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Για να βρείτε τα εγχειρίδια των πιο πρόσφατων
ανταλλακτικών και εγχειρίδια χρήστη σε άλλες
γλώσσες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

www.tennantco.com/manuals
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Ú− ×ˇ¹şÞ šł₣šÐ¹˝ŠÐ− ×ˇ¹˚₣š½ˇÐ ³š ³¼ÞŠ¼ˇ³ýş ýš
ð˙¦š Þ˚− ý−Þ½˚Ý−K Óš¹Ð˚₣šÐ ½Ð² ˇ×ˇ¹ˇ˝½ž½š²
−Šžł˝š² ₣šÐ¹Ð³ý−Ć ðˇÐ ³¼Þ½¸¹ž³ž²K

‚ÐˇŁ˙³½š ×¹−³šð½Ðð˙ ½− ×ˇ¹şÞ
šł₣šÐ¹˝ŠÐ− ðˇÐ šþ−ÐðšÐğ¦š˝½š ýš ½−
ýž₣˙Þžýˇ ×¹ÐÞ ½− ¦˚³š½š ³š ÝšÐ½−¼
¸ ×¹ÐÞ ð˙Þš½š −×−ÐˇŠ¸×−½š š¹łˇ³˝ˇ
³¼Þ½¸¹ž³ž² ³š ˇ¼½şK

Â ˇ×şŠ−³ž ˇ¼½−Ć ½−¼ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−² ¦ˇ š˝ÞˇÐ
šþˇÐ¹š½Ðð¸K ˜³½ş³−I ¦ˇ ×š½Ć₣š½š ½− ðˇÝĆ½š¹−
ˇ×−½˚Ýš³ýˇ ýš ½− šÝ˙₣Ð³½− ðş³½−² š˙ÞW

S Ú− ýž₣˙Þžýˇ ₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ ýš ½žÞ
ˇ×ˇÐ½−ĆýšÞž ×¹−³−₣¸K

S Ó¹ˇłýˇ½−×−Ðš˝½ˇÐ ½ˇð½Ðð¸ ³¼Þ½¸¹ž³ž ³½−
ýž₣˙Þžýˇ ³Ćý¾ğÞˇ ýš ½Ð² ×ˇ¹š₣şýšÞš²
−Šžł˝š² ³¼Þ½¸¹ž³ž² ½−¼ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²K

S Ëˇ½˙ ½ž ³¼Þ½¸¹ž³ž ½−¼ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²
₣¹ž³Ðý−×−Ð−ĆÞ½ˇÐ ˇÞ½ˇÝÝˇð½Ðð˙ ×−¼ ×ˇ¹˚₣−Þ½ˇÐ
ˇ×ş ½−Þ ðˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½¸ ¸ Ð³−ŠĆÞˇýˇK

Úˇ ˇÞ½ˇÝÝˇð½Ðð˙ ðˇÐ ˇÞˇÝć³Ðýˇ ý×−¹−ĆÞ Þˇ
×ˇ¹ˇłłšÝ¦−ĆÞ çåäáåÉI ½žÝš¾ğÞÐð˙I ýš ¾ˇþ ¸
½ˇ₣¼Š¹−ýÐð˙K

ÓÔÌÒÚflÚ„ˆÚ„ ÚÌ Ó„ÔÁ‡flÈÈÌÎ

Παρακαλώ απορρίψτε τα υλικά
συσκευασίας, τα χρησιμοποιημένα
εξαρτήματα όπως μπαταρίες και υγρά με
αβλαβή τρόπο για το περιβάλλον και
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς
διάθεσης απορριμμάτων.
Να θυμάστε πάντα να κάνετε
ανακύκλωση.

qbkk^kq kKsK
fåÇìëíêáÉä~~å S RQMR ^_
mKlK _çñ S RQMM ^^ rÇÉåJqÜÉ kÉíÜÉêä~åÇë
ÉìêçéÉ]íÉåå~åíÅçKÅçã ïïïKíÉåå~åíÅçKÅçã
ÌÐ ×¹−ŠÐˇł¹ˇ¾˚² ðˇÐ ½ˇ ˇÞ½ˇÝÝˇð½Ðð˙ ¼×şðšÐÞ½ˇÐ ³š ýš½ˇŁ−Ý¸ ₣ğ¹˝²
×¹−šÐŠ−×−˝ž³žK
`çéóêáÖÜí EOMMUJOMNS qÉåå~åí `çãé~åóI „ð½Ć×ğ³ž ³½žÞ ÌÝÝˇÞŠ˝ˇ
Íš ½žÞ š×Ð¾ĆÝˇþž ×ˇÞ½ş² ŠÐðˇÐćýˇ½−²K

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η πλυντρίδα T5 (που μπορείς να περπατήσεις πίσω
της μετά το καθάρισμα) είναι σχεδιασμένη να τρίβει
σκληρές επιφάνειες (τσιμέντο, άσφαλτο, πέτρα,
συνθετικά, κ.λπ.) σε εσωτερικό περιβάλλον. Τυπικές
εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ξενοδοχεία, σχολεία,
νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα, γραφεία, και
επιχειρήσεις ενοικίασης. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το
μηχάνημα σε επιφάνειες με χαλιά. Χρησιμοποιείτε μόνο
προτεινόμενες βούρτσες και καθαριστικά δαπέδων
εγκεκριμένα για εμπορική χρήση που προορίζονται για
χρήση με το συγκεκριμένο μηχάνημα. Μην
χρησιμοποιείτε τη μηχανή διαφορετικά απ' ό,τι
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη.

‚„‚ÌÍ„Îfl ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ

Óˇ¹ˇðˇÝ−Ćýš ³¼ý×Ýž¹ć³½š ½žÞ ć¹ˇ ½ž²
šłðˇ½˙³½ˇ³ž² łÐˇ ýšÝÝ−Þ½Ðð¸ ˇÞˇ¾−¹˙K

fl¹K Í−Þ½˚Ý−¼ J

fl¹K ³šÐ¹˙² J

Âýš¹−ýžÞ˝ˇ šłðˇ½˙³½ˇ³ž² J
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Ó„ÔÁ„ıÌÍ„Îfl

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .

‚„‚ÌÍ„Îfl ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ OK K K K K K K K K K K K K K K

Ó„ÔÁ„ıÌÍ„Îfl PK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΦΥΛΑΞΤΕ
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„ÚÁË„Ú„Ò flÒÙflÈ„ÁflÒ SK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

Í„ÔÂ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ TK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

Í„ÔÂ ÓÁÎflËfl „È„·ıÌÛ UK K K K K K K K K K K K K K K K K K K

„·ËflÚflÒÚflÒÂ ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ VK K K K K K K K

Ï„ÓflË„ÚflÔÁÒÍfl ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ VK K K K K

ÚÌÓÌÊ„ÚÂÒÂ ÍÓflÚflÔÁ˜Î VK K K K K K K K K K K K K K K K

Ó˜Ò È„ÁÚÌÛÔ·„Á ÚÌ ÍÂıflÎÂÍfl NMK K K K K K K K K K K

ÓÈÂÔÌÙÌÔÁ„Ò ·Áfl ÚÁÒ ‡ÌÛÔÚÒ„Ò ËflÁ ÚÌÛÒ
‚ÁÒËÌÛÒ NMK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

ÔÛÊÍÁÒÂ ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ NNK K K K K K K K K K K K K

ÓÔÌÒflÔÚÂÒÂ ÒÛ·ËÔÌÚÂÍflÚÌÒ „ÈflÒÚÁË˜Î
ÍflËÚÔ˜Î ÒÚ„·Î˜ÍflÚÌÒ NNK K K K K K K K K K K K K K K K

ÚÌÓÌÊ„ÚÂÒÂ ‡ÌÛÔÚÒ˜ÎL‚˝ÒË˜Î ËflÊflÔÁÒÍÌ˚
‚flÓ˚‚˜Î NOK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

ΚΑΣΕΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ EC-H2O
NANOCLEAN (ΜΟΝΤΈΛΟ ΜΕ EC-H2O
NANOCLEAN) 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÚÌÓÌÊ„ÚÂÒÂ ÒÛÒË„ÛflÒÁflÒ c^pqJm^h
EÍÌÎÚ˚ÈÌ c^pqF NQK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

ÓÈÂÔ˜ÒÂ Ëfl‚ÌÛ ‚ÁflÈÛÍflÚÌÒ
ËflÊflÔÁÒÍÌÛ NQK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

È„ÁÚÌÛÔ·Áfl ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ NRK K K K K K K K K K

ÓÔÌËflÚflÔËÚÁËÌÁ „È„·ıÌÁ NRK K K K K K K K K K K K K K K K

„ËËÁÎÂÒÂ ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ NRK K K K K K K K K K K K

‚ÁflËÌÓÂ „ËÚflËÚÂÒ flÎfl·ËÂÒ NTK K K K K K K K K K K K

ËflÚfl ÚÂ È„ÁÚÌÛÔ·Áfl ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ NTK

„Î‚„ÁËÚÂÒ ÒÚflÊÍÂÒ ÙÌÔÚÁÒÂÒ ÍÓflÚflÔÁflÒ NV

˜ÔÌÍ„ÚÔÌ NVK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

‚ÁflÍÌÔÙ˜ÒÂ ËflÁ È„ÁÚÌÛÔ·Áfl ÓflÔË„Ú„‰flÒ
„ËÚÌÒ ‚Áfl‚ÔÌÍÌÛ NVK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

Ó¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−² łÐˇ ðˇ¦ˇ¹Ð³ýş ýš ½žÞ
×ˇ¹ðš½˚Žˇ šð½ş² ŠÐˇŠ¹şý−¼W NVK K K K K K K K K K K K K K K

ıšÐ¹Ð³ýş² ×ˇ¹ðš½˚Žˇ² šð½ş² ŠÐˇŠ¹şý−¼W OMK K K K

„ËË„Î˜ÒÂ ËflÁ ËflÊflÔÁÒÍÌÒ Ëfl‚˜Î ONK K K K K K

„ËË„Î˜ÒÂ Ëfl‚ÌÛ flËflÊflÔÚÌÛ Û·ÔÌÛ ONK K K K

„ËË„Î˜ÒÂ Ëfl‚ÌÛ ‚ÁflÈÛÍflÚÌÒ
ËflÊflÔÁÒÍÌÛ ONK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

ÙÌÔÚÁÒÂ ÍÓflÚflÔÁ˜Î OOK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

ÓÔÌ‚Áfl·ÔflÙ„Ò ÙÌÔÚÁÒÚÂ ÍÓflÚflÔÁ˜ÎW OOK K K K

ÔÛÊÍÁÒ„ÁÒ „Ò˜Ú„ÔÁËÌÛ ÙÌÔÚÁÒÚÂ
ÍÓflÚflÔÁflÒ OOK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

ıÔÂÒÂ „Ò˜Ú„ÔÁËÌÛ ÙÌÔÚÁÒÚÂ ÍÓflÚflÔÁflÒ OP

Ë˜‚ÁËÌÁ ‡Èfl‡˜Î „Ò˜Ú„ÔÁËÌÛ ÙÌÔÚÁÒÚÂ
ÍÓflÚflÔÁflÒ OQK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

ıÔÂÒÂ „Ï˜Ú„ÔÁËÌÛ ÙÌÔÚÁÒÚÂ ÍÓflÚflÔÁflÒ
E„ÓÁÈÌ·ÂF ORK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

ÔÛÊÍÁÒÂ ‡ÌÛÔÚÒ˜Î Ë„ÙflÈÂÒ
ËflÊflÔÁÒÍÌÛ ORK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

ÍÌÎÚ„ÈÌ ‚ÁÒËÌÛ ORK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

ÍÌÎÚ„ÈÌ ËÛÈÁÎ‚ÔÁËÂÒ ‡ÌÛÔÚÒflÒ OSK K K K K K K

ÓÁÎflËflÒ ÒÛÎÚÂÔÂÒÂÒ OUK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ OVK K K K K K K K K K

ËflÊÂÍ„ÔÁÎÂ ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ EÍ„Ú˙ flÓ˙ Ë˙Ê„
ıÔ¸ÒÂF OVK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

ÍÂÎÁflÁfl ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ POK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ ÍÓflÚflÔÁ˜Î PPK K K K K K K K K K K K K K K K K K

ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 33. . . . . . . .

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 33. . . . . .

È„ÓÁ‚„Ò „ÈflÒÚÁË˜Î ÍflËÚÔ˜Î PQK K K K K K K K K K K

flÎÚÁËflÚ˙ÒÚflÒÂ È„Ó˝‚˜Î „ÈflÒÚÁËÌ˚
Í˙ËÚÔÌÛW PQK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ ÍÌÚ„Ô PQK K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ ÒÛÒÚÂÍflÚÌÒ c^pq PRK K K K K K K K K K K

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ EC-H2O NANOCLEAN 35. . . . . . . . .

