 
odpowiednio wietrzonym i z dala 
od materiałów łatwopalnych, gdzie 
można go przechowywać 
pod kontrolą podczas stygnięcia. 
Gdy akumulator litowo-jonowy 
ostygnie, skontaktuj się z centrum 
serwisowym Lindhaus. 
11.Utrzymuj akumulatory w 
stanie czystym i suchym. 
Ładuj akumulatory litowo-jonowe 
wyłącznie za pomocą oryginalnej 
ładowarki dostarczonej przez firmę 
Lindhaus. 
W przypadku nieprawidłowego 
użytkowania istnieje 
niebezpieczeństwo pożaru. 
12.Przed założeniem akumulatora 
litowo-jonowego upewnij się, że 
styki akumulatora i styki w 
urządzeniu nie są w żaden sposób 
zanieczyszczone/zablokowane. 
13.Jeżeli urządzenie nie będzie 
długo używane, akumulatory 
należy poddać pełnemu cyklowi 
ładowania przez przechowaniem. 
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BATTERY 
REPLACEMENT 

 
For safety reasons, 

the battery is 
supplied with a 

maximum charge 
of 30%. Fully 

charge before use. 
 
 
 
 

1.Slide a charged 
battery in the slot 
until it clicks 
2. When the battery 
is empty the 
electronic boards in 
the machine will 
switch the machine 
OFF. You’ll see the 
two electronic 
boards, one on the 
base and the second 
on the rear handle, 
lighting. 
3.Remove the 
battery by pushing 
the button and put it 
in the Lindhaus 
original charger for 
fully charge. 
 

ALWAYS 
RECHARGE THE 

BATTERY 
AFTER USE 

 
 

Technical 
improvements 
Lindhaus reserves 
the right to make 

technical 
improvements and 

modifications 
without prior notice. 
For this reason, the 

appliance can 
deviate in details 
from the leaflet 

information. 
 
 
 
 

 
WYMIANA 
AKUMULATORA 
 
Ze względów 
bezpieczeństwa 
akumulator  jest 
dostarczany  z 
maksymalnie 30%-
wym poziomem 
naładowania. Naładuj 
w pełni akumulator 
przed użyciem. 
 
1. Wsuń akumulator w 
szczelinę, aż usłyszysz 
kliknięcie. 
2. Gdy akumulator  jest 
wyczerpany, maszyna 
zostanie wyłączona 
automatycznie. 
Zobaczysz dwa świecące 
wskaźniki elektroniczne, 
jeden  na korpusie 
maszyny, a drugi na 
tylnym uchwycie. 
3. Wyjmij akumulator, 
naciskając przycisk i 
włóż go do oryginalnej 
ładowarki Lindhaus, aby 
naładować do pełna. 
 
 
 
 
ZAWSZE NAŁADUJ 
AKUMULATOR PO 
UŻYCIU 
 
 
Ulepszenia 
techniczne 
Firma Lindhaus 
zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania ulepszeń 
technicznych i zmian bez 
uprzedzenia. Z tego 
powodu urządzenie 
może odbiegać od 
informacji zawartych w 
ulotce. 
 

 

     LW30 pro L-ion – LW38 pro L-ion 

                              
 

INDICATIONS BATTERY CHARGER 
1. Green light on =                  Low battery 
2. Green light blinking =        Battery charged 100% 
3. Red on =                             Battery defected, to be replaced 
4. Red light flashing =            Overtemperature. Charger waiting for cooling 
 
WSKAŹNIKI ŁADOWARKI AKUMULATORA 
1. Włączone zielone światło = Niski poziom naładowania akumulatora 
2. Migające światło zielone = Akumulator naładowany w 100% 
3. Czerwony włączony = akumulator uszkodzony, do wymiany 
4. Migające czerwone światło = Nadmierna temperatura. Ładowarka musi zostać 
schłodzona. 
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ATTENTION!  
In upright parking position (standby condition) both 
motors stop running, while the water is controlled 
by its own switch. Make sure you switch OFF the 
water in parking position. Switch OFF the main 
switch to switch OFF the entire machine. 
 
UWAGA!  
W pionowej pozycji parkowania (stan gotowości) 
oba silniki przestają pracować, podczas gdy 
dozowanie wody sterowane jest za pomocą 
oddzielnego przełącznika. Upewnij się, że zawór 
wody jest wyłączony w pozycji parkowania. 
Wyłącz główny wyłącznik, aby wyłączyć całą 
maszynę. 
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RECORD THE MODEL AND SERIAL 
NUMBER OF YOUR MACHINE AND 
KEEP FOR FUTURE REFERENCE. 
 
 
MODEL NUMBER______________ 
 
 
SERIAL NUMBER______________ 
 
 
CONGRATULATIONS:  
We wish to congratulate you on having 
purchased Lindhaus LW serie, certainly one 
of the best and technologically advanced 
dual motor scrubber drier. We thank you for 
your choice and enjoy  your new LW! 
 
 

SPIS TREŚCI 
 
Ważne instrukcje dot. Bezpieczeństwa       2-3-4 
 
Poznaj swoje urządzenie                                    5 
 
Instrukcje montażu                                         6 
 
Instrukcja użytkowania                       7 
 
Regulacja docisku szczotki                       8 
 
Zestaw natryskiwania/zbierania                       9 
 
Konserwacja                                        9 
 
Wymiana szczotki!                                      10 
 
Lista części                      11-12-13-14 
 
Gwarancja                                                  15-16 
  
 
ZAREJESTRUJ MODEL I NUMER SERII 
URZĄDZENIA I ZACHOWAJ NA 
PRZYSZŁOŚĆ. 
 
 
NR MODELU______________________ 
 
  
NUMER SERII_____________________  
 
 
GRATULACJE:  
Chcielibyśmy pogratulować Państwu zakupu 
urządzenia z serii Lindhaus LW, które z 
pewnością jest jednym z najlepszych i 
zaawansowanych technologicznie urządzeń 
zmywająco-suszących z dwoma silnikami. 
Dziękujemy za dokonany wybór i życzymy 
przyjemnego używania LW! 
 
 

 
 

KNOW YOUR MACHINE 
 
 
Handle grip 
 
Water pump / electrovalve switch 
 
Vacuum motor switch 
 
Main switch 
 
Dosing cap 
 
 
Tank release button 
 
Brush pressure adj. knob 
 
Electronic control lens 
 
Top cover slide latches 
 
Side wheels 
 
 
 
Front bumper 
 
Squeegee nozzles 
 
Side brush support  
 
 
 
Upper cord hook 
 
Cord strain relief 
 
 
 
Hose connector 
 
Carrying handle 
 
 
Lower cord hook 
 
 
 
 
Non marking rubber wheels 
 
 
Two position foot pedal: 
pos. 1 quick parking 
pos. 2 parking with front base lifting 
 

POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE 
 
 
Uchwyt 
 
Pompa wody / przełącznik elektrozaworu 
 
Przełącznik silnika podciśnienia 
 
Przełącznik główny 
 
Nasadka dozowania 
 
 
Przycisk zwolnienia zbiornika 
 
Pokrętło regulacji docisku szczotki 
 
Elektroniczna soczewka sterująca 
 
Zamki zasuwane pokrywy górnej 
 
Koła boczne 
 
 
 
Zderzak przedni 
 
Dysze zbieracza wody 
 
Wspornik szczotki bocznej 
 
 
 
Górny hak kabla 
 
Odciążenie kabla 
 
 
 
Przyłącze węża 
 
Rączka do noszenia 
 
 
Dolny hak kabla 
 
 
 
 
Niebrudzące kółka gumowe 
 
 
Pedał dwupozycyjny: 
poz. 1 szybkie parkowanie 
poz. 2 parkowanie z przednią podstawą 
podniesioną 

 

- MANUFACTURER 
- COSTRUTTORE 
- HERSTELLER 
- CONSTRUCTEUR 
- CONSTRUCTOR 

SRL 
Via Belgio,22 - Zona Ind. 
35127 PADOVA – ITALY 
vacuum@lindhaus.it 
www.lindhaus.it 

Urządzenie jest dystrybuowane 
w USA przez: 

U.S.A.  
 