‚Áfl‚ÁËflÒÁfl ÓÈÛÒÁÍflÚÌÒ ÍÌÎfl‚flÒ b`JeOl PS

flÎ„‡flÒÍfl ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ Ò„ ·ÔÛÈÌÛÒ PTK K

Í„ÚflÙÌÔfl ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ PTK K K K K K K K K K K

flÓÌÊÂË„ÛÒÂ ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ PUK K K K K K K K

flÎÚÁˆÛËÚÁËÂ ÓÔÌÒÚflÒÁfl PUK K K K K K K K K K K K K K K K K

„ÎÚÌÓÁÒÍÌÒ ÓÔÌ‡ÈÂÍflÚ˜Î QMK K K K K K K K K K K K K

Ë˜‚ÁËÌÁ „Î‚„ÁËÚ˜Î ÓÁÎflËfl „È„·ıÌÛ QQK K K K

ÓÔÌ‚Áfl·ÔflÙ„Ò ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ QSK K K K K K K K K K K

‚ÁflÒÚflÒ„ÁÒ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ QTK K K K K K K K K K K K K K K
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο
αυτό το εγχειρίδιο όπως υποδηλώνεται στην περιγραφή
τους:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προειδοποιεί για κινδύνους ή
επισφαλείς πρακτικές που θα ήταν δυνατόν να
καταλήξουν σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό
ή θάνατο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Προσδιορίζει τις
ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ασφαλή
λειτουργία του εξοπλισμού.

Οι πληροφορίες που ακολουθούν σηματοδοτούν
καταστάσεις ενδεχόμενα επικίνδυνες για τον χειριστή.
Μάθετε πότε μπορεί να προκύψουν τέτοιες συνθήκες.
Εντοπίστε όλες τις διατάξεις ασφαλείας του
μηχανήματος. Αναφέρατε αμέσως τυχόν βλάβη ή
εσφαλμένη λειτουργία του μηχανήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες εκλύουν αέριο
υδρογόνο. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή
πυρκαγιά. Κρατήστε τις μακριά από σπίθες και
γυμνή φλόγα. Διατηρείτε τα καλύμματα ανοιχτά
κατά τη φόρτιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εύφλεκτα υλικά μπορεί να
προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Μην
χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά μέσα στους
κάδους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εύφλεκτα υλικά ή αντιδραστικά
μέταλλα μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή
πυρκαγιά. Μην τα αναρροφάτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Óš¹Ð³½¹š¾şýšÞž Ł−Ć¹½³ˇK ÍžÞ
×Ýž³Ð˙Žš½š ½ˇ ₣˚¹Ðˇ ³ˇ²K

Αυτό το μηχάνημα μπορεί να είναι εξοπλισμένο με
τεχνολογία η οποία επικοινωνεί αυτόματα μέσω
δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Εάν το μηχάνημα
λειτουργεί σε περιοχή που απαγορεύεται η χρήση
κινητών τηλεφώνων λόγω ανησυχιών που
σχετίζονται με παρεμβολές με τον εξοπλισμό,
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με αντιπρόσωπο
της Tennant για πληροφορίες σχετικά με την
απενεργοποίηση της λειτουργίας κινητής
τηλεφωνίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ:

1 Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα:
- Εάν δεν έχετε εκπαιδευτεί ή δεν διαθέτετε
εξουσιοδότηση.

- Εάν δεν έχετε διαβάσει και κατανοήσει το
εγχειρίδιο χρήστη.

- Εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή
ουσιών

- Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο ή άλλου
είδους ηλεκτρονικής συσκευής

- Εάν δεν είστε πνευματικά και σωματικά ικανός
να ακολουθήσετε τις οδηγίες του μηχανήματος.

- Εάν το μηχάνημα δεν είναι σε καλή λειτουργική
κατάσταση.

- Σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτοι ατμοί /
εύφλεκτα υγρά ή εύφλεκτες σκόνες.

- Σε περιοχές που είναι πολύ σκοτεινές για να
δείτε με ασφάλεια τους διακόπτες ή να
λειτουργήσετε το μηχάνημα, εκτός κι αν
υπάρχουν φώτα λειτουργίας.

- Σε χώρους όπου υπάρχει ενδεχόμενο πτώσης
αντικειμένων.

- Σε υπαίθριους χώρους. Αυτό το μηχάνημα
προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.

- Με δίσκους ή εξαρτήματα που δεν τα παρέχει η
Tennant ή δεν είναι εγκεκριμένα από την
Tennant. Η χρήση άλλων δίσκων ενδέχεται να
θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια.

2 Πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα:
- Ελέγξτε το μηχάνημα για διαρροές υγρών.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι διατάξεις ασφαλείας
είναι στη θέση τους και λειτουργούν σωστά.

3 Κατά τη χρήση του μηχανήματος:
- Να χρησιμοποιείται μόνο όπως περιγράφεται
στο παρόν εγχειρίδιο.

- Χρησιμοποιήστε χαμηλή ταχύτητα στις
κεκλιμένες και τις ολισθηρές επιφάνειες.

- Φοράτε αντιολισθητικά παπούτσια.
- Ελαττώνετε ταχύτητα όταν στρίβετε.
- Να είστε προσεκτικός όταν κινείτε το μηχάνημα
προς τα πίσω.

- Κρατήστε παιδιά και μη εγκεκριμένα άτομα
μακριά από το μηχάνημα.

- Μην μεταφέρετε επιβάτες στο μηχάνημα.
- Μην αφήνετε να χρησιμοποιείται το μηχάνημα
σαν παιχνίδι.

- Να ακολουθείτε πάντα τους κανόνες ασφαλείας
και τους οδικούς κανονισμούς.

- Αναφέρετε αμέσως τυχόν βλάβες ή
προβληματική λειτουργία.

- Ακολουθείτε τις οδηγίες ανάμειξης και χειρισμού
που αναγράφονται στα δοχεία χημικών
προϊόντων.

- Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας της
περιοχής που αφορούν τα υγρά δάπεδα.

- Íž ₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ³š
š×Ð¾˙ÞšÐš² ýš ðÝ˝³ž ýšłˇÝĆ½š¹ž ˇ×ş RBK
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4 Πριν απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα:
- Σταματήστε σε επίπεδη επιφάνεια.
- Χρησιμοποιήστε το φρένο στάθμευσης (εάν
υπάρχει).

- Σβήστε το μηχάνημα και βγάλτε το κλειδί.
5 Κατά τη συντήρηση του μηχανήματος:

- Όλη η εργασία με το μηχάνημα πρέπει να
γίνεται με επαρκή φωτισμό και ορατότητα.

- Διατηρείτε το χώρο καλά αερισμένο.
- Αποφύγετε τα κινούμενα μέρη. Μην φοράτε
φαρδιά ρούχα, κοσμήματα και να προστατεύετε
τα μακριά μαλλιά.

- Ακινητοποιήστε τους τροχούς πριν ανυψώσετε
το μηχάνημα με γρύλο.

- Να τοποθετείτε το γρύλο για την ανύψωση του
μηχανήματος μόνο στα καθορισμένα για τον
σκοπό αυτό σημεία. Στηρίξτε τη μηχανή στη
βάση του γρύλου.

- Να χρησιμοποιείτε ανυψωτική συσκευή ή
γρύλο που να αντέχει το βάρος της μηχανής.

- Μην ψεκάζετε το μηχάνημα με νερό υπό πίεση
και μην το πλένετε με λάστιχο.

- Αποσυνδέστε την μπαταρία πριν εργασθείτε
στο μηχάνημα.

- Κρατήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα μακρυά
από τις μπαταρίες.

- Η χρήση μη συμβατών φορτιστών μπαταρίας
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις μπαταρίες και
πιθανόν να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

- Να ελέγχετε το καλώδιο του φορτιστή τακτικά
για βλάβες.

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο DC του φορτιστή
από την υποδοχή του μηχανήματος όταν ο
φορτιστής είναι σε λειτουργία. Μπορεί να
δημιουργηθεί ηλεκτρικό τόξο. Εάν κατά τη
διάρκεια της φόρτισης πρέπει να διακοπεί η
λειτουργία του φορτιστή, αποσυνδέστε πρώτα
το καλώδιο τροφοδοσίας AC.

- Αποφύγετε την επαφή με τα υγρά της
μπαταρίας.

- Η τοποθέτηση μπαταριών πρέπει να γίνεται
από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

- Όλες οι επισκευές πρέπει να
πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.

- Μην τροποποιείτε το αρχικό σχέδιο του
μηχανήματος.

- Χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά Tennant ή
ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστή.

- Να φοράτε προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας
όπου χρειάζεται και όπου προτείνεται σε αυτό
το εγχειρίδιο.

Για ασφάλεια: να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Για ασφάλεια: να φοράτε γυαλιά προστασίας.

6 Κατά τη φόρτωση / εκφόρτωση του μηχανήματος
σε / από φορτηγό ή ρυμουλκούμενο όχημα:
- Εκκενώστε τους κάδους πριν φορτώσετε το
μηχάνημα.

- Πριν στερεώσετε το μηχάνημα με τους ιμάντες
πρόσδεσης, κατεβάστε την κεφαλή καθαρισμού
και το ελαστικό μάκτρο.

- Σβήστε το μηχάνημα και βγάλτε το κλειδί.
- Να χρησιμοποιείτε ράμπα, φορτηγό ή
ρυμουλκούμενο όχημα που να αντέχουν το
βάρος της μηχανής και του χειριστή.

- Χρησιμοποιήστε βαρούλκο εάν η κλίση της
ράμπας υπερβαίνει το 19,5%.

- Ενεργοποιήστε το χειρόφρενο μετά τη
φόρτωση του μηχανήματος (εάν είναι
διαθέσιμο).

- Να ακινητοποιείτε τους τροχούς της μηχανής.
- Να προσδένετε το μηχάνημα σε φορτηγό ή
ρυμουλκούμενο όχημα.



do È„ÁÚÌÛÔ·Áfl

6 qÉåå~åí qR EMSJMSF

„ÚÁË„Ú„Ò flÒÙflÈ„ÁflÒ

ÌÐ š½Ðð˚½š² ˇ³¾ˇÝš˝ˇ² Ł¹˝³ð−Þ½ˇÐ ×˙Þğ ³½− ýž₣˙Þžýˇ ³½Ð² ¦˚³šÐ² ×−¼ ¼×−ŠšÐðÞĆ−Þ½ˇÐK flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š
½Ð² š½Ðð˚½š² š˙Þ Ýš˝×−¼ÞI š˙Þ ˚₣−¼Þ ðˇ½ˇ³½¹ˇ¾š˝ ¸ š˝ÞˇÐ Š¼³ˇÞ˙łÞğ³½š²K

„ÚÁË„ÚflW Ó„ÔÁÒÚÔ„ÙÌÍ„ÎÂ
‡ÌÛÔÚÒfl - ‡¹˝³ðš½ˇÐ ³½žÞ
ðš¾ˇÝ¸ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć

ÓÔÌ„Á‚ÌÓÌÁÂÒÂW
Óš¹Ð³½¹š¾şýšÞž Ł−Ć¹½³ˇK ÍžÞ
×Ýž³Ð˙Žš½š ½ˇ ₣˚¹Ðˇ ³ˇ²K
ËÝš˝³½š ½− ŠÐˇðş×½ž
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ² ½−¼ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²
×¹ÐÞ ×¹ˇłýˇ½−×−Ð¸³š½š
−×−ÐˇŠ¸×−½š š¹łˇ³˝ˇ ³½−
ýž₣˙ÞžýˇK

„ÚÁË„Úfl flÎfl·Î˜ÒÂÒ
„·ı„ÁÔÁ‚ÁÌÛ J
‡¹˝³ðš½ˇÐ ³½−Þ ×˝Þˇðˇ šÝ˚ł₣−¼K

·Áfl flÒÙflÈ„ÁflW Íž ÝšÐ½−¼¹łš˝½š
½− ýž₣˙Þžýˇ šð½ş² ˇÞ ˚₣š½š
ŠÐˇŁ˙³šÐ ðˇÐ ðˇ½ˇÝ˙ŁšÐ ½−
šł₣šÐ¹˝ŠÐ− ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²K

„ÚÁË„Úfl ÙÌÔÚÁÌÛ ÍÓflÚflÔÁ˜Î J
‡¹˝³ðš½ˇÐ ³½žÞ ð˙½ğ ×Ýš¼¹˙ ½−¼
ð˙Š−¼ ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−ĆK