Minneapilis MN – U.S.A. 
P.O. Box 159  Savage, 
MN 55378. 
info@lindhaus.com 
www.lindhaus.com 



      
 

 
 

 

 

     

 
ASSEMBLY INSTRUCTIONS 

 
 
Insert the femal connector located 
inside the handle/electric panel, on 
the male connector located on top 
of the vertical body until the two 
side safety hooks snap in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insert the handle/electric panel on 
top of the vertical body making 
sure you don’t punch the water 
tubes and electric cords. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Screw the 4 attached screws: 
 
2 on front  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
and 2 screws on the back. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INSTRUKCJE MONTAŻU 

 
 

Umieść złącze żeńskie znajdujące się 
wewnątrz uchwytu/panelu 
elektrycznego na złączu męskim 
umieszczonym na górze pionowego 
korpusu, aż do zatrzaśnięcia dwóch 
bocznych haków zabezpieczających. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umieść uchwyt/panel elektryczny na 
górze pionowego korpusu, zwracając 
uwagę, aby nie uderzyć przewodów 
wodnych ani elektrycznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wkręć 4 dołączone śruby: 2 z przodu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i 2 śruby z tyłu. 

 

 
 

 
 
Insert the aesthetic rubber cups on 
top of the 4 screws. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hook the cord in the upper anti stress 
hook located below the swivel upper 
cord hook 
 
 
 
 
After  use, always disconnect the 
plug and wind the cord between the 
upper and lower cord hook located 
on  the back of the machine. 
 
 
 
 
 
 
 
After  use, always empty the clean 
and dirty water tanks and carefully 
wash them as explained later.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCTIONS FOR USE 
 
 
 
A. Fill the tank with drinkable water 
at ambient temperature  until  the 
indicated level (2,6 lt.)  
 

 
 
Nałóż estetyczne nasadki gumowe na 
4 wkręcone śruby. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zaczep kabel na górnym haku 
odciążającym znajdującym się pod 
górnym, obrotowym hakiem kabla. 
 
 
 
 
Po użyciu zawsze odłączaj wtyczkę i 
nawijaj kabel między górnym i 
dolnym hakiem z tyłu urządzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po użyciu zawsze opróżniaj zbiorniki 
na wodę czystą i brudną i dokładnie 
je umyj, jak to wyjaśniono dalej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUKCJE OBSŁUGI 
 
 
 
A. Napełnij zbiornik wodą pitną w 
temperaturze otoczenia aż do 
wskazanego poziomu (2,6 L.) 
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Neutrolux      Actiplus         Textile 
 

 
 
B. Fill  the  dosing cap until the 
indicated level (26ml = 1%) with 
the Lindhaus detergent suitable to 
the floor to be washed. Pour the 
content of the cap into the clean 
water  tank and close the tank with 
the same cap.  
 
 
 
C. Remount the tank into the 
machine positioning it in the lower 
guide and rotating it until the upper 
blocking hook snaps in.    
 
 
LINDHAUS DETERGENTS 
FOR  HARD FLOORS 
 
All products are concentrated 
and need to be watered down 
1/100 
 
1. NEUTROLUX 
Suitable to wash any kind of hard 
floor. If the floor is shiny, it does 
not remove brightness, whereas if it 
is mat, it leaves it slightly shiny. 
 
 
2. ACTIPLUS 
Suitable to remove mineral greases 
and oils. 
Suitable to remove animal and 
vegetable oils and greases. 
 
 

3. TEXTILE  
Suitable to clean textile surfaces 
with the injection / extraction kit.  
 
 
ATTENTION: if you don’t have the 
Lindhaus detergents available, wash 
the floors with water only. 
 
 
 
Put the machine in working 
position, insert the  
water tank making sure the hook is 
all the way UP 
 
 

 
 
B. Napełnij miarkę dozującą do 
wskazanego poziomu (26ml = 1%) 
detergentem Lindhaus odpowiednim 
do mycia danej powierzchni. Wlej 
zawartość miarki do zbiornika 
czystej wody i zamknij zbiornik, 
używając miarki. 
 
 
 
C. Umieść zbiornik w urządzeniu, 
ustawiając go w dolnej prowadnicy i 
obracając aż do zatrzaśnięcia się 
górnego haka blokującego. 
 
 
DETERGENT LINDHAUS DO 
PODŁÓG TWARDYCH 
 
Wszystkie produkty są 
koncentratami i należy je 
rozcieńczać w proporcji 1:100 
 
1. NEUTROLUX 
Odpowiedni do mycia każdego 
rodzaju twardej podłogi. Jeżeli 
podłoga jest błyszcząca, środek nie 
zmniejsza połysku, a jeżeli jest 
matowa, nadaje jej lekki połysk. 
 
2. ACTIPLUS 
Odpowiedni do usuwania smarów 
mineralnych i olejów. 
Odpowiedni do usuwania olejów i 
smarów pochodzenia zwierzęcego i 
roślinnego. 
 
3. TEXTILE 
Odpowiedni do czyszczenia 
powierzchni tekstylnych przy 
użyciu zestawu do 
natryskiwania/zbierania. 
 
UWAGA: jeżeli nie masz 
detergentów Lindhaus, umyj 
podłogi samą wodą. 
 
 
 
 
Ustaw urządzenie w pozycji 
roboczej, włóż zbiornik na wodę, 
upewniając się, że hak jest 
przesunięty do końca w górę. 

 

 
 

 

 

 

BRUSH HEIGHT ADJUSTMENT 
Your Lindhaus scrubber has various 
safety devices to protect the 
components from damages due to 
overload. The electronic circuit that 
activates the red light on the base 
indicates that the motor is overloaded 
because there is too much pressure on 
the brush roll.  
If the overload is excessive, the circuit 
will switch off the brush motor and the 
red light will stay on.  
 
 
 
 
CORRECT BRUSH PRESSURE 
ADJUSTMENT 
STEP 1: With the machine ON and the 
handle in operating position, slowly 
rotate the brush adjustment knob to the 
Pos. MAX. 
STEP 2: if during the scrobbing, the 
red light will turn ON, slowly turn the 
knob couterclockwise until the red light 
will turn OFF. 
NOTE: the adjustment is correct with  
red light OFF or intermittent. 
Only if  the red light  is constantly ON, 
adjust the brush pressure as STEP 2.  
 
 
 
CORRECT USE OF THE 
LINDHAUS SCRUBBER  
After switching on all the 3 switches, 
the washing can start following the 
direction of the arrows (picture 1) 
without resting on one place with the 
machine on. This way the washing and 
the drying will be perfect without 
leaving wet areas.  
In order to save detergent up to 50%, in 
case of  washing of shiny, delicate and 
not particularly dirty floors it is 
possible to swith on the pump when 
going forwards and switching it off 
when going backwards. In case of 
rough floors, for outside or hygroscopic 
like porous tiles etc. it is advisable to 
leave the pump always on.  
In case of big surfaces it is advisable to 
wash  following the procedure in 
picture 2.  
 
  
 
When the clean water is finished, 
switch OFF  the pump/electrovalve 
to avoid overheating. 

REGULACJA WYSOKOŚCI 
SZCZOTKI 
Urządzenie myjące Lindhaus jest 
wyposażone we wiele zabezpieczeń 
chroniących elementy przed 
uszkodzeniem z powodu 
przeciążenia. Obwód elektroniczny, 
który uaktywnia czerwoną kontrolkę w 
podstawie wskazuje na przeciążenie 
silnika z powodu zbyt dużego nacisku 
na wałek szczotkowy. 
Jeżeli przeciążenie jest bardzo wysokie, 
obwód wyłączy silnik szczotki i 
czerwona kontrolka będzie się stale 
świecić. 
 
REGULACJA PRAWIDŁOWEGO 
DOCISKU SZCZOTKI 
KROK 1: Przy włączonym urządzeniu i 
uchwycie w położeniu roboczym, powoli 
obracaj pokrętłem regulacji szczotki w 
położenie MAX. KROK 2: jeżeli podczas 
sprzątania włączy się czerwona kontrolka 
powoli obracaj pokrętło przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara, aż czerwona 
kontrolka się WYŁĄCZY 
UWAGA: regulacja jest prawidłowa, 
jeżeli czerwona lampka jest wyłączona 
lub świeci się sporadycznie. Tylko jeżeli 
czerwona kontrolka stale się świeci, 
reguluj docisk szczotki tak, jak w 
KROKU 2. 
 
PRAWIDŁOWE UŻYWANIE 
URZĄDZENIA LINDHAUS 
Po włączeniu wszystkich 3 
przełączników można rozpocząć mycie 
zgodnie z kierunkiem strzałek (rys. 1) bez 
pozostawania w jednym miejscu, gdy 
urządzenie jest włączone. Dzięki temu 
zmywanie i suszenie będzie przebiegało 
idealnie, bez pozostawiania mokrych 
śladów. 
W celu zaoszczędzenia do 50% 
detergentu, w przypadku mycia 
lśniących, delikatnych i niezbyt brudnych 
podłóg możliwe jest włączenie pompy 
podczas jazdy do przodu i wyłączenie jej 
przy cofaniu. W przypadku 
chropowatych podłóg, powierzchni 
zewnętrznych lub higroskopijnych, takich 
jak porowate płytki itp. zaleca się 
pozostawić pompę zawsze włączoną. 
W przypadku dużych powierzchni zaleca 
się mycie zgodnie z procedurą 
przedstawioną na rys. 2. 
 
Jeżeli skończy się czysta woda,  
wyłącz pompę/elektrozawór,  
aby uniknąć przegrzania. 
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SPRAY / EXTRACTION KIT  
(optional only on pump version) 
 
Your scrubber is also a handy 
upholstery washer.  
Rotate the connector blocking 
lever upwarts. Pull out the 
connector energically.  
 
NEVER REMOVE THE 
CONNECTOR BY PULLING 
THE FLEXIBLE HOSE 
 
Insert the connector placed at the 
end of the upholstery wash hose. 
Rotate downwarts the hook lever.  
 
 
Switch on the main-, the pump- 
and the suction switches.  
This way the machine is ready to 
wash your upholstery.  
 
 
 
If the dirt is particularly stubborn, 
we recommend to add 1% of 
Lindhaus detergent specifically for 
textiles to the water in the tank.  
 
 
Once the upholstery washing is 
finished, switch off the main 
switch of the machine, 
disconnect the plug, let the water 
in pression discharge by pressing 
the lever under the handle.  
 
Remove the hose connector 
repeating contrary  the assembly 
instructions and remount the 
suction hose of the machine.  
 
Using the extension hoses 
available in the upholstery wash 
kit, it is possible to wash with the 
injection/extraction system not 
delicate rugs and carpets.  
 
 
SPRAY / EXTRACTION KIT  
(optional) 
The kit in the picture includes: 
- Flex hose with handle 
- N° 2 extension hoses 
 - Small nozzle with injector 
 
- Window cleaning tool 

 
ZESTAW NATRYSKOWO-
ZBIERAJĄCY 
(opcjonalny tylko w wersji z pompą) 
 
Urządzenie zmywające można 
również wykorzystać do czyszczenia 
tapicerki. 
Obróć dźwignię blokującą złącze w 
górę. Wyciągnij złącze energicznym 
ruchem. 
NIGDY NIE ZDEJMUJ ZŁĄCZA 
CIĄGNĄC ZA WĄŻ 
ELASTYCZNY 
Włóż złącze znajdujące się na końcu 
węża do mycia tapicerki. Obróć 
dźwignię haka w dół. 
 
 
Włącz główny przełącznik, 
przełącznik pompy i przełącznik 
ssania. 
Teraz urządzenie jest gotowe do 
mycia tapicerski. 
 
 
Jeżeli zabrudzenia są szczególnie 
uporczywe zalecamy dodanie 1% 
detergentu Lindhaus przeznaczonego 
do tekstyliów do wody w zbiorniku. 
 
 
Po zakończeniu mycia tapicerki 
wyłącz główny przełącznik 
urządzenia, odłącz wtyczkę i spuść 
wodę pod ciśnieniem naciskając 
dźwignię pod uchwytem. 
 
 
Wymontuj złącze węża, powtarzając 
w odwrotnej kolejności instrukcje 
montażu i zamontuj ponownie wąż 
ssawny urządzenia. 
 
Używając węży przedłużających 
dostępnych w zestawie do mycia 
tapicerki, można myć za pomocą 
zestawu do natrysku i zbierania 
wytrzymałe dywaniki i dywany. 
 
 
ZESTAW NATRYSKOWO-
ZBIERAJĄCY (opcjonalny) 
Zestaw na ilustracji zawiera: 
- Wąż elastyczny z uchwytem 
- 2 węże przedłużające 
- Mała dysza z wtryskiwaczem 
 
- Narzędzie do mycia okien 

 

 

 

CAUTION ! 
 
ALWAYS DISCONNECT THE 
POWER CORD BEFORE 
PERFORMING ANY MACHINE 
MAINTENANCE. 
 
 
After  using the machine it is 
important to effect some easy 
maintenance operations in order to 
assure the machine a long lifetime.  
 
 
AFTER USE, ALWAYS EMPTY 
THE TANKS AND EFFECT THE 
FOLLOWING MAINTENANCE 
OPERATIONS:  
 
 
1. TANK WASHING 
 
Remove the tank from the machine. 
Empty completely  the dirty water in 
a WC or in waste water. 
 
 
Unhook the levers front and rear the 
filterhousing and separate the tank 
from the filterhousing.  
 
 
 
 
Wash the inside of the tank with 
room  temperature water and a non 
abrasive sponge.  
 
Rinse well both the clean water and 
the dirty water tank.  
 
 
 
 
2. WASHING OF THE MOTOR 
PROTECTION FILTER 
 
The filter is placed in the filter 
housing above the tank. 
 
Unhook the transparent filter cover 
and remove the filter. 
 
 

OSTROŻNIE! 
 

ZAWSZE ODŁĄCZAJ 
PRZEWÓD ZASILANIA PRZED 
WYKONANIEM 
KONSERWACJI. 
 
 
Po zakończeniu użytkowania 
maszyny ważne jest wykonanie 
pewnych prostych czynności 
konserwacyjnych w celu 
zapewnienia jej długiej żywotności. 
 
PO UŻYCIU ZAWSZE 
OPRÓŻNIAJ ZBIORNIKI I 
WYKONUJ NASTĘPUJĄCE 
CZYNNOŚCI 
KONSERWACYJNE: 
 
1. MYCIE ZBIORNIKA 
 
Wymontuj zbiornik z urządzenia. 
Całą brudną wodę wylej do WC lub 
do ścieków. 
 