ÓÔÌ„Á‚ÌÓÌÁÂÒÂW Ë˝ÞŠ¼Þ−²
¾ğ½Ð˙² ¸ ˚ð¹žþž²K ÌÐ ý×ˇ½ˇ¹˝š²
šðÝĆ−¼Þ ˇ˚¹Ð− ¼Š¹−łşÞ−K ÍžÞ
×Ýž³Ð˙Žš½š ³×ÐÞ¦¸¹š² ðˇÐ ł¼ýÞ¸
¾ÝşłˇK Ëˇ½˙ ½ž ¾ş¹½Ð³ž − ₣ć¹−²
½ğÞ ý×ˇ½ˇ¹ÐćÞ ×¹˚×šÐ Þˇ š˝ÞˇÐ
ˇÞ−Ðð½ş²K
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Í„ÔÂ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ

1

2

6

7

85

4

9

11

3

27

13

14
15

16

18

15
21

20

19

17

24

23

25

26

22

10

28

12

NK ÈˇŁ¸ ₣šÐ¹Ð³ý−Ć
OK Ô˙ŁŠ−² šðð˝Þž³ž² ½ž² ÝˇŁ¸² ₣šÐ¹Ð³ý−Ć
PK „×˙Þğ ðˇÐ ð˙½ğ ×˝Þˇðš² šÝ˚ł₣−¼
QK „Ćðˇý×½−² ³ğÝ¸Þˇ² šðð˚Þğ³ž² ð˙Š−¼

ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−Ć
RK „³ğ½š¹Ððş² ¾−¹½Ð³½¸² ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²
SK Í−₣Ýş² ˇÞĆĞğ³ž² šÝˇ³½Ðð−Ć ý˙ð½¹−¼

³½šłÞćýˇ½−²
TK Ê¼¹˝Šˇ ×Ý¸¹ğ³ž² ³ğÝ¸Þˇ
UK „Ćðˇý×½−² ³ğÝ¸Þˇ² šÝ˚ł₣−¼

³½˙¦ýž²Lšðð˚Þğ³ž² ð˙Š−¼ ŠÐˇÝĆýˇ½−²
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć

VK ÒğÝ¸Þˇ² ðšÞ−Ć šÝˇ³½Ðð−Ć ý˙ð½¹−¼
NMK „Ýˇ³½Ðð−˝ ½¹−₣˝³ð−Ð ×¹−³½ˇ³˝ˇ² ½−˝₣ğÞ
NNK „Ýˇ³½Ððş ý˙ð½¹− ³½šłÞćýˇ½−²
NOK ÊĆ¹ˇ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ð˙Š−¼ ŠÐˇÝĆýˇ½−²

ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć
NPK Ò½¸¹Ðłýˇ ð˙Š−¼ ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−Ć
NQK ÈˇŁ˚² „Ý˚ł₣−¼

NRK ÊĆ¹ˇ ×Ý¸¹ğ³ž² ýš ð−¼Ł˙LÊĆ¹ˇ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć
NSK ‚Ðˇý˚¹Ð³ýˇ ³¼³ðš¼ˇ³˝ˇ² c~pqJm^h п бёҐ:
Í−Þ˙Šˇ ³¼³½¸ýˇ½−² ÉÅJeOl EÍ−Þ½˚Ý− ÉÅJeOlF
NTK Í×ˇ½ˇ¹˝š²
NUK ÒĆÞŠš³ý−² šĆðˇý×½−¼ ³ğÝ¸Þˇ ŠÐˇÝĆýˇ½−²

×ˇ¹ðš½˚Žˇ² ŠÐˇŠ¹şý−¼
NVK Ë˙Š−² ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−Ć
OMK Ë˙Ý¼ýýˇ ð˙Š−¼ ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−Ć
ONK ‡˙³ž łÐˇ ×−½¸¹Ð
OOK Ë˙Š−² ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć
OPK Ëš¾ˇÝ¸ Ëˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć
OQK ÷ýŁ−Ý− ˇ×šÝš¼¦˚¹ğ³ž² Š˝³ð−¼ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć

Šˇ×˚Š−¼
ORK Óˇ¹˙¦¼¹− −Šžł−Ć Š˝³ð−¼
OSK Ëš¾ˇÝ¸ Ëˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć
OTK ıšÐ¹ş¾¹šÞ−
OUK Ëš¾ˇÝ¸ ð¼ÝÐÞŠ¹Ðð¸² Ł−Ć¹½³ˇ² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć
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Í„ÔÂ ÓÁÎflËfl „È„·ıÌÛ

5

6

10

11 12

15

14

2

3

1

4

7

98

12

13

Í−Þ½˚Ý− ÉÅJeOl

NK Ô¼¦ýÐ³½Ððş „Ý˚ł₣−¼ Ò½¹−¾ćÞ
OK ÓÝ¸ð½− ³ð−¼×˝³ýˇ½−² NJpqbm
PK ÓÝ¸ð½¹− ˇĆþž³ž² ×˝š³ž² Ł−Ć¹½³ˇ² EHF
QK ÓÝ¸ð½¹− ýš˝ğ³ž² ×˝š³ž² Ł−Ć¹½³ˇ² EJF
RK ÓÝ¸ð½¹− ˇĆþž³ž² ¹−¸² ŠÐˇÝĆýˇ½−²

ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć EHF
SK ÓÝ¸ð½¹− ýš˝ğ³ž² ¹−¸² ŠÐˇÝĆýˇ½−²

ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć EJF
TK „ÞŠšÐð½Ðð¸ Ý¼₣Þ˝ˇ ŁÝ˙Łž² J š×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š

ýš ½− Ò˚¹ŁÐ²

UK „ÞŠšÐð½Ðð¸ Ý¼₣Þ˝ˇ š×−×½Ðð−Ć šÝ˚ł₣−¼ J
‚¼Þˇ½ş½ž½ˇ ðÝšÐŠćýˇ½−²

VK „ÞŠšÐð½Ðð¸ Ý¼₣Þ˝ˇ ³½˙¦ýž² ¾ş¹½Ð³ž²
ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²

NMK ÓÝ¸ð½¹− ŠÐˇð−×¸² ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ² ðÐÞŠĆÞ−¼
NNK ‚Ðˇðş×½ž² ₣šÐ¹Ð³ý−Ć çåLçÑÑ ×ˇ¹ðš½˚Žˇ²

ŠÐˇŠ¹şý−¼ Eš×ÐÝ−ł¸F
NOK ‚Ðˇðş×½ž çåLçÑÑ ³¼³½¸ýˇ½−² c~pq

Eš×ÐÝ−ł¸FEÍ−Þ½˚Ý− c~pqF ‚Ðˇðş×½ž²
šÞš¹ł−×−˝ž³ž²Lˇ×šÞš¹ł−×−˝ž³ž²
³¼³½¸ýˇ½−² ec-H2O EÍ−Þ½˚Ý− ec-H2OF

NPK „ÞŠšÐð½Ðð¸ Ý¼₣Þ˝ˇ ³¼³½¸ýˇ½−² ec-H2O
EÍ−Þ½˚Ý− ec-H2OF

NQK ˜¹şýš½¹−
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„·ËflÚflÒÚflÒÂ ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ

Ï„ÓflË„ÚflÔÁÒÍfl ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ

NK „Ý˚łþ½š ×¹−³šð½Ðð˙ ½− ðÐŁć½Ð− ˇ×−³½−Ý¸² łÐˇ
ŽžýÐ˙K flÞˇ¾˚¹ˇ½š ˇý˚³ğ² ½¼₣şÞ ŽžýÐ˙ ³½−Þ
ýš½ˇ¾−¹˚ˇK

OK „Ý˚łþ½š ½−Þ ðˇ½˙Ý−ł− ½ğÞ šþˇ¹½žý˙½ğÞ ×−¼
×š¹Ð˚₣−Þ½ˇÐ ³½− ðÐŁć½Ð−K „˙Þ Ýš˝×šÐ ð˙×−Ð−
šþ˙¹½žýˇI š×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½−Þ ŠÐˇÞ−ý˚ˇK
Ú− ×š¹Ðš₣şýšÞ− ½−¼ ðÐŁğ½˝−¼ ×š¹ÐÝˇýŁ˙ÞšÐW
S Q ý×ˇ½ˇ¹˝š² S s J Ó¹−ˇÐ¹š½Ðð˙ šþˇ¹½¸ýˇ½ˇ
S PJËˇÝćŠÐˇ ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²
S Òð˙¾ž Í×ˇ½ˇ¹ÐćÞ
S NJ³¼ý×¼ðÞğý˚Þ− ¼ł¹ş ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć

c~pqJm^h PSRJÓ¹−ˇÐ¹š½Ððş
S „Ýˇ³½Ððş ý˙ð½¹− ³½šłÞćýˇ½−²
S OJÌŠžł−˝ Š˝³ðğÞ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć Šˇ×˚Š−¼

EÍ−Þ½˚Ý− Š˝³ð−¼F
S OJ‡−Ć¹½³š² EÍ−Þ½˚Ý− ýš ð¼ÝÐÞŠ¹Ðð¸

Ł−Ć¹½³ˇF

PK ·Ðˇ Þˇ þš×ˇðš½˙¹š½š ½− ýž₣˙ÞžýˇI ˇ¾ˇÐ¹˚³½š
½ž ³¼³ðš¼ˇ³˝ˇ ýš½ˇ¾−¹˙² ðˇÐ ½Ð² ½ˇÐÞ˝š² ×−¼
³¼łð¹ˇ½−ĆÞ ½− ýž₣˙Þžýˇ ³½žÞ ×ˇÝ˚½ˇK
Ëˇ½šŁ˙³½š ×¹−³šð½Ðð˙ ýš ½žÞ ş×Ð³¦šÞ ½−
ýž₣˙Þžýˇ ˇ×ş ½ž ¹˙ý×ˇK

ÓÔÌÒÌıÂW ÍžÞ ðˇ½šŁ˙³š½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ˇ×ş ½žÞ
×ˇÝ˚½ˇ ₣ğ¹˝² Þˇ ₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š ¹˙ý×ˇI łÐˇ½˝
ý×−¹š˝ Þˇ ×¹−ðÝž¦š˝ ŽžýÐ˙ ³½− ýž₣˙ÞžýˇK

ÓÔÌÒÌıÂW ·Ðˇ Þˇ ˇ×−¾š¼₣¦š˝ ½− šÞŠš₣şýšÞ−
ŽžýÐ˙² ³½− ýž₣˙ÞžýˇI ½−×−¦š½¸³½š ½Ð² ý×ˇ½ˇ¹˝š²
ˇ¾−Ć ðˇ½šŁ˙³š½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ˇ×ş ½žÞ ×ˇÝ˚½ˇ
ˇ×−³½−Ý¸²K

ÚÌÓÌÊ„ÚÂÒÂ ÍÓflÚflÔÁ˜Î

ÓÔÌ„Á‚ÌÓÌÁÂÒÂW Ë˝ÞŠ¼Þ−² ¾ğ½Ð˙² ¸
˚ð¹žþž²K ÌÐ ý×ˇ½ˇ¹˝š² šðÝĆ−¼Þ ˇ˚¹Ð− ¼Š¹−łşÞ−K
ÍžÞ ×Ýž³Ð˙Žš½š ³×ÐÞ¦¸¹š² ðˇÐ ł¼ýÞ¸ ¾ÝşłˇK Ëˇ½˙
½ž ¾ş¹½Ð³ž − ₣ć¹−² ½ğÞ ý×ˇ½ˇ¹ÐćÞ ×¹˚×šÐ Þˇ
š˝ÞˇÐ ˇÞ−Ðð½ş²K

·Áfl flÒÙflÈ„ÁflW Ëˇ½˙ ½žÞ ½−×−¦˚½ž³ž ý×ˇ½ˇ¹ÐćÞI
Þˇ ¾−¹˙½š ×¹−³½ˇ½š¼½Ðð˙ ł˙Þ½Ðˇ ðˇÐ ł¼ˇÝÐ˙K
fl×−¾šĆłš½š ½žÞ š×ˇ¾¸ ýš ½− −þĆ ½ž² ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²K

Ó¹−ŠÐˇł¹ˇ¾˚² ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²W
Ú˚³³š¹Ð² ý×ˇ½ˇ¹˝š² Łˇ¦˚ğ² ðĆðÝ−¼ S îçäíINUM^LRÜ
¸ OMM^LRÜK Í˚łÐ³½š² ŠÐˇ³½˙³šÐ² ý×ˇ½ˇ¹ÐćÞW
NVM ₣Ý³½K Ó ñ OTR ₣Ý³½K Í ñ OUQ ₣Ý³½K ÛK