 
Odczep dźwignie z przodu i z tyłu 
obudowy filtra i oddziel zbiornik od 
obudowy filtra. 
 
 
 
 
Umyj wnętrze zbiornika wodą o 
temperaturze pokojowej i miękką 
gąbką. 
 
Gruntownie przepłucz zbiornik 
czystej wody i brudnej wody. 
 
 
 
 
2. MYCIE FILTRA OCHRONY 
SILNIKA 
 
Filtr znajduje się w obudowie filtra 
nad zbiornikiem. 
 
Odczep przezroczystą pokrywę filtra 
i wyjmij filtr. 
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Wash the filter under running 
room temperature water and wring 
it so that the water can flow out.  
 
In order to speed up the drying, 
you can use compressed 
dehumidified  air.  
 
Do not remount the filter before 
it  is completely dry.  
 
3. WASHING OF THE 
FILTERHOUSING / FLOAT 
SYSTEM 
After removing the motor 
protection filter, also wash with 
room temperature water the whole 
filterhousing, on top (filter zone) 
and underneath (float system 
zone). 
After the washing procedure, 
remount the tank in the machine. 
 
 
REMOUNTING THE FILTER 
HOUSING IN THE TANK  
Insert the filter housing completely 
until  the gasket adheres perfectly 
to the tank and hook the rear and 
front levers.  
 
 
 
4. WASHING THE PUMP 
PROTECTION FILTERS 
Remove the water tank. 
With a punch, remove the plastic 
filter and consequently the light 
blue sponge filter. Wash both  
filters A every 3 times you use the 
machine and replace the filters kit 
if necessary. If you don’t use the  
original Lindhaus detergents, the 
filters may clog more often. 
Filtre B needs to be replaced at 
least once a Year. 
 
 
 
5. WASHING OF THE 
SUCTION  NOZZLES  
After each use, the suction nozzles 
will become dirty. Hair  will be 
held back and will have to be 
removed.  
Remove the upper cover of the 
base unsliding the two side latches.

 
Przepłucz filtr pod bieżącą wodą o 
temperaturze pokojowej i wykręć go, 
aby woda mogła wypłynąć. 
 
Aby przyspieszyć suszenie, możesz 
użyć sprężonego, osuszonego 
powietrza. 
 
Nie mocuj ponownie filtra, dopóki 
nie będzie całkiem suchy. 
 
3. MYCIE OBUDOWY FILTRA / 
SYSTEMU PŁYWAKA 
 
Po zdemontowaniu filtra ochronnego 
silnika umyć wodą o temperaturze 
pokojowej całą obudowę filtra, na 
górze (strefa filtru) i pod spodem 
(strefa systemu pływaka). 
Po procedurze mycia załóż zbiornik 
ponownie w urządzeniu. 
 
 
 
PONOWNY MONTAŻ 
OBUDOWY FILTRA W 
ZBIORNIKU  
Włóż obudowę filtra całkowicie, aż 
uszczelka będzie idealnie przylegać do 
zbiornika i zaczep dźwignię przednią i 
tylną. 
 
 
4. MYCIE FILTRÓW 
OCHRONNYCH POMPY 
Wymontuj zbiornik na wodę. 
Za pomocą pchnięcia wymontuj filtr 
plastikowy i razem z nim 
jasnoniebieski filtr gąbkowy. Umyj 
oba filtry A co 3 użycia maszyny a w 
razie potrzeby wymień zestaw filtrów. 
Jeśli nie używasz oryginalnych 
detergentów Lindhaus, filtry mogą się 
zatykać częściej. 
Filtr B należy wymienić co najmniej 
raz w roku. 
 
 
 
5. MYCIE DYSZ SSĄCYCH  
 
Po każdym użyciu dysze ssące ulegają 
zabrudzeniu. Zatrzymują się na nich 
włosy, które trzeba usuwać. 
Zdejmij pokrywę górną podstawy, 
odsuwając dwa boczne zatrzaski. 

 

 

 

  

   

6. REPLACEMENT OF THE 
SUCTION NOZZLES 
 
The front and the rear suction 
nozzles can be purchased in a kit at 
authorised Lindhaus dealers.  
The replacement is easy and the 
nozzle group does not have to be 
dismounted.  
Rotate the red clips until they unhook 
longitudinally and then remove from 
underneath.  
 
Remove and wash the suction nozzle 
after every machine usage. 
 
 
The nozzles are exposed to wear, 
therefore their durability depends 
from the degree of abrasiveness of 
the washed floors. 
Too worn out nozzles do not 
guarantee a good drying.  
 
 
7. BASE CLEANING  
After remouving the water tank, 
remove the  the suction nozzles and 
wash it with cold water, using a 
humid non abrasive sponge clean 
well the upper cover and the whole 
nozzle area. 
Then put the machine sidewise on 
the left and clean also under the base, 
the internal cover of the brush and all 
the areas which got dirty through the 
sprinkling.  
If necessary remove the brush roller. 
Clean also the little holes for water 
exit. 
 
 
8. DOSING PUMP 
Your Lindhaus scrubber drier is 
equipped with a dosing pump. In 
order to guarantee a long life time of 
the pump, once you have finished 
using the machine, empty and wash 
the tanks.  
 
Fill  ¼ of the tank with clean water  
without detergent and rewash a small 
part of the already wasced floor. This 
way you eliminate the residue of 
detergent from the pump, brush, 
nozzles and suction circuit, 
facilitating the maintenance 
operations.    
 

6. WYMIANA DYSZ SSĄCYCH 
 
 
Przednie i tylne dysze ssące można 
nabyć w zestawie u 
autoryzowanych sprzedawców 
firmy Lindhaus. 
Wymiana jest łatwa i grupa dysz nie 
musi być demontowana. 
Obracaj czerwone zaciski, aż 
rozłączą się wzdłużnie, a następnie 
wyjmij je od spodu. 
 
Demontuj i myj dyszę ssącą po 
każdym użyciu maszyny. 
 
 
Dysze są narażone na zużycie, 
dlatego ich trwałość zależy od 
stopnia ścieralności mytych podłóg. 
 
Zbyt zużyte dysze nie gwarantują 
dobrego osuszania. 
 
 
CZYSZCZENIE PODSTAWY  
Po wyjęciu zbiornika na wodę 
wymontuj dysze ssące i umyj je 
zimną wodą, używając namoczonej, 
miękkiej gąbki, oczyść dokładnie 
górną pokrywę i cały obszar dyszy. 
Następnie połóż urządzenie na 
lewym boku i oczyść je również pod 
podstawą, wewnętrzną osłoną 
szczotki i wszystkie miejsca, które 
się zabrudziły przez spryskiwanie. 
W razie potrzeby wymontuj wałek 
szczotkowy. Oczyść również małe 
otwory do odpływu wody. 
 
 
 
POMPA DOZUJĄCA 
Twoje urządzenie myjąco-suszące 
Lindhaus jest wyposażone w pompę 
dozującą. Aby zagwarantować długą 
żywotność pompy, należy opróżnić i 
umyć zbiorniki po zakończeniu 
używania urządzenia. 
 
Napełnij l/4 zbiornika czystą wodą 
bez detergentu i umyj ponownie 
niewielką część już umytej podłogi. 
W ten sposób zostaną usunięte 
pozostałości detergentu z pompy, 
szczotki, dysz i obiegu ssania, 
ułatwiając czynności konserwacyjne 
 
 

 

A
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9. REPLACEMENT OF THE 
BRUSH ROLLER 
 
REMOVE THE TANK 
Put the machine on the left side.  
 