NK Ò½ˇ¦ýšĆ³½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ³š š×˝×šŠž
š×Ð¾˙ÞšÐˇI ˇ¾ˇÐ¹˚³½š ½− ðÝšÐŠ˝ ðˇÐ ½¹ˇŁ¸þ½š
₣šÐ¹ş¾¹šÞ−K

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο (εάν είναι διαθέσιμο),
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

OK flÞˇ³žðć³½š ½−Þ ð˙Š− ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−Ć ðˇÐ
ˇ¾ˇÐ¹˚³½š ½− ð˙Ý¼ýýˇ ŠÐˇýš¹˝³ýˇ½−²
ý×ˇ½ˇ¹ÐćÞ ³½ž ŠšþÐ˙ ×Ýš¼¹˙ E„ÐðşÞˇ NFK
ˇ×ˇÐ½š˝½ˇÐ ðÝšÐŠ˝ NPããK

„ÁËK N

PK Ú−×−¦š½¸³½š ×¹−³−₣¸ ½Ð² ý×ˇ½ˇ¹˝š² ý˚³ˇ
³½ž ³ð˙¾ž ½−¼ ŠÐˇýš¹˝³ýˇ½−² ý×ˇ½ˇ¹ÐćÞ
E„ÐðşÞˇ OFK ‚Ðˇ½˙þ½š ½−¼² ×şÝ−¼² ½ğÞ
ý×ˇ½ˇ¹ÐćÞ ş×ğ² šÐð−Þ˝Žš½ˇÐ E„ÐðşÞˇ PFK

„ÁËK O

QK Ò¼ÞŠ˚³½š ½ˇ ðˇÝćŠÐˇ ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ² ³½−¼²
×şÝ−¼² ½ğÞ ý×ˇ½ˇ¹ÐćÞ ş×ğ² šÐð−Þ˝Žš½ˇÐ
E„ÐðşÞˇ PFI ËÌËËÁÎÌ ÒÚÌ Ê„ÚÁËÌ ÓÌÈÌ EHF
ðˇÐ ÍflÛÔÌ ÒÚÌÎ flÔÎÂÚÁËÌ ÓÌÈÌ EJFK

NUM^LRe
OMM^LRe

Í×¹−³½ÐÞ¸
×Ýš¼¹˙

ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²

ËÌËËÁÎÌ

ÍflÛÔÌ

„ÁËK P

ÒÂÍflÎÚÁËÌW „˙Þ ½− ýž₣˙Þžýˇ ³ˇ² š˝ÞˇÐ
š¾−ŠÐˇ³ý˚Þ− ýš š³ğ½š¹Ððş ¾−¹½Ð³½¸ ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²I
ŁšŁˇÐğ¦š˝½š ş½Ð − ¾−¹½Ð³½¸² ˚₣šÐ ¹¼¦ýÐ³½š˝ ³ğ³½˙
łÐˇ ½−Þ ½Ć×− ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ² ³ˇ² ×¹ÐÞ ˇ×ş ½ž ¾ş¹½Ð³ž
E‡ÝK ÔÛÊÍÁÒ„ÁÒ „Ò˜Ú„ÔÁËÌÛ ÙÌÔÚÁÒÚÂ
ÍÓflÚflÔÁ˜ÎFK
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Ó˜Ò È„ÁÚÌÛÔ·„Á ÚÌ ÍÂıflÎÂÍfl

Ò¼ýŁˇ½Ððş ×ÝĆ³Ðý− Šˇ×˚ŠğÞW
Îš¹ş ðˇÐ ˇ×−¹¹¼×ˇÞ½Ððş ˇ×ş ½−Þ ð˙Š−
ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ŠÐ−₣š½šĆš½ˇÐ ³½− Š˙×šŠ−
ý˚³ğ ýÐˇ² ŁˇÝŁ˝Šˇ² ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−ĆK ÌÐ
Ł−Ć¹½³š² ₣¹ž³Ðý−×−Ð−ĆÞ ˇ×−¹¹¼×ˇÞ½Ððş ðˇÐ Þš¹ş
łÐˇ Þˇ ½¹˝Ğ−¼Þ ðˇÐ Þˇ ðˇ¦ˇ¹˝³−¼Þ ½− Š˙×šŠ−K
Ëˇ¦ć² ½− ýž₣˙Þžýˇ ðÐÞš˝½ˇÐ ×¹−² ½ˇ šý×¹ş²I ½−
šÝˇ³½Ððş ý˙ð½¹− ³ð−¼×˝ŽšÐ ½− ˇð˙¦ˇ¹½− ¼ł¹ş ˇ×ş
½− Š˙×šŠ− ðˇÐ ½− š×ˇÞˇ¾˚¹šÐ ³½−Þ ð˙Š−
ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−ĆK

Τεχνολογία ec-H2O NanoClean (μοντέλο ec-H2O):
όταν χρησιμοποιείτε την τεχνολογία ec-H2O
NanoClean, περνά κανονικό νερό μέσα από μία
μονάδα, όπου μετατρέπεται σε καθαριστικό διάλυμα με
ηλεκτρικό τρόπο. Το νερό που έχει επεξεργαστεί με
ηλεκτρικό τρόπο, επιτίθεται στη βρομιά, οπότε το
μηχάνημα την απομακρύνει με ευκολία. Στη συνέχεια,
το επεξεργασμένο νερό επανέρχεται στην κανονική του
κατάσταση και μεταφέρεται στον κάδο ακάθαρτου
υγρού.

Ëˇ¦ˇ¹Ð³ýş² ýš ˇ¾¹ş Eý−Þ½˚Ý− c~pqFW
Ec~pqJcç~ã ~Åíáî~íÉÇ pÅêìÄÄáåÖ qÉÅÜåçäçÖóF
Òš ˇÞ½˝¦š³ž ýš ½−Þ ³¼ýŁˇ½Ððş ðˇ¦ˇ¹Ð³ýşI ½−
³Ć³½žýˇ c~pq Ğšð˙ŽšÐ ½žÞ šÐŠÐð¸² š¼¹š³Ð½š₣Þ˝ˇ²
³¼ý×¼ðÞğý˚Þž ³ĆÞ¦š³ž c~pqJm^h ýš ýÐð¹¸
×−³ş½ž½ˇ Þš¹−Ć ðˇÐ ˇ˚¹ˇ ×¹−² ½− Š˙×šŠ−K Ú−
ýš˝łýˇ ŠžýÐ−¼¹łš˝ ýšł˙Ýž ×−³ş½ž½ˇ ˇ¾¹−Ć ×−¼
×ˇ¹˚₣š½ˇÐ ³½ž Ł−Ć¹½³ˇ łÐˇ Þˇ ½¹˝ĞšÐ ðˇÐ Þˇ
ðˇ¦ˇ¹˝³šÐ ½− Š˙×šŠ−K Ëˇ¦ć² ½− ýž₣˙Þžýˇ
ýš½ˇðÐÞš˝½ˇÐ ×¹−² ½ˇ šý×¹ş²I − ˇ¾¹ş² ŠÐˇÝĆš½ˇÐ
ðˇÐ ½− šÝˇ³½Ððş ý˙ð½¹− ýˇŽšĆšÐ ½− ˇð˙¦ˇ¹½− ¼ł¹ş
ðˇÐ ½− š×ˇÞˇ¾˚¹šÐ ³½−Þ ð˙Š− ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−Ć
ˇ¾¸Þ−Þ½ˇ² ½− Š˙×šŠ− ³½šłÞşI ðˇ¦ˇ¹ş ðˇÐ ₣ğ¹˝²
Þˇ łÝÐ³½¹˙K

ÓÈÂÔÌÙÌÔÁ„Ò ·Áfl ÚÁÒ ‡ÌÛÔÚÒ„Ò ËflÁ
ÚÌÛÒ ‚ÁÒËÌÛÒ

·Ðˇ ðˇÝĆ½š¹ˇ ˇ×−½šÝ˚³ýˇ½ˇI ₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š ½−Þ
ðˇ½˙ÝÝžÝ− ½Ć×− Ł−Ć¹½³ˇ² łÐˇ ½žÞ š¾ˇ¹ý−ł¸
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ³ˇ²K flÞˇ½¹˚þ½š ³½−Þ Ëˇ½˙Ý−ł−
ˇÞ½ˇÝÝˇð½ÐðćÞ łÐˇ ×Ýž¹−¾−¹˝š² ³₣š½Ðð˙ ýš ½−Þ
ðğŠÐðş šþˇ¹½¸ýˇ½−²K

‡−Ć¹½³ˇ Ëˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ýš ½¹˝₣š² ×−Ý¼×¹−×¼ÝšÞ˝−¼
EÍˇĆ¹žF J
fl¼½¸ ž Ł−Ć¹½³ˇ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć łšÞÐð¸² ₣¹¸³ž² ýš
½¹˝₣š² ×−Ý¼×¹−×¼ÝšÞ˝−¼ ₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ łÐˇ ½−Þ
ðˇ¦ˇ¹Ð³ýş šÝˇ¾¹˙ ×ˇ½žý˚Þž² Ł¹ğýÐ˙²K fl¼½¸ ž
Ł−Ć¹½³ˇ ÝšÐ½−¼¹łš˝ ðˇÝ˙ łÐˇ ½ž ³¼Þ½¸¹ž³ž
Šˇ×˚ŠğÞ ˇ×ş ³ð¼¹şŠšýˇI þĆÝ− ðˇÐ ×Ýˇð˙ðÐˇK

‡−Ć¹½³ˇ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ýš ½¹˝₣š² ˇ×ş ýˇÝˇðş
Þ˙ÐÝ−Þ EÈš¼ð¸F J
Ò¼ÞÐ³½˙½ˇÐ łÐˇ ½−Þ ðˇ¦ˇ¹Ð³ýş š×šÞŠšŠ¼ý˚ÞğÞ
Šˇ×˚ŠğÞ ₣ğ¹˝² Þˇ ¾šĆłšÐ ž š×˚ÞŠ¼³ž ½−¼²K
Ëˇ¦ˇ¹˝ŽšÐ ₣ğ¹˝² Þˇ ₣ˇ¹˙ŽšÐK

‡−Ć¹½³ˇ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ýš ×−ÝĆ ¾¦−¹−×−Ðş ½¹˝₣ˇ
E·ð¹ÐF J
Î˙ÐÝ−Þ ˝Þš² šÞÐ³₣¼ý˚Þš² ýš ÝšÐˇÞ½Ðð−Ć² ðşðð−¼²
łÐˇ ½žÞ ˇ¾ˇ˝¹š³ž Ýšð˚ŠğÞ ðˇÐ ¹Ć×ğÞK Á³₣¼¹¸
Š¹˙³ž ³š −×−ÐˇŠ¸×−½š š×Ð¾˙ÞšÐˇK fl¾ˇÐ¹š˝
ˇ×−½šÝš³ýˇ½Ðð˙ ³¼³³ğ¹š¼ý˚Þ−¼² ¹Ć×−¼²I ł¹˙³−I
¸ ³žý˙ŠÐˇ ˇ×ş Ý˙³½Ð₣−K

‚˝³ð− Ò½ÐÝŁćýˇ½−² EÈš¼ðş²F J
ı¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ łÐˇ ½ž ³¼Þ½¸¹ž³ž ÐŠÐˇ˝½š¹ˇ
ł¼ˇÝÐ³ý˚ÞğÞ ¸ Ý−¼³½¹ˇ¹Ð³ý˚ÞğÞ Šˇ×˚ŠğÞK

‚˝³ð−² Ýš˝ˇÞ³ž² EËşððÐÞ−²F J ı¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ łÐˇ
šÝˇ¾¹Ć ðˇ¦ˇ¹Ð³ýş ₣ğ¹˝² Þˇ ˇ¾ˇÐ¹š˝½ˇÐ ½−
¾ÐÞ˝¹Ð³ýˇ ½−¼ Šˇ×˚Š−¼K

‚˝³ð−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć EÍ×ÝšF J ı¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ łÐˇ
ýš³ˇ˝−¼ ý˚₣¹Ð Łˇ¹˚ğ² ½Ć×−¼ ðˇ¦ˇ¹Ð³ýşK fl¾ˇÐ¹š˝
ˇðˇ¦ˇ¹³˝š²I ₣¼ý˚Þˇ ¼ł¹˙ ðˇÐ łŠˇ¹³˝ýˇ½ˇ ðˇÐ
ˇ¾¸ÞšÐ ý˝ˇ ðˇ¦ˇ¹¸ š×Ð¾˙ÞšÐˇ ˚½−Ðýž łÐˇ Þ˚−
š×˝₣¹Ð³ýˇK

‚˝³ð−² ½¹ÐĞ˝ýˇ½−² Eðˇ¾˚F J ı¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ łÐˇ
ˇ×şþš³ž ½−¼ ¾ÐÞÐ¹˝³ýˇ½−² ½−¼ Šˇ×˚Š−¼ łÐˇ ½žÞ
×¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ ½−¼ łÐˇ Þ˚ˇ š×˚ÞŠ¼³žK

‚˝³ð−² ½¹ÐĞ˝ýˇ½−² Łˇ¹˚ğ² ½Ć×−¼ EÍˇĆ¹−²F J
ı¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ łÐˇ šÞ½ˇ½Ðð¸ ˇ×şþš³ž Ð³₣¼¹ćÞ
¾ÐÞÐ¹Ð³ý˙½ğÞ L ³½šłˇÞ−×−˝ž³ž²I ¸ łÐˇ ×−ÝĆ
Łˇ¹˚ğ² ½Ć×−¼ ðˇ¦ˇ¹Ð³ýşK
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ÔÛÊÍÁÒÂ ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ

ÓÔÌÒflÔÚÂÒÂ ÒÛ·ËÔÌÚÂÍflÚÌÒ „ÈflÒÚÁË˜Î
ÍflËÚÔ˜Î ÒÚ„·Î˜ÍflÚÌÒ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο (εάν είναι διαθέσιμο),
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

NK Ò½ˇ¦ýšĆ³½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ³š š×˝×šŠž
š×Ð¾˙ÞšÐˇI ˇ¾ˇÐ¹˚³½š ½− ðÝšÐŠ˝ ðˇÐ ½¹ˇŁ¸þ½š
₣šÐ¹ş¾¹šÞ− š˙Þ ŠÐˇ¦˚½šÐK

OK Òžðć³½š ½− ý−₣Ýş ˇÞĆĞğ³ž² ½−¼ šÝˇ³½Ðð−Ć
ý˙ð½¹−¼ ³½šłÞćýˇ½−² ×¹−² ½ˇ ×˙Þğ
E„ÐðşÞˇ QFK

„ÁËK Q

PK Ó¹−³ˇ¹½¸³½š ½− ³¼łð¹ş½žýˇ ½−¼ šÝˇ³½Ðð−Ć
ý˙ð½¹−¼ ³½− Ł¹ˇ₣˝−Þˇ ×š¹Ð³½¹−¾¸² ½−¼
šÝˇ³½Ðð−Ć ý˙ð½¹−¼ ðˇÐ ³½š¹šć³½š ýš ½−¼²
ŠÐˇðş×½š² E„ÐðşÞˇ RFK

„ÁËK R

QK Ò¼ÞŠ˚³½š ½−Þ šĆðˇý×½− ³ğÝ¸Þˇ ðšÞ−Ć ³½−
³¼łð¹ş½žýˇ ½−¼ šÝˇ³½Ðð−Ć ý˙ð½¹−¼
³½šłÞćýˇ½−²K Ò½š¹šć³½š ½−Þ šĆðˇý×½−
³ğÝ¸Þˇ ³½− ðÝÐ× ×−¼ ×ˇ¹˚₣š½ˇÐ ş×ğ²
šÐð−Þ˝Žš½ˇÐ E„ÐðşÞˇ SFK

„ÁËK S

RK „Ý˚łþ½š ½Ð² Ýš×˝Šš² ½−¼ šÝˇ³½Ðð−Ć ý˙ð½¹−¼
š˙Þ ˚₣−¼Þ ½ž ³ğ³½¸ ð˙ýĞžK ÌÐ Ýš×˝Šš² ¦ˇ
×¹˚×šÐ Þˇ ˚₣−¼Þ ½žÞ šÐð−ÞÐŽşýšÞž ð˙ýĞž
E„ÐðşÞˇ TFK

„ÁËK T

SK ·Ðˇ Þˇ ¹¼¦ý˝³š½š ½žÞ ð˙ýĞž ½ğÞ Ýš×˝ŠğÞI
½−×−¦š½¸³½š ½− ³¼łð¹ş½žýˇ ½−¼ šÝˇ³½Ðð−Ć
ý˙ð½¹−¼ ³š š×˝×šŠž š×Ð¾˙ÞšÐˇ ðˇÐ ¹¼¦ý˝³½š ½ˇ
¹−Š˙ðÐˇ ş×ğ² šÐð−Þ˝Žš½ˇÐ E„ÐðşÞˇ UFK

O ₣ÐÝK

ÓˇþÐý˙ŠÐ
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

„ÁËK U
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ÚÌÓÌÊ„ÚÂÒÂ ‡ÌÛÔÚÒ˜ÎL‚˝ÒË˜Î ËflÊflÔÁÒÍÌ˚
‚flÓ˚‚˜Î

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο (εάν είναι διαθέσιμο),
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.
Í−Þ½˚Ý− Š˝³ð−¼W

NK flÞšŁ˙³½š ½žÞ ðš¾ˇÝ¸ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ˇ×ş ½−
Š˙×šŠ− ðˇÐ ˇ¾ˇÐ¹˚³½š ½− ðÝšÐŠ˝K

OK Ó¹−³ˇ¹½¸³½š ½− Š˝³ð− ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć Šˇ×˚ŠğÞ
³½−Þ −Šžłş ½−¼ ×¹ÐÞ ½−×−¦š½¸³š½š ½−Þ −Šžłş
³½− ýž₣˙ÞžýˇK Ò½š¹šć³½š ½− Š˝³ð− ýš ½žÞ
ˇ³¾˙ÝšÐˇ ðšÞ½¹ˇ¹˝³ýˇ½−² E„ÐðşÞˇ VFK

„ÁËK V

3. Ρυθμίστε τα κίτρινα ελατηριωτά κλιπ στην ανοιχτή
θέση για να γίνει ευκολότερη η εγκατάσταση της
βούρτσας. Πιέστε τα κλιπ προς τα κάτω και προς
τα έξω για να τα ρυθμίσετε („ÐðşÞˇ 10).

„ÁË. 10

QK Ευθυγραμμίστε τον οδηγό του δίσκου ή τη
βούρτσα κάτω από την πλήμνη του μοτέρ και
ωθήστε τον επάνω για να κουμπώσει (Εικόνα 11).

„ÁËK NN

RK Για να αφαιρέσετε τον οδηγό του δίσκου ή τη
βούρτσα, ανεβάστε τη κεφαλή καθαρισμού και
πιέστε το έμβολο απελευθέρωσης δίσκου προς τα
κάτω (Εικόνα 12).

„ÁËK NO

SK „Ý˚łþ½š ½žÞ ðš¾ˇÝ¸ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć łÐˇ Þˇ
šþˇ³¾ˇÝ˝³š½š ş½Ð ˚₣šÐ ¹¼¦ýÐ³½š˝ ³ğ³½˙ E‡ÝK
ÔÛÊÍÁÒÂ ‡ÌÛÔÚÒ˜Î Ë„ÙflÈÂÒ
ËflÊflÔÁÒÍÌÛFK
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Í−Þ½˚Ý− ýš Ë¼ÝÐÞŠ¹Ðð˚² ‡−Ć¹½³š²W

NK flÞšŁ˙³½š ½žÞ ðš¾ˇÝ¸ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ˇ×ş ½−
Š˙×šŠ− ðˇÐ ˇ¾ˇÐ¹˚³½š ½− ðÝšÐŠ˝K

OK fl¾ˇÐ¹˚³½š ½žÞ šÞŠÐ˙ýš³ž ×Ý˙ðˇ ˇ×ş ½žÞ
ðš¾ˇÝ¸ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ×Ð˚Ž−Þ½ˇ² ×¹−² ½ˇ ð˙½ğ
½− šÝˇ½ž¹Ðğ½ş ×½š¹ĆłÐ− E„ÐðşÞˇ NPFK

„ÁËK NP

PK Ó¹−³ˇ¹ýş³½š ½žÞ šÞŠÐ˙ýš³ž ×Ý˙ðˇ ³½− ˙ð¹−
½ž² Ł−Ć¹½³ˇ² ×−¼ ˚₣šÐ ŠÐ×Ý¸ ³šÐ¹˙ ½¹Ð₣ćÞ
E„ÐðşÞˇ NQFK Ú−×−¦š½¸³½š ½ž Ł−Ć¹½³ˇK

‚Ð×Ý¸ ³šÐ¹˙
½¹˝₣š²

„ÁËK NQ

QK „Ý˚łþ½š ½Ð² Ł−Ć¹½³š² łÐˇ Þˇ šþˇ³¾ˇÝ˝³š½š ş½Ð
˚₣−¼Þ ¹¼¦ýÐ³½š˝ ³ğ³½˙ E‡ÝK ÔÛÊÍÁÒÂ
‡ÌÛÔÚÒ˜Î Ë„ÙflÈÂÒ ËflÊflÔÁÒÍÌÛFK

ΚΑΣΕΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ec-H2O
NanoClean (Μοντέλο με ec-H2O NanoClean)

(για μοντέλα ec-H2O με την ετικέτα ec-H2O
NanoClean)

Το σύστημα ec-H2O είναι εφοδιασμένο με κασέτα
επεξεργασίας νερού. Η κασέτα έχει φτιαχτεί για να
προστατεύει το υδραυλικό σύστημα του μηχανήματος
από τυχόν άλατα. Η κασέτα βρίσκεται πίσω από το
δεξί πλευρικό μοτέρ βούρτσας (Εικόνα 15).

Η κασέτα πρέπει να αντικατασταθεί όταν φτάσει σε
μέγιστη χρήση του νερού ή στη λήξη του χρονικού της
ορίου από την ενεργοποίησή της, ανάλογα με το ποιο
θα συμβεί πρώτο.

Ανάλογα με τη χρήση του μηχανήματος, μια καινούρια
κασέτα μπορεί να κρατήσει από 12 μέχρι και 24 μήνες.

ΕΙΚ. 15

Όλες οι κασέτες φέρουν ετικέτα που αναγράφει την
ημερομηνία κατασκευής. Η διάρκεια ζωής μη
εγκατεστημένης κασέτας είναι ένα έτος από την
ημερομηνία κατασκευής. Για να αντικαταστήσετε την
κασέτα με καινούρια, πρέπει να μηδενίσετε το
χρονόμετρο του ec-H2O. Βλέπε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ec-H2O
NanoClean.

ΠΡΟΣΟΧΗ: κατά την πρώτη χρήση και μετά την
αντικατάσταση της κασέτας επεξεργασίας νερού, το
σύστημα ec-H2O θα παρακάμψει αυτόματα την
επιλεγμένη ροή διαλύματος έως και μέχρι 75 λεπτά.
Η ενδεικτική λυχνία του συστήματος ec-H2O θα
αναβοσβήνει με πράσινο / κόκκινο φως, όταν πρέπει
να αντικατασταθεί η κασέτα (Εικόνα 16).