Rotate the side support 
counterclockwise.  
 
Push  the brush roll up against the 
support and remove the support. 
 
 
Put back the brush roll in to the 
brush housing and pull it out from 
underneath. 
 
To remount the brush roll insert it 
from underneath with the white 
drive joint of  the brush roll on the 
same side as the white drive joint 
of the base.  
Rotate it until it gets in the right 
position. Remount the lateral 
support and hook it by rotating it 
clockwise until it blocks.   
 
 
10. CLOGGING  
In case of clogging it is easy  to 
check the whole suction circuit: 
 
a. remove the tank and check that 
the motor protection filter is clean. 
If it’s dirty, wash it under running 
water , wring it and let it dry 
completely before remounting it. 
  
b. rotate the red clip and remove 
the transparent converter cover. 
Check inside the suction converter  
making sure it is completely free 
from debris.  
Remount the cover and hook the 
red clip. 
 
c. unhook the suction connector 
rotating first the hooking lever  
upwards. 
 
d. unhook the hose from the nozzle 
group and check that the hose is 
free from debris.  
Should the hose be completely 
clogged, insert a small flexible 
tube with rounded point and let it 
run through  until it comes out on 
the opposite side. 

 
9. WYMIANA WAŁKA 
SZCZOTKOWEGO 
 
DEMONTAŻ ZBIORNIKA 
Połóż urządzenie na lewym boku. 
 
Obróć wspornik boczny przeciwnie do 
ruchu wskazówek zegara. 
 
Dopchnij wałek szczotkowy do 
wspornika i wymontuj wspornik. 
 
 
Wsuń wałek szczotkowy z powrotem 
do obudowy i wyciągnij go od spodu. 
 
 
Aby ponownie zamontować wałek 
szczotkowy, wsuń go od spodu, z 
białym złączem napędowym wałka 
szczotkowego po tej samej stronie co 
białe złącze napędowe podstawy. 
Obracaj wałek, aż znajdzie się we 
właściwym położeniu. Załóż wspornik 
boczny i zaczep go, obracając go w 
kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara, aż do 
 
10. ZATKANIE 
W przypadku zatkania można łatwo 
sprawdzić cały obwód ssania: 
 
a. wymontuj zbiornik i sprawdź, czy 
filtr ochrony silnika jest czysty. Jeśli 
jest zabrudzony, umyj go pod bieżącą 
wodą, wykręć i całkowicie osusz 
przed ponownym montażem. 
 
b. obróć czerwony zacisk i wymontuj 
przezroczystą pokrywę konwertera. 
Sprawdź wnętrze konwertera ssania i 
upewnij się, czy jest całkowicie wolny 
od zabrudzeń. 
Zamocuj ponownie pokrywę i zaczep 
czerwony zacisk. 
 
c. odczep złącze ssania, obracając 
najpierw dźwignię zaczepu w górę. 
 
 
d. Odczep wąż od grupy dysz i 
sprawdź, czy wąż jest wolny od 
zanieczyszczeń. 
Jeżeli wąż jest całkowicie zatkany, 
włóż małą, elastyczną rurkę z 
zaokrąglonym końcem i przepychaj ją, 
aż pojawi się z drugiej strony. 

 
  

 
SPECIFICATIONS 

Suction body 
-Voltage (see data place on the machine) 
 
- Total power - 1100W (900W eco Force) 
                      - L-ion 520W 
- By-Pass Vacuum motor  
Input power  - 800W (750W eco Force) 
                      - L-ion 36V – 350W 
- Rotor assembled on two ball bearings 
- Double insulation     
- Protection: IPX 4 
  Ground wire for USA and Canada 
- Water pump   27W 
- Electrovalve 9W on LW30 pro L-ion  
Power head 
- Imput power 250 W (150W L-ion) 
- Bar type commutator 
- Rotor assembled on two ball bearings 
- Electronic r.p.m. and overload control 
- Brush pressure height adjustment  
- Width: 12”(300mm) – 15”(380)  
 

DECLARATION OF CONFORMITY 

 
Conforms to the following norms: 
IEC 60335-2-2: 2009 (Sixth Edition) + A1 : 2012 in 
conjunction with 
IEC 60335-1:2010 (Fifth Edition) (incl. Corrigendum 
1:2010) 
EN 60335-1:2012 + A11:2014 
EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013 
EN 62233:2008; EN60335-1(ed.5) 
EN60335-2-2(ed.6);am1 
EMC standard IEC 61000-3-2:2014 (Ed. 4); IEC 61000-
3-3:2013 (Ed. 3); 
CISPR 14-1:2005 (Ed. 5) + A1:2008+ A2:2011; CISPR 
14-2:2015 (Ed. 2) 
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 
2006/95/EC 
LW30 –ion – LW38 L-ion 
EN 60335-1: 2012; EN 60335-2-69;  
EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; EN 55014-1: 
2006+A1: 2012; EN 55014-2: 2015; UN 3480 -3481 
LITHIUM ION BATTERY Direttives of reference:  
2006/42/EC; 2014/30/EU,  
CEE 89/336; 2002/95 CE (ROHS) 
APPROVALS: 

Europe: IMQ   
U.S.A. and Canada:  

                 

 
SPECYFIKACJE 

Korpus ssania 
-Napięcie (zob. tabliczkę znamionową na urządzeniu) 
Moc łączna  - 1100 W (900 W eco Force) 
                    - L-ion 520 W 
- Silnik ssania obejścia 
Moc wejściowa  - 800 W (750 W eco Force) 
                           - L-ion 36 V - 350 W 
- Wirnik zmontowany na dwóch łożyskach kulkowych 
- Podwójna izolacja  
- Ochrona: IPX4 
- Przewód uziemienia dla USA i Kanady 
- Pompa wody 27 W 
- Elektrozawór 9 W w LW30 pro L-ion 
- Głowica zasilania 
- Moc wejściowa 250 W (150 W L-ion) 
- Komutator wycinkowy 
- Wirnik zmontowany na dwóch łożyskach kulkowych 
- Elektroniczne sterowanie obrotami i przeciążeniem 
- Regulacja docisku/wysokości szczotki 
- Szerokość: 12” (300 mm) - 15” (380) 
 
 

DECLARATION OF CONFORMITY 

 
Zgodność z następującymi normami: 
IEC 60335-2-2: 2009 (wyd. VI) + A1 : 2012 w 
związku z IEC 60335-1:2010 (wyd. V) (w tym 
Errata 1:2010) EN 60335-1:2012 + A1L2014 
EN 60335-2-2:2010 + A1L2012 + Al:2013 
EN 62233:2008; EN60335-l (wyd. 5) 
EN60335-2-2 wyd.6 H801 
Norma EMC IEC 61000-3-2:2014 (wyd. 4); 
IEC 61000-3-3:2013 (wyd. 3); 
CISPR 14-1:2005 (wyd. 5) + AL2008+ 
A2:2011; CISPR 14-2:2015 (wyd. 2) 
Produkty spełniają zasadnicze wymagania 
dyrektywy niskonapięciowej. 2006/95/WE 
LW30 -ion - LW38 L-ion 
EN 60335-1: 2012; EN 60335-2-69; 
EN 61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013; 
EN 55014-1: 2006+A1: 2012; EN 55014-2: 
2015; UN 3480 -3481 AKUM. LITOWO-JONOWY 
Dyrektywy odniesienia: 
2006/42/WE; 2014/30/UE. 
CEE 89/336; 2002/95 CE (ROHS) 
APROBATY: 