ΕΙΚ. 16
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ÚÌÓÌÊ„ÚÂÒÂ ÒÛÒË„ÛflÒÁflÒ c~pqJm^h
Eý−Þ½˚Ý− c~pqF

ÓÔÌÒÌıÂW Ú− ³¼ý×¼ðÞğý˚Þ− ¼ł¹ş c~pqJm^h ˚₣šÐ
³₣šŠÐˇ³½š˝ šÐŠÐð˙ łÐˇ ½− ³Ć³½žýˇ c~pqK ÓÌÚ„ ýžÞ
₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š ¼×−ðˇ½˙³½ˇ½ˇK „˝ÞˇÐ ×Ð¦ˇÞşÞ ½−
ýž₣˙Þžýˇ Þˇ ×˙¦šÐ ŽžýÐ˙K

NK Ú¹ˇŁ¸þ½š ˚þğ ½− ³¼ÞŠš½¸¹ˇ ½−¼ ³ğÝ¸Þˇ ˇ×ş
½ž ³¼³ðš¼ˇ³˝ˇ c~pqJm^h ðˇÐ ˇ¾ˇÐ¹˚³½š ½−
ðˇ×˙ðÐ E„ÐðşÞˇ NTFK

„ÁËK NT

OK flÞ−˝þ½š ½ž ¦¸ðž ½ğÞ ý×ˇ½ˇ¹ÐćÞK Ò¼ÞŠ˚³½š ½ž
³¼³ðš¼ˇ³˝ˇ c~pqJm^h ýš ½−Þ šĆðˇý×½−
³ğÝ¸Þˇ ×ˇ¹−₣¸² ðˇÐ ½−×−¦š½¸³½š ½ž
³¼³ðš¼ˇ³˝ˇ ý˚³ˇ ³½− ŠÐˇý˚¹Ð³ýˇ E„ÐðşÞˇ NUFK
‡šŁˇÐğ¦š˝½š ş½Ð − šĆðˇý×½−² ³ğÝ¸Þˇ² ŠšÞ
˚₣šÐ ½¹¼×ž¦š˝K

„ÁËK NU

PK ⁄½ˇÞ Šš ₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ − šĆðˇý×½−²
³ğÝ¸Þˇ² ×ˇ¹−₣¸²I ³¼ÞŠ˚³½š ½− ×ćýˇ
ˇ×−¦¸ðš¼³ž² łÐˇ Þˇ ýžÞ þš¹ˇ¦š˝ ½− ³Ć³½žýˇ
c~pq ýš ³¼Þ˚×šÐˇ Þˇ Ł−¼Ýć³šÐ ½−Þ šĆðˇý×½−
³ğÝ¸ÞˇK E„ÐðşÞˇ NVFK

„ÁËK NV

ÓÈÂÔ˜ÒÂ Ëfl‚ÌÛ ‚ÁflÈÛÍflÚÌÒ ËflÊflÔÁÒÍÌÛ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο (εάν είναι διαθέσιμο),
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.
ı¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ² šĆðˇý×½− ³ğÝ¸Þˇ ¸ ð−¼Ł˙I
łšý˝³½š ½−Þ ð˙Š− ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ý˚₣¹Ð
½− ³žý˙ŠÐ ?j^u URi? E„ÐðşÞˇ OMFK

·Ðˇ ðˇ¦ˇ¹Ð³ýş c~pqW ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š ýşÞ−
Š¹−³š¹ş ðˇ¦ˇ¹ş Þš¹ş EÝÐłş½š¹− ˇ×ş ON`FK ÍžÞ
×¹−³¦˚½š½š ³¼ýŁˇ½Ðð˙ ˇ×−¹¹¼×ˇÞ½Ðð˙
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć Šˇ×˚Š−¼ I ý×−¹š˝ Þˇ ×¹−ðˇÝ˚³−¼Þ
ŁÝ˙Łž ³½− ³Ć³½žýˇ c~pqK

·Ðˇ Ò¼ýŁˇ½Ððş ÓÝĆ³Ðý− ‚ˇ×˚ŠğÞ W ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š
Žš³½ş Þš¹ş Eý˚łÐ³½− SM`FK ‡˙Ý½š ½ž ³¼ÞÐ³½ćýšÞž
×−³ş½ž½ˇ ˇ×−¹¹¼×ˇÞ½Ðð−Ć ³½−Þ ð˙Š− ŠÐˇÝĆýˇ½−²
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ˇð−Ý−¼¦ćÞ½ˇ² ½Ð² −Šžł˝š² ˇÞ˙ýšÐþž²
×−¼ ˇÞˇł¹˙¾−Þ½ˇÐ ³½− Š−₣š˝−K

·Ðˇ ðˇ¦ˇ¹Ð³ýş c~pq ¸ ÉÅJeOlW ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š
ýşÞ− Š¹−³š¹ş ðˇ¦ˇ¹ş Þš¹ş Eð˙½ğ ˇ×ş TMcLON`FK
ÍžÞ ×¹−³¦˚½š½š ³¼ýŁˇ½Ðð˙ ˇ×−¹¹¼×ˇÞ½Ðð˙
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć Šˇ×˚Š−¼I ý×−¹š˝ Þˇ ×¹−ðˇÝ˚³−¼Þ
ŁÝ˙Łž ³½− ³Ć³½žýˇK

„ÁËK OM

ÓÔÌÒÌıÂW ·Ðˇ ³¼ýŁˇ½Ððş ðˇ¦ˇ¹Ð³ýşI
₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š ýşÞ− ½ˇ ³¼ÞÐ³½ćýšÞˇ
ˇ×−¹¹¼×ˇÞ½Ðð˙ ½−¼ šý×−¹˝−¼K Ú¼₣şÞ ŽžýÐ˙ ³½−
ýž₣˙Þžýˇ Ýşłğ ₣¹¸³ž² ˇðˇ½˙ÝÝžÝ−¼
ˇ×−¹¹¼×ˇÞ½Ðð−Ć ¦ˇ ˇð¼¹ć³šÐ ½žÞ šłłĆž³ž ×−¼
×ˇ¹˚₣š½ˇÐ ˇ×ş ½−Þ ðˇ½ˇ³ðš¼ˇ³½¸K

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εύφλεκτα υλικά μπορεί να
προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Μην χρησιμοποιείτε
εύφλεκτα υλικά μέσα στους κάδους.
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È„ÁÚÌÛÔ·Áfl ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ

·Áfl flÒÙflÈ„ÁflW ÍžÞ ₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š ½− ýž₣˙Þžýˇ
š˙Þ ŠšÞ ˚₣š½š ŠÐˇŁ˙³šÐ ðˇÐ ðˇ½ˇÞ−¸³šÐ ½−
šł₣šÐ¹˝ŠÐ− ₣šÐ¹Ð³½¸K

ÓÔÌËflÚflÔËÚÁËÌÁ „È„·ıÌÁ

- Óš¹Ð−₣¸ ³ð−¼×˝³ýˇ½−²K

- „Ý˚łþ½š ½žÞ šÞŠšÐð½Ðð¸ Ý¼₣Þ˝ˇ ³½˙¦ýž²
¾ş¹½Ð³ž² ½ž² ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²K

- „Ý˚łþ½š ½ž ¾¦−¹˙ ½ğÞ Ł−Ć¹½³ˇ L Š˝³ðğÞ
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−ĆK

- „Ý˚łþ½š ½Ð² Ýš×˝Šš² ½−¼ šÝˇ³½Ðð−Ć ý˙ð½¹−¼
³½šłÞćýˇ½−² łÐˇ ¾¦−¹˙ ðˇÐ ³ğ³½¸ ¹Ć¦ýÐ³žK

- „Ý˚łþ½š ð˙½ğ ˇ×ş ½− ýž₣˙Þžýˇ łÐˇ ŠÐˇ¹¹−˚²K

- ‡šŁˇÐğ¦š˝½š ş½Ð − ð˙Š−² ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−Ć
š˝ÞˇÐ ˙ŠšÐ−² ðˇÐ ½− ¾˝Ý½¹− ŠÐˇð−×¸²
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ² ýš ×Ýğ½¸¹ˇ š˝ÞˇÐ ðˇ¦ˇ¹ş ðˇÐ
½−×−¦š½žý˚Þ− ³½ž ¦˚³ž ½−¼K

- „Ý˚łþ½š ½žÞ ×−ŠÐ˙ ½ž² ðš¾ˇÝ¸² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć
łÐˇ ¾¦−¹˙K

- ·Ðˇ ðˇ¦ˇ¹Ð³ýş c~pqW „Ý˚łþ½š ½ž ³½˙¦ýž ½−¼
³¼ý×¼ðÞğý˚Þ−¼ ¼ł¹−Ć ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć c~pqJm^hK

- ·Ðˇ ðˇ¦ˇ¹Ð³ýş c~pq ¸ ÉÅJeOlW ‡šŁˇÐğ¦š˝½š
ş½Ð − ð˙Š−² ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć š˝ÞˇÐ
łšý˙½−² ýš ð¹Ć− ðˇ¦ˇ¹ş Þš¹şK

- ·Ðˇ ðˇ¦ˇ¹Ð³ýş c~pq ¸ ÉÅJeOlW ÍžÞ
×ˇ¹ˇÝš˝Ğš½š Þˇ šððšÞć³š½š ½−Þ ð˙Š−
ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ˇ×ş ½− ³¼ýŁˇ½Ððş
¼ł¹ş ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ðˇÐ Þˇ ½−Þ þšŁł˙Ýš½šK

„ËËÁÎÂÒÂ ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ

NK fl×šÝš¼¦š¹ć³½š ½− ₣šÐ¹ş¾¹šÞ−I š˙Þ ¼×˙¹₣šÐ
E„ÐðşÞˇ ONFK

OK ·¼¹˝³½š ½− ðÝšÐŠ˝ ³½ž ¦˚³ž çå EfF E„ÐðşÞˇ ONFK

„ÁËK ON

PK Í−Þ½˚Ý− c~pqW ·Ðˇ ðˇ¦˙¹Ð³ýˇ ýš ˇ¾¹ş
Eý−Þ½˚Ý− c~pqFI ×Ð˚³½š ½−Þ ŠÐˇðş×½ž ½−¼
³¼³½¸ýˇ½−² c~pq ³½ž ¦˚³ž çå EfF E„ÐðşÞˇ OOFK

Í−Þ½˚Ý− ÉÅJeOlW ·¼¹˝³½š ½− ŠÐˇðş×½ž ½−¼
³¼³½¸ýˇ½−² ec-H2O ³½ž ¦˚³ž çå E f F
E„ÐðşÞˇ OOFK Â šÞŠšÐð½Ðð¸ Ý¼₣Þ˝ˇ ½−¼
³¼³½¸ýˇ½−² ÉÅJeOl ŠšÞ ˇÞ˙ŁšÐ ý˚₣¹Ð Þˇ
ˇ¹₣˝³šÐ ½− ýž₣˙Þžýˇ ½−Þ ðˇ¦ˇ¹Ð³ýşK

ΠΡΟΣΟΧΗ: για τα μοντέλα ec-H2O NanoClean, κατά
την πρώτη χρήση και μετά την αντικατάσταση της
κασέτας επεξεργασίας νερού, το σύστημα ec-H2O θα
παρακάμψει αυτόματα την επιλεγμένη ροή διαλύματος
έως και μέχρι 75 λεπτά.

„ÁËK OO

ÒÂÍflÎÚÁËÌW ÓÌÚ„ ÍÂÎ ˇÞ−˝łš½š ½− ŠÐˇðş×½ž ½−¼
³¼³½¸ýˇ½−² c~pqLÉÅJeOl ðˇ½˙ ½ž ŠÐ˙¹ðšÐˇ
³¼ýŁˇ½Ðð−Ć ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−ĆK Úˇ ³¼ýŁˇ½Ðð˙
ˇ×−¹¹¼×ˇÞ½Ðð˙ L×¹−İşÞ½ˇ ³¼Þ½¸¹ž³ž² Šˇ×˚ŠğÞ
ý×−¹š˝ Þˇ ×¹−ðˇÝ˚³−¼Þ ŁÝ˙Łž ³½− ³Ć³½žýˇ
ŠÐˇÝĆýˇ½−² c~pqLÉÅJeOlK „ððšÞć³½šI þšŁł˙Ý½š
ðˇÐ łšý˝³½š þˇÞ˙ ½−Þ ð˙Š− ŠÐˇÝĆýˇ½−²
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ýš ð¹Ć− ðˇ¦ˇ¹ş Þš¹ş ×¹ÐÞ
₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š ½− ³Ć³½žýˇ c~pqLÉÅJeOl.
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QK Ëˇ½šŁ˙³½š ½− ³¼łð¹ş½žýˇ ½−¼ šÝˇ³½Ðð−Ć
ý˙ð½¹−¼ ³½− Š˙×šŠ− ðˇ½šŁ˙Ž−Þ½ˇ² ½− ý−₣Ýş
ˇÞĆĞğ³ž² ½−¼ šÝˇ³½Ðð−Ć ý˙ð½¹−¼ E„ÐðşÞˇ OPFK

„ÁËK OP

RK Óˇ½¸³½š ½− ×Ý¸ð½¹− ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć NJpqbm
E„ÐðşÞˇ OQFK

„ÁËK OQ

SK Ú¹ˇŁ¸þ½š ½ž ¹˙ŁŠ− ½ž² ÝˇŁ¸² šÝ˚ł₣−¼ łÐˇ Þˇ
ˇ¹₣˝³š½š ½− ×ÝĆ³Ðý− E„ÐðşÞˇ ORFK ·Ðˇ Þˇ
ýš½ˇðÐÞ¸³š½š ş×Ð³¦šÞ ½− ýž₣˙ÞžýˇI ğ¦¸³½š
ˇ×Ýć² ½ž ¹˙ŁŠ− ½ž² ÝˇŁ¸² šÝ˚ł₣−¼ ×¹−² ½ˇ
šý×¹ş²K flÞšŁ˙³½š ½− šÝˇ³½Ððş ý˙ð½¹− ðˇ½˙
½žÞ ð˝Þž³ž ½−¼ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−² ýš ş×Ð³¦šÞK