Europa: IMQ  
U.S.A. i Kanada: 
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SPARE PARTS LIST - LISTA PARTI DI RICAMBIO - LISTE DER ERSATZTEILE  
LISTE PIÈCES DE RECHANGE  - LISTA PIEZAS DE RECAMBIO 
Part. DESCRIPTION Part. DESCRIPTION Part. DESCRIPTION 
LW 1 Base housing 30 - 38 LW 48 Motor housing LW 92 Transmission support cpl. 
LW 2 Brush motor cover LW 49 Cover motor housing LW 93 Wires kit Electric – L-ion 
LW 3 Front base cover 30 - 38 LW 50 Pump V. 240/50 – 120/60 – 100/55 LW 94 Wires kit up hous. - Electrovalve 
LW 4 Conveyor cover LW 51 Valve kit LW 95 Wires kit base Electric – L-ion 
LW 5 Conveyor 30 – 38 LW 52 Upper housing LW 96 Side wheel 
LW 6 Kit squeegee 30 – 38 LW 53 Suction hose assy. LW 97 Shaft side wheel 
LW 7 Front bumper 30 – 38 LW 54 Transport handle LW 98 Pump holder 
LW 8 Brush roller 30 – 38 LW 55 Hose hook LW 99 Pump rubber support 
LW 9 Conveyor support LW 56 Filter cover LW 100 Screw 2,9x16 (20pcs.) 
LW 10 Spring nozzle (20 pcs.) LW 57 Exhaust filter LW 101 Screw 2,9x19 (20pcs.) 
LW 11 Screw nozzle M4x40 (20 pcs.) LW 58 Terminal block 2 – 3 poles LW 102 Screw 3,5x9,5 TG (20pcs.) 
LW 12 Side wheels support  LW 59 Tube D. 4, L.730 LW 103 Screw 3,5x13 IX (20pcs.) 
LW 13 Brush support with bearing LW 60 Air conveyor LW 104 Screw 3,9 x16 (20pcs.) 
LW 14 Red clip base  LW 61 Filter air conveyor LW 105 Screw 3,5x13 (20pcs.) 
LW 15 Belt cover LW 62 Conveyor water/air LW 106 Screw 3,5x16 IX (20pcs.) 
LW 16 Screws 3,5x25 IX (20pcs.) LW 63 Gasket filter housing LW 107 Screw 3,9 x13 TG (20pcs.) 
LW 17 Double geared Pulley w. bear. LW 64 Internal tube with gasket LW 108 Screw 3,5x22 (20pcs.) 
LW 18 V ring LW 65 Water tank LW 109 Screw 3,5x25 (20pcs.) 
LW 19 Drive joint  LW 66 Dosing cup LW 110 Screw 3,5x32 (20pcs.) 
LW 20 Filter prot. Pump (10pcs.) LW 67 Latch tank LW 111 Screw 3,9x22 (20pcs.) 
LW 21 Red clip squeegee LW 68 Filter housing complete LW 112 Screw 3,9x13 (20pcs.) 
LW 22 Base lift lever LW 69 Latch kit filter hous. LW 113 Screw 3,9x16 IX (20pcs.) 
LW 23 Fan / pulley LW 70 Filter housing LW 114 Screw 3,9x19 (20pcs.) 
LW 24 Nut M5 (20 pcs.) LW 71 Microswitch LW 115 Screw 3,9x45 (20pcs.) 
LW 25 Timing belt 174 LW 72 Water filter LW 116 Screw 4,8x13 TG (20pcs.) 
LW 26 Double pulley with bearings LW 73 Filter cover LW 117 Thermal prot. pump 
LW 27 Motor filter LW 74 Main switch LW 118 Pressostat pump 
LW 28 Pulley shaft LW 75 Vacuum switch LW 119 Kit connection tube 
LW 30 Timing belt 327 LW 76 Pump switch LW 120 Tube D. 5, L.760 
LW 31 Adjusting knob LW 77 Front handle LW 121 Kit water filters (20pcs) 
LW 32 Brush motor V.240-120-100-36 LW 78 Rear handle LW 122 Gasket converyor (20pcs.) 
LW 33 Circuit board V. 240-120-100  LW 79 Antisplash float converter LW 123 Motor filter 
LW 34 Foot pedal LW 80 Rotating cord hook  LW 124 OR conveyor (20pcs.) 
LW 35 Shaft foot pedal LW 81 Cord 2x1Schuko - Swiss plug LW 125 Dosing cup gasket (20pcs.) 
LW 36 Spring foot pedal LW 81 Cord 2x1UK - Australian plug LW 126 Float 
LW 37 Rear wheel kit rubber LW 81 Cord 3x17 AWG USA plug LW 127 Strain relief 
LW 38 Front wheel shaft LW 81 Cord 2x1,25 Japan LW 128 Electrovalve 
LW 39  Front wheel rubber LW 82 Terminal block 2- 3 poles LW 129 Wires kit upper housing AWI 
LW 40  Gasket kit Vac. motor LW 83 Cover term. block LW 130 Base tube kit AWI version 
LW 41 Base tube kit LW 84 Cord hook LW135 Base-vac motor cable 36V 
LW 42  Nozzle conv. kit LW 85 Cable clamp LW140 Electronic water sensor 
LW 43 Filter Vac. motor LW 86 El. panel screws M6 x 20(20pcs.) LW151 Circuit board Vac Motor 
LW 44 Vacuum motor with gaskets  

V. 240 – V.120 – V.100 – V.36 
LW 87 Rubber cup kit LW152 Lens rear handle 
LW 88 Valve kit water tank LW153  Battery 36V – 6 Ah 

LW 45 Left mot. hous. support LW 89 Anti tearing cord safety guard LW158 Electrovalve 36V 
LW 46 Right mot. hous. support LW 90 Electric panel complete LW160 Rear hanlde L-ion 
LW 47 Gasket motor housing LW 91 Central transmission cpl.  Lindwash 30 Elec. power control 

 

LW30pro - LW38pro – LW30 -Lavinia - LindWash 30 
LW30 L-ion - LW38 L-ion

 
 
White SOFT brush roller  (standard on domestic) 
Biały MIĘKKI wałek szczotkowy (standard w domowych 
 
Black brush roller INTERMEDIATE (standard on LW 30pro – LW 38pro) 
Czarny wałek szczotkowy ŚREDNI (standard w LW 30pro - LW 38pro) 
 
Red brush roller HARD (optional) 
Czerwony wałek szczotkowy TWARDY (opcja) 
 
Abrasive roller: White for polishing, Red for abrasive action (optional) 
Wałek ścierny: Biały do polerowania, czerwony do szorowania (opcje) 
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LW30-38eco Force V 230-240/50 - V 100/55 klasa II 
Z czujnikiem elektronicznym wody 
SCHEMAT ELEKTRYCZNY 
1. - Blok zacisków 
2. - Przełącznik główny 
3. - Przełącznik ssania 
4. - Przełącznik pompy 
5. - Zestaw przewodów – panel elektryczny 
6. - Zestaw przewodów górnej obudowy 
7. - Czujnik wody 
8. - Pompa 
9. - Zabezpieczenie termiczne pompy 
10. - Blok zacisków 
11. - Silnik ssania obejścia 
12. – Mikroprzełącznik 
13. - Zestaw podstawy 
14. - Obwód elektroniczny 
15. - Silnik szczotki 
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LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH 