„ÁËK OR

TK ·¼¹˝³½š ½− ð−¼ý×˝ šÝ˚ł₣−¼ ½ˇ₣Ć½ž½ˇ² ³½žÞ
š×Ð¦¼ýž½¸ ½ˇ₣Ć½ž½ˇ E„ÐðşÞˇ OSFK

ÒÂÍ„Á˜ÒÂW Â ³¼ÞÐ³½ćýšÞž ½ˇ₣Ć½ž½ˇ ×ÝĆ³ž² š˝ÞˇÐ
QRJSM ý˚½¹ˇ ½− Ýš×½şK

„ÁËK OS

UK Óˇ½¸³½š ½ˇ ×Ý¸ð½¹ˇ ×˝š³ž² Ł−Ć¹½³ˇ² ðˇÐ
×ˇ¹−₣¸² ŠÐˇÝĆýˇ½−² łÐˇ Þˇ ˇ¼þ¸³š½š EHF ¸ Þˇ
šÝˇ½½ć³š½š EJF š˙Þ ₣¹šÐ˙Žš½ˇÐ E„ÐðşÞˇ OTFK ·Ðˇ
Þˇ ðÝš˝³š½š ½žÞ ×ˇ¹−₣¸ ŠÐˇÝĆýˇ½−²I
³¼Þš₣˝³½š Þˇ ×ˇ½˙½š ½− ×Ý¸ð½¹− šÝ˙½½ğ³ž² EJF
ý˚₣¹Ð Þˇ ³Ł¸³−¼Þ −Ð Ý¼₣Þ˝š²K

„ÁËK OT

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: δεν μπορεί να ρυθμιστεί η ροή διαλύματος
όταν το μηχάνημα έχει ρυθμιστεί για καθαρισμό με το
σύστημα FaST ή για καθαρισμό με το σύστημα ec-H2O,
σε μοντέλα ec-H2O που έχουν κατασκευαστεί πριν από
τα μοντέλα ec-H2O NanoClean.
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Για μοντέλα ec-H2O NanoClean
(για μοντέλα ec-H2O με την ετικέτα ec-H2O
NanoClean)

Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα ροής του
διαλύματος καθαρισμού, όταν καθαρίζετε με
ec-H2O, πατήστε το πλήκτρο ροής διαλύματος
που βρίσκεται στη μονάδα ec-H2O (Εικόνα 28).
Ένα LED = χαμηλή, δύο LED = μεσαία, τρία LED =
υψηλή (Εικόνα 28). Η μονάδα ec-H2O βρίσκεται
κάτω από τον κάδο ακάθαρτου υγρού. Αδειάστε
τον κάδο ακάθαρτου υγρού πριν ανυψώσετε τον
κάδο.

ΕΙΚ. 28

VK ·Ðˇ Þˇ ³½ˇýˇ½¸³š½š ½− ×ÝĆ³Ðý− ½−¼ Šˇ×˚Š−¼I
ˇ¾¸³½š ½ž ¹˙ŁŠ− ½ž² ÝˇŁ¸² šÝ˚ł₣−¼I ×ˇ½¸³½š
½− ×Ý¸ð½¹− ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć NJpqbm ðˇÐ ³žðć³½š
½− šÝˇ³½Ððş ý˙ð½¹− ³½šłÞćýˇ½−²K

‚ÁflËÌÓÂ „ËÚflËÚÂÒ flÎfl·ËÂÒ

ÓÐ˚³½š ½− ×Ý¸ð½¹− ³½−× ˚ð½ˇð½ž² ˇÞ˙łðž²I š˙Þ
¼×˙¹₣šÐI ³š ×š¹˝×½ğ³ž ðÐÞŠĆÞ−¼ ¸ ˇÞ˙łðž²
E„ÐðşÞˇ OVFK Ú− ×Ý¸ð½¹− ˇ¼½ş ŠÐˇðş×½šÐ ½− ³ĆÞ−Ý−
½ž² ×ˇ¹−₣¸² ¹šĆýˇ½−² ³½− ýž₣˙ÞžýˇK ·¼¹˝³½š ½−
×Ý¸ð½¹− ŠšþÐş³½¹−¾ˇ ðˇÐ š×ˇÞšððÐÞ¸³½š ½− ðÝšÐŠ˝
łÐˇ Þˇ Š−¦š˝ ×˙ÝÐ ¹šĆýˇK

„ÁËK OV

ËflÚfl ÚÂ È„ÁÚÌÛÔ·Áfl ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εύφλεκτα υλικά ή αντιδραστικά
μέταλλα μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.
Μην τα αναρροφάτε.
NK Òš ð˙¦š ×˚¹ˇ³ýˇ ¾¹−Þ½˝Žš½š Þˇ š×ÐðˇÝĆ×½š½š

½žÞ ×¹−žł−ĆýšÞž Ýğ¹˝Šˇ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ðˇ½˙ R
šðK

OK ÍžÞ ˇ¾¸Þš½š ˇð˝Þž½− ½− ýž₣˙Þžýˇ ć³½š Þˇ
ýžÞ ×¹−ðÝž¦š˝ ŽžýÐ˙ ³½− ¾ÐÞ˝¹Ð³ýˇ ½−¼
Šˇ×˚Š−¼K

PK Μη λειτουργείτε το μηχάνημα σε περιοχές που η
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 43° C.
Μην θέτετε σε λειτουργία τις καθαριστικές
λειτουργίες σε περιοχές με θερμοκρασίες
περιβάλλοντος υπό το μηδέν 0° C.

QK Ò¼ýŁˇ½Ððş ×ÝĆ³Ðý− Šˇ×˚ŠğÞW „˙Þ
ŠžýÐ−¼¹łš˝½ˇÐ ¼×š¹Ł−ÝÐðş² ˇ¾¹ş²I ¹˝þ½š ³½−Þ
ð˙Š− ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−Ć ˚Þˇ šłðšð¹Ðý˚Þ− ¼ł¹ş
šÝšł₣şýšÞ−¼ ˇ¾¹Ð³ý−Ć ½−¼ šý×−¹˝−¼K

ÓÔÌÒÌıÂW Ù¹−Þ½˝³½š ć³½š Þˇ ýžÞ šÐ³˚Ý¦šÐ ˇ¾¹ş²
³½− ¾˝Ý½¹− ŠÐˇð−×¸² ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ² ýš ×Ýğ½¸¹ˇI
łÐˇ½˝ šÞŠ˚₣š½ˇÐ Þˇ ×¹−ðÝž¦š˝ ŽžýÐ˙ ³½−Þ ðÐÞž½¸¹ˇ
ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ² ðšÞ−Ć K Ì ˇ¾¹ş² ¦ˇ šý×−Š˝³šÐ ½žÞ
šÞš¹ł−×−˝ž³ž ½−¼ ¾˝Ý½¹−¼ ŠÐˇð−×¸² ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²
ýš ×Ýğ½¸¹ˇK

RK ·Ðˇ Š˙×šŠˇ ×−ÝĆ Ýš¹ğý˚Þˇ ₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š ½ž
ý˚¦−Š− ŠÐ×Ý−Ć ×Ý¼³˝ýˇ½−²K ÓÝĆÞš½š ×¹ć½ˇ
½žÞ ×š¹Ð−₣¸ ˚₣−Þ½ˇ² ½− šÝˇ³½Ððş ý˙ð½¹−
ˇÞˇ³žðğý˚Þ−I ˇ¾¸³½š ½− ŠÐ˙Ý¼ýˇ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć
Þˇ Š¹˙³šÐ łÐˇ PJR Ýš×½˙ ðˇÐ ðˇ½ş×ÐÞ ×ÝĆÞš½š
½žÞ ×š¹Ð−₣¸ ŠšĆ½š¹ž ¾−¹˙ ýš ½− šÝˇ³½Ððş
ý˙ð½¹− ðˇ½šŁˇ³ý˚Þ−K
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SK ⁄½ˇÞ ˇ¾¸Þš½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ₣ğ¹˝² š×˝ŁÝšĞžI
ˇ¾ˇÐ¹˚³½š ½− ðÝšÐŠ˝ ðˇÐ ½¹ˇŁ¸þ½š ½−
₣šÐ¹ş¾¹šÞ−I š˙Þ ¼×˙¹₣šÐK

TK „˙Þ ½− ýž₣˙Þžýˇ ×ˇ¹−¼³Ð˙³šÐ ŁÝ˙ŁžI ³½Ð²
Ý¼₣Þ˝š² ½−¼ ×˝Þˇðˇ šÝ˚ł₣−¼ ¦ˇ ˇÞˇŁ−³Ł¸³šÐ
˚Þˇ² ðğŠÐðş² ŁÝ˙Łž² E‡ÝK Ë˜‚ÁËÌÁ „Î‚„ÁÏÂÒ
‡Èfl‡˜Î ÓÁÎflËfl „È„·ıÌÛFK

8. Για μοντέλα ec-H2O NanoClean
(για μοντέλα ec-H2O με την ετικέτα ec-H2O
NanoClean)

Εάν η ενδεικτική λυχνία του συστήματος ec-H2O
αρχίζει να αναβοσβήνει με πράσινο / κόκκινο φως,
η κασέτα επεξεργασίας νερού πρέπει να
αντικατασταθεί (Εικόνα 30). Βλέπε
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ec-H2O NanoClean.

ΕΙΚ. 30

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΣ
ΛΥΧΝΙΑΣ ΤΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ec-H2O

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αναμμένη πράσινη Κανονική λειτουργία

Αναβοσβήνει πράσινη /
κόκκινη

Η κασέτα επεξεργασίας
νερού έχει λήξει
Αντικαταστήστε την
κασέτα.

Σταθερό κόκκινο ή
αναβοσβήνει* με κόκκινο
φως

Επικοινωνήστε με το
κέντρο σέρβις

*Επαληθεύστε εάν έχει προστεθεί απορρυπαντικό στον
κάδο διαλύματος καθαρισμού. Εάν το σύστημα ec-H2O
λειτούργησε με απορρυπαντικό καθαρισμού, αδειάστε
τον κάδο ακάθαρτου υγρού, προσθέστε καθαρό νερό
και λειτουργήστε το σύστημα ec-H2O μέχρι να
εξαφανιστεί ο κωδικός ενδεικτικής λυχνίας.

Για μοντέλα ec-H2O
(για μοντέλα ec-H2O που έχουν κατασκευαστεί
πριν από τα μοντέλα ec-H2O NanoClean)

flÞ ³žý˙ÞšÐ ³¼Þˇłš¹ýş² ðˇÐ ž šÞŠšÐð½Ðð¸
Ý¼₣Þ˝ˇ ½−¼ ³¼³½¸ýˇ½−² ec-H2O ˇ¹₣˝³šÐ Þˇ
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ ðşððÐÞžI ¦ˇ ×¹˚×šÐ Þˇ þš×Ý¼¦š˝ ž
ý−Þ˙Šˇ ec-H2O łÐˇ Þˇ ³¼Þš₣Ð³½š˝ ž ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ
ec-H2O E‡ÝK ‚Áfl‚ÁËflÒÁfl ÓÈÛÒÁÍflÚÌÒ
ÍÌÎfl‚flÒ ec-H2OFK

ÒÂÍ„Á˜ÒÂW ⁄½ˇÞ ˚₣šÐ ³žý˙ÞšÐ ³¼Þˇłš¹ýş² ðˇÐ ž
Ý¼₣Þ˝ˇ ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ ðşððÐÞžI ½− ýž₣˙Þžýˇ
×ˇ¹ˇð˙ý×½šÐ ½− ³Ć³½žýˇ ÉÅJeOlK ·Ðˇ Þˇ
³¼Þš₣˝³š½š ½−Þ ðˇ¦ˇ¹Ð³ýşI ł¼¹˝³½š ½− ŠÐˇðş×½ž
ÉÅJeOl ³½ž ¦˚³ž çÑÑ ðˇÐ ˇÝÝ˙þ½š ³š ³¼ýŁˇ½Ððş
ðˇ¦ˇ¹Ð³ýşK

ÓÔÌÒÌıÂW EÍ−Þ½˚Ý− ÉÅJeOlF ÍžÞ ˇ¾¸³š½š ½−Þ
ð˙Š− ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć Þˇ ³½šłÞć³šÐK
Í×−¹š˝ Þˇ ×¹−ðÝž¦š˝ ŁÝ˙Łž ½ž² ý−Þ˙Šˇ² ÉÅJeOl
³š ×š¹˝×½ğ³ž ₣šÐ¹Ð³ý−Ć ₣ğ¹˝² Þš¹ş łÐˇ ýšł˙Ý−
ŠÐ˙³½žýˇK