Część OPIS Część OPIS Część OPIS
LW 1 Obudowa podstawy 30 - 38 LW 49 Obudowa silnika LW 93 Zestaw przew. el. – L-ion 
LW2 Osłona silnika szczotek LW 50 Pompa V. 240/50 - 120/60 - LW 94 Zestaw przew. górna 
LW3 Przednia pokrywa LW 51 Zestaw zaworów LW 95 Zestaw przew. el. podst. – L-
LW4 Pokrywa przenośnika LW 52 Górna obudowa LW 96 Koło boczne
LW5 Przenośnik 30 38 LW 53 Zespół węża ssawnego LW 97 Koło boczne osi
LW6 Zestaw zbieraka wody 30 LW 54 Uchwyt transportowy LW 98 Uchwyt pompy
LW7 Przedni zderzak 30 38 LW 55 Hak węża LW 99 Gumowy wspornik pompy 
LW 8 Wałek szczotkowy 30 38 LW 56 Pokrywa filtra LW 100 Śruba 2,9x16 (20 szt.)
LW 9 Wspornik przenośnika LW 57 Filtr wylotowy LW 101 Śruba 2,9x19 (20 szt.)
LW 10 Dysza sprężynowa (20 szt.) LW 58 Blok zacisków 2 3 bieg. LW 102 Śruba 3,5x9,5 TG (20 szt.) 
LW 11 Śruba dyszy M4x40 (20 LW 59 Rura D. 4, L.730 LW 103 Śruba 3,5x13 IX (20 szt.)
LW 12 Wspornik kół bocznych LW 60 Przenośnik pneumatyczny LW 104 Śruba 3,9xl6 (20 szt.) 
LW 13 Wspornik szczotki z LW 61 Przenośnik pneumatyczny LW 105 Śruba 3,5x13 (20 szt.)
LW 14 Czerwony zacisk podstawy LW 62 Przenośnik wody/powietrza LW 106 Śruba 3,5x16 IX (20 szt.)
LW 15 Osłona paska LW 63 Uszczelka obudowy filtra LW 107 Śruba 3,9xl3 TG (20 szt.)
LW 16 Śruba 3,5x25 IX (20 szt.) LW 64 Rura wewnętrzna z uszczelką LW 108 Śruba 3,5x22 (20 szt.)
LW 17 Kółko pas. z podw. przek. z LW 65 Zbiornik na wodę LW 109 Śruba 3,5x25 (20 szt.) 
LW 18 Pierścień „V” LW 66 Miarka dozująca LW 110 Śruba 3,5x32 (20 szt.)
LW 19 Przegub napędowy LW 67 Zatrzak zbiornika LW 111 Śruba 3,9x22 (20 szt.) 
LW 20 Filtr ochr. pompy LW 68 Kpl. obudowy filtra LW 112 Śruba 3,9x13 (20 szt.)
LW21 Czerwony zacisk zbieracza LW 69 Zestaw zatrzaskowy obudowy LW 113 Śruba 3,9x16 IX (20 szt.) 
LW 22 Dźwignia podnoszenia LW 70 Obudowa filtra LW 114 Śruba 3,9x19 (20 szt.) 
LW 23 Wentylator/koło pasowe LW 71 Mikroprzełącznik LW 115 Śruba 3,9x45 (20 szt.)
LW 24 Nakrętka M5 (20 szt.) LW 72 Filtr wodny LW 116 Śruba 4.8x13 TG (20 szt.) 
LW 25 Pasek rozrządu 174 LW 73 Pokrywa filtra LW 117 Zabezpieczenietermiczne
LW 26 Podwójne kółko pasowe z LW 74 Przełącznik główny LW 118 Pompa z presostatem
LW 27 Filtr silnika LW 75 Przełącznik ssania LW 119 Zestaw rurki połączeniowej
LW 28 Oś koła pasowego LW 76 Przełącznik pompy LW 120 Rurka D. 5. L.760
LW 30 Pasek rozrządu 327 LW 77 Uchwyt przedni LW 121 Zestaw filtrów wody (20 szt.)
LW 31 Pokrętło regulacyjne LW 78 Uchwyt tylny LW 122 Uszczelka przenośnika (20
LW 32 Silnik szczotki V.240-120- LW 79 Konwerter pływakowy LW 123 Filtr silnika
LW 33 Płytka obwodu V. 240-120- LW 80 Obrotowy hak kabla LW 124 Przenośnik OR (20 szt.) 
LW 34 Pedał LW 81 Kabel 2xl Schuko - wtyk LW 125 Uszczelka miarki dozującej 
LW 35 Oś pedału LW 81 Kabel 2x1  wtyczka UK - LW 126 Pływak
LW 36 Sprężyna pedału LW 81 Kabel 3x17 AWG wtyczka LW 127 Odciążenie kabla
LW 37 Zestaw tylnych kółek LW 81 Kabel 2x1,25 japoński LW 128 Elektrozawór
LW 38 Oś przedniego koła LW 82 Blok zacisków 2-3 bieg. LW 129 Zestaw przewodów górna
LW 39 Przednie koło gumowe LW 83 Zacisk pokrywy, blok. LW 130 Zestaw rurek podstawy, wer.
LW 40 Zestaw uszczelek, silnik LW 84 Hak kabla LW135 Kabel silnika ssania podst. 36 
LW 41 Zestaw rurek podstawy LW 85 Uchwyt do kabli LW139 Zestaw haka przedniego
LW 42 Zestaw konw. dyszy LW 86 Śruby panelu el. M6 x 20 (20 LW140 Czujnik elektroniczny wody
LW 43 Filtr silnika ssania LW 87 Zestaw nasadek gumowych LW151 Obwód elektroniczny silnika
LW 44 Silnik ssania z uszczelkami LW 88 Zestaw zaworu zbiornika wody LW152 Uchwyt tylny soczewki
LW 45 Wspornik lewej obudowy LW 89 Zabezpieczenie kabla przed LW153 Akumulator 36V - 6 Ah 
AV 46 Wspornik prawej obudowy LW 90 Komplet panelu el. LW158 Elektrozawór 36V
LW 47 Uszczelka obudowy silnika LW 91 Komplet przekładni centralnej LW160 Uchwyt tylny L-ion 
AV 48 Obudowa silnika LW 92 Wspornik przekładni kpl. Lindwash 30 ster. zasil. 
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Lindhaus Limited Warranty 
Lindhaus warrants to the original purchaser only (“Buyer”) that each new vacuum cleaner shall be free from defect in material and workmanship 
upon delivery. Lindhaus’ liability is limited to repair or replacement of parts at the discretion of Lindhaus and/or the factory authorized service 
centres, transportation prepaid (Buyer expense). The Lindhaus Limited Warranty is absolutely null and void unless the appliance has been 
purchased from an Lindhaus Authorized Dealer. A warranty registration card is to be completed and returned immediately at the time of 
purchase. Specific limitations and exclusions apply. This limited warranty expires three years after the date of purchase by the buyer. 
Lindhaus equipment used in commercial applications has a limited warranty of  two years. 
ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY INCLUDE, BUT ARE NOT LIMITED TO: 
 Damage resulting from accidents, abuse, misuse or acts of God (lightning flood, etc.) 
 Damage in transit; Rental units 
 Failure due to lack of proper maintenance or care 
 Relatively minor adjustments such as tightening of screws or bolts, etc. not connected with the replacement of parts. 
 Repairs or alterations by an organization other than the factory or an authorized Lindhaus Service Centres. 
 Normal wear and tear items: handles, wheels, bristles, nozzles, hoses, paper bags, filters, cords, carbon brushes shall not be consider a 

defect in workmanship or materials. 
"This warranty covers all defects in workmanship and material for the warranty period. The warranty does not cover any damage resulting from 
any misuse, abuse or neglect of the product or any parts needing replacement due to normal wear and usage." 
The eventual substitution of the motors under warranty will therefore be affected only  in case of production defect (this has to be verified by the 
authorized Lindhaus service centres). If, after inspection of the returned machine or any part or parts, Lindhaus determines that the defect is not 
covered by the warranty, all expenses incurred by Lindhaus in connection with the replacement or repair if the machine or any parts thereof shall 
be at the buyer’s responsibility. Any parts returned to Lindhaus for replacement shall become the property of Lindhaus.   
The pump, the batteries and the charger are warrantied 1 Year. 
In no event shall Lindhaus be liable for any indirect, special, incidental, consequential or other damages including but not limited to damage or 
loss of property or equipment, lost revenues or profits, claims of customers, or harm to goodwill or business reputation directly or indirectly 
arising from the sale, handling or use of the vacuum cleaner, or from any other costs relating thereto and Lindhaus’s liability hereunder. shall not 
be liable to the buyer for any claims, damages, injures, actions, or causes of action whatsoever based on negligence or strict liability. Lindhaus 
makes no warranty that its vacuum cleaner shall be merchantable or that such machine shall be fit for any particular purpose. Moreover 
Lindhaus makes no expressed or implied warranties except for the limited warranty set forth herein. In addition no representation or warranty, 
expressed or implied, made by any dealer, sales representative, or field agent of Lindhaus which is not specifically set forth herein shall be 
binding on Lindhaus. Genuine Lindhaus replacement parts shall be free from defects in material and workmanship for a period of  90 days after 
“installation” and shall be subject in all respects to the limitations and exclusions of this limited warranty. 

WARRANTY- GARANZIA – GARANTIE - GARANTIA 
Product name - Nazwa produktu 
□ LW30 pro     □ LW38 pro      □ LW30 pro L-ion     □ LW38 pro L-ion   □ Lavinia 30   □ Lindhwash 30       
Serial N° - Nr serii: ______________________  
Date - Data : ___________________________  
Buyer name – Nazwisko nabywcy:_________________________________________________________________________________ 
Where is used - Miejsce używania: 
□ Commercial  Handlowe: 
□ Home - Dom       
Address -Adres:______________________________________________________________________ Tel_______________________ 
City - Miejscowość                           State - Województwo                          Z.I.P. - Kod pocztowy 
 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Did you purchase a Lindhaus product for:    □ Light weight    □ Low sound level    □ High quality    □ Warranty    □ Styling   □ Price 

Czy instrukcja obsługi jest zrozumiała?  

□ Niska masa    □ Niski poziom hałasu  □ Wysoką jakość  □ Gwarancję   □ Styl      □ Cena            

Was your instruction manual easy to understand?  
Czy instrukcja obsługi jest zrozumiała? 
 
□ Yes – Tak     □ No   - Nie 
Suggestions - Propozycje:_________________________________________________________________________________________ 
 
 

Ograniczona gwarancja Lindhaus 
Firma Lindhaus gwarantuje tylko pierwszemu nabywcy („Kupującemu”), że każdy nowy odkurzacz będzie w momencie dostawy wolny od wad 
materiałowych i wykonawczych. Odpowiedzialność firmy Lindhaus jest ograniczona do naprawy lub wymiany części według uznania firmy 
Lindhaus i/lub autoryzowanych centrów serwisowych, z transportem opłaconym z góry (na koszt nabywcy). Ograniczona gwarancja Lindhaus 
jest bezwzględnie nieważna, chyba że urządzenie zostało zakupione od autoryzowanego dealera Lindhaus. Karta rejestracyjna gwarancyjna 
musi być wypełniona i odesłana natychmiast po dokonaniu zakupu. Obowiązują szczególne ograniczenia i wyłączenia. Niniejsza ograniczona 
gwarancja wygasa po upływie trzech lat od daty zakupu przez kupującego. 
Urządzenia firmy Lindhaus używane w zastosowaniach komercyjnych są objęte dwuletnią ograniczoną gwarancją. 
ELEMENTY NIEOBJĘTE GWARANCJĄ OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI 
• Szkód powstałych w wyniku wypadków, nadużyć, niewłaściwego użycia lub zdarzeń losowych (powodzi, uderzeń pioruna, itp.) 
• uszkodzeń w transporcie, urządzeń wypożyczanych 
• Awarii z powodu braku odpowiedniej konserwacji lub dbałości 
• Stosunkowo niewielkich regulacji, takich jak dokręcanie wkrętów lub śrub itp. nie związane z wymianą części. 
• Naprawy lub zmiany dokonywane przez organizację inną niż producent lub autoryzowane centrum serwisowe Lindhaus. 
• Normalne przedmioty zużywające się: uchwyty, koła, włosie szczotek, dysze, węże, torby papierowe, filtry, sznurki, szczotki 
węglowe nie mogą być uważane za wadę wykonania lub materiału. 
Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie wady wykonania i materiałowe w okresie gwarancji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w 
wyniku niewłaściwego użytkowania, nadużywania lub zaniedbania produktu lub części wymagających wymiany w wyniku normalnego zużycia i 
użytkowania. Ewentualna wymiana silników objętych gwarancją będzie miała miejsce tylko w przypadku usterki produkcyjnej (wymaga to 
sprawdzenia przez autoryzowane punkty serwisowe firmy Lindhaus). Jeśli po sprawdzeniu zwróconej maszyny lub jakiejkolwiek jej części firma 
Lindhaus stwierdzi, że wada nie jest objęta gwarancją, wszystkie koszty poniesione przez firmę Lindhaus w związku z wymianą lub naprawą 
urządzenia lub jego części będą obciążać nabywcę. Wszelkie części zwrócone firmie Lindhaus w celu wymiany stają się własnością firmy 
Lindhaus. Pompa, akumulator i ładowarka są objęte gwarancją 1-roczną. Firma Lindhaus w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek pośrednie, szczególne, przypadkowe, wtórne ani inne szkody, w tym między innymi za uszkodzenie lub utratę mienia lub urządzeń, 
utracone przychody lub zyski, reklamacje klientów, szkody dla wartości firmy lub reputacji biznesowej wynikające bezpośrednio lub pośrednio ze 
sprzedaży, obsługi lub użytkowania odkurzacza lub z jakichkolwiek innych związanych z tym kosztów, a firma Lindhaus nie będzie ponosić 
odpowiedzialności wobec kupującego z tytułu żadnych roszczeń, szkód, urazów, procesów sądowych ani powodów do wniesienia powództwa z 
tytułu zaniedbania lub odpowiedzialności ścisłej. Firma Lindhaus nie udziela żadnej gwarancji, co do pokupności odkurzacza, ani że urządzenie 
to będzie nadawało się do jakichkolwiek szczególnych celów. Ponadto firma Lindhaus nie udziela żadnych wyraźnych lub dorozumianych 
gwarancji z wyjątkiem ograniczonej gwarancji opisanej w niniejszym dokumencie. Ponadto żadne oświadczenie ani gwarancja, wyrażona ani 
dorozumiana, złożona przez jakiegokolwiek dealera, przedstawiciela handlowego lub agenta terenowego firmy Lindhaus, nie będzie wiążąca dla 
firmy Lindhaus, jeżeli nie została wyraźnie określona w niniejszym dokumencie. Oryginalne części zamienne firmy Lindhaus są wolne od wad 
materiałowych i produkcyjnych przez okres 90 dni od daty „montażu” i podlegają pod każdym względem ograniczeniom i wyłączeniom niniejszej 
ograniczonej gwarancji. 
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