„ÁËK PN

˜‚ÁËÌÒ „Î‚„ÁËÚÁËÂÒ
ÈÛıÎÁflÒ ÒÛÒÚÂÍflÚÌÒ
ÉÅJeOl

ËflÚflÒÚflÒÂ

flÞˇýý˚Þž ×¹˙³ÐÞž ËˇÞ−ÞÐð¸ ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ

flÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ ðşððÐÞž Ïš×ÝĆÞš½š ½ž ý−Þ˙Šˇ
ec-H2O

flÞˇýý˚Þž ðşððÐÞž „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½−
ð˚Þ½¹− ³˚¹ŁÐ²
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„Î‚„ÁËÚÂÒ ÒÚflÊÍÂÒ ÙÌÔÚÁÒÂÒ ÍÓflÚflÔÁflÒ

Ì šÞŠš˝ð½ž² ³½˙¦ýž² ¾ş¹½Ð³ž² ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²
šý¾ˇÞ˝ŽšÐ ½ž ³½˙¦ýž ¾ş¹½Ð³ž² ½ğÞ ý×ˇ½ˇ¹ÐćÞ
E„ÐðşÞˇ POFK ⁄½ˇÞ −Ð ý×ˇ½ˇ¹˝š² š˝ÞˇÐ ×Ý¸¹ğ²
¾−¹½Ð³ý˚Þš²I ðˇÐ −Ð ×˚Þ½š šÞŠšÐð½Ðð˚² Ý¼₣Þ˝š²
ˇÞ˙Ł−¼ÞK Ëˇ¦ć² −Ð ý×ˇ½ˇ¹˝š² šð¾−¹½˝Ž−Þ½ˇÐ −Ð
šÞŠšÐð½Ðð˚² Ý¼₣Þ˝š² ¦ˇ ˇ¹₣˝³−¼Þ Þˇ ³Ł¸Þ−¼Þ ˇ×ş
½ˇ ŠšþÐ˙ ×¹−² ½ˇ ˇ¹Ð³½š¹˙K

⁄½ˇÞ ž ³½˙¦ýž šð¾ş¹½Ð³ž² ¾½˙³šÐ ³½žÞ ðşððÐÞž
Ý¼₣Þ˝ˇI − ₣šÐ¹Ð³½¸² ŠÐˇ¦˚½šÐ ×š¹˝×−¼ ˚Þˇ Ýš×½ş
ˇðşýˇ łÐˇ ½ž ³¼Þ˚₣šÐˇ ½−¼ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−ĆK ⁄½ˇÞ ž
ðşððÐÞž Ý¼₣Þ˝ˇ ˇ¹₣˝³šÐ Þˇ ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐI −Ð
ÝšÐ½−¼¹ł˝š² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ŠÐˇðş½−Þ½ˇÐ ˇ¼½şýˇ½ˇ
ć³½š − ₣šÐ¹Ð³½¸² Þˇ ˇÞ½ÐÝž¾¦š˝ ş½Ð ×¹˚×šÐ Þˇ
þˇÞˇ¾−¹½˝³šÐ ½Ð² ý×ˇ½ˇ¹˝š²K ÓÐ˚Ž−Þ½ˇ² ½−
×Ý¸ð½¹− ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć NJpqbm I ş½ˇÞ ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ ž
ðşððÐÞž Ý¼₣Þ˝ˇI − ₣šÐ¹Ð³½¸² ˚₣šÐ ³½ž ŠÐ˙¦š³ž ½−¼
ˇðşýˇ ˚Þˇ Ýš×½ş ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−ĆK

„ÁËK PO

˜ÔÌÍ„ÚÔÌ

Ú− ğ¹şýš½¹− ðˇ½ˇł¹˙¾šÐ ½−Þ ³¼Þ−ÝÐðş ˇ¹Ð¦ýş
ğ¹ćÞ ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ² ½ğÞ ðÐÞž½¸¹ğÞ ½ž² ³ð−Ć×ˇ²
EˇÞˇ¹¹ş¾ž³žF ðˇÐ ½ž² Ł−Ć¹½³ˇ²K ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š
½− ğ¹şýš½¹− łÐˇ Þˇ ×¹−ł¹ˇýýˇ½˝³š½š ½Ð²
³¼ÞÐ³½ćýšÞš² š¹łˇ³˝š² ³¼Þ½¸¹ž³ž² ðˇÐ Þˇ
ðˇ½ˇł¹˙Ğš½š ½− Ð³½−¹Ððş ³˚¹ŁÐ² E„ÐðşÞˇ PPFK ‡ÝK
ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ ÍÌÚ„ÔK

„ÁËK PP

‚ÁflÍÌÔÙ˜ÒÂ ËflÁ È„ÁÚÌÛÔ·Áfl ÓflÔË„Ú„‰flÒ
„ËÚÌÒ ‚Áfl‚ÔÌÍÌÛ

„˙Þ ½− ýž₣˙Þžýˇ ³ˇ² š˝ÞˇÐ š¾−ŠÐˇ³ý˚Þ− ýš ½žÞ
š×ÐÝ−ł¸ ×ˇ¹ðš½˚Žˇ² šð½ş² ŠÐˇŠ¹şý−¼I ˇ¼½¸ ³ˇ²
š×Ð½¹˚×šÐ Þˇ ×Ý˚Þš½š ³š ³žýš˝ˇ ş×−¼ ž ×¹ş³Łˇ³ž
½−¼ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−² š˝ÞˇÐ ˇŠĆÞˇ½žK

Ó¹−š½−Ðýˇ³˝ˇ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−² łÐˇ ðˇ¦ˇ¹Ð³ýş ýš ½žÞ
×ˇ¹ðš½˚Žˇ šð½ş² ŠÐˇŠ¹şý−¼W

NK Ò½ˇ¦ýšĆ³½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ³š š×˝×šŠž
š×Ð¾˙ÞšÐˇI ð˝Þž³ž ½− ŠÐˇðş×½ž ýš ½− ðÝšÐŠ˝ ðˇÐ
½¹ˇŁ¸þ½š ₣šÐ¹ş¾¹šÞ− š˙Þ ŠÐˇ¦˚½šÐK

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο (εάν είναι διαθέσιμο),
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

OK Ò¼ÞŠ˚³½š ½− ³ğÝ¸Þˇ ŠÐˇÝĆýˇ½−² ³½−
³¼ÞŠš½¸¹ˇ ³½žÞ ð˙½ğ ŠšþÐ˙ ×Ýš¼¹˙ ½−¼
ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−² E„ÐðşÞˇ PQFK

„ÁËK PQ

PK ı¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ² ½−Þ ˇÞ½˙×½−¹ˇ ³ğÝ¸ÞˇI
³¼ÞŠ˚³½š ½− ³ğÝ¸Þˇ šÝˇ³½Ðð−Ć ý˙ð½¹−¼ ³½−
³ğÝ¸Þˇ ½ž² ×ˇ¹ðš½˚Žˇ² E„ÐðşÞˇ PRFK

„ÁËK PR
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QK Ó¹−³ˇ¹ýş³½š ½žÞ ×ˇ¹ðš½˚Žˇ šð½ş² ŠÐˇŠ¹şý−¼
³½−¼² šĆðˇý×½−¼² ³ğÝ¸Þš² E„ÐðşÞˇ PSFK

„ÁËK PS

ıšÐ¹Ð³ýş² ×ˇ¹ðš½˚Žˇ² šð½ş² ŠÐˇŠ¹şý−¼W

NK ·¼¹˝³½š ½− ðÝšÐŠ˝ ½−¼ ðšÞ½¹Ðð−Ć ŠÐˇðş×½ž ³½ž
¦˚³ž çå EfF E„ÐðşÞˇ PTFK Ì c^pqLÉÅJeOl
ŠÐˇðş×½ž² ½−¼ ³¼³½¸ýˇ½−² š˝ÞˇÐ
ˇ×šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þ−² ðˇ½˙ ½− ₣šÐ¹Ð³ýş ½ž²
×ˇ¹ðš½˚Žˇ²K

„ÁËK PT

OK ıˇýžÝć³½š ½− šÝˇ³½Ððş ý˙ð½¹− łÐˇ Þˇ
šÞš¹ł−×−Ð¸³š½š ½− ý−½˚¹ ðšÞ−Ć E„ÐðşÞˇ PUFK

„ÁËK PU

PK ‰−¼Ý¸þ½š ½ž ³ðˇÞŠ˙Ýž łÐˇ Þˇ šÞš¹ł−×−Ð¸³š½š
½− ŠÐ˙Ý¼ýˇK ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š ½ž Ł−Ć¹½³ˇ łÐˇ
×ÝĆ³Ðý− ðˇÐ ½− šÝˇ³½Ððş ý˙ð½¹− łÐˇ ³¼ÝÝ−ł¸
E„ÐðşÞˇ PVFK

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εύφλεκτα υλικά ή αντιδραστικά
μέταλλα μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.
Μην τα αναρροφάτε.

„ÁËK PV

QK Íš½˙ ½−Þ ðˇ¦ˇ¹Ð³ýşI ³Ł¸³½š ½− ŠÐˇðş×½ž ½ž²
×ˇ¹ðš½˚Žˇ² ðˇÐ Ž−¼Ý¸þ½š ½ž ³ðˇÞŠ˙Ýž š×˝
×˚Þ½š Šš¼½š¹şÝš×½ˇ łÐˇ Þˇ ˇ×šÝš¼¦š¹ğ¦š˝ ž
×˝š³ž ½−¼ Þš¹−Ć ×¹ÐÞ ˇ×ş ½žÞ ˇ×−³ĆÞŠš³ž
½−¼ ³ğÝ¸Þˇ ŠÐˇÝĆýˇ½−²K
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„ËË„Î˜ÒÂ ËflÁ ËflÊflÔÁÒÍÌÒ Ëfl‚˜Î

Íš½˙ ˇ×ş ð˙¦š ₣¹¸³žI −Ð ð˙Š−Ð ×¹˚×šÐ Þˇ
ˇŠšÐ˙Ž−¼Þ ðˇÐ Þˇ ðˇ¦ˇ¹˝Ž−Þ½ˇÐK

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο (εάν είναι διαθέσιμο),
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

„ËË„Î˜ÒÂ Ëfl‚ÌÛ flËflÊflÔÚÌÛ Û·ÔÌÛ

NK Íš½ˇ¾˚¹š½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ³½žÞ ×š¹Ð−₣¸
ˇ×ş¹¹ÐĞž² ðˇÐ ðÝš˝³½š ½− ŠÐˇðş×½ž ýš ðÝšÐŠ˝K

OK Ë¹ˇ½ćÞ½ˇ² ½− ³ğÝ¸Þˇ ˇ×−₣˚½š¼³ž² ×¹−² ½ˇ
š×˙ÞğI ˇ¾ˇÐ¹˚³½š ½− ×ćýˇ ðˇÐ ₣ˇýžÝć³½š ½−Þ
šĆðˇý×½− ³ğÝ¸Þˇ łÐˇ Þˇ ł˝ÞšÐ ž ˇ×−₣˚½š¼³ž
E„ÐðşÞˇ QMFK

„ÁËK QM

PK Íš½˙ ½žÞ ˇ×−₣˚½š¼³žI ˇÞ−˝þ½š ½−Þ ð˙Š−
ˇðˇ¦˙¹½−¼ ¼ł¹−Ć ðˇÐ ðˇ¦ˇ¹˝³½š ×Ý¸¹ğ² ½−Þ
ð˙Š− E„ÐðşÞˇ QNFK

„ÁËK QN

QK ÓÝĆÞš½š ½− ¾˝Ý½¹− ŠÐˇð−×¸² ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ² ýš
×Ýğ½¸¹ˇ ðˇÐ ½ž ³ð˙¾ž ˇðˇ¦ˇ¹³ÐćÞ ×−¼
Ł¹˝³ðš½ˇÐ ³½−Þ ð˙Š− ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−Ć
E„ÐðşÞˇ QOFK

„ÁËK QO

„ËË„Î˜ÒÂ Ëfl‚ÌÛ ‚ÁflÈÛÍflÚÌÒ ËflÊflÔÁÒÍÌÛ

NK ·Ðˇ Þˇ ˇŠšÐ˙³š½š ½− Þš¹ş ×−¼ ˚₣šÐ ˇ×−ýš˝ÞšÐ
³½− ð˙Š− ½−¼ ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−ĆI
½¹ˇŁ¸þ½š ðˇÐ ˇ×−³¼ÞŠ˚³½š ½−Þ šĆðˇý×½−
³ğÝ¸Þˇ šÝ˚ł₣−¼ ³½˙¦ýž² ½−¼ ð˙Š−¼
ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć E„ÐðşÞˇ QPFK

„ÁËK QP

OK ·Ðˇ Þˇ þšŁł˙Ýš½š ½−Þ ð˙Š− ŠÐˇÝĆýˇ½−²
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ˇ¾ˇÐ¹˚³½š ½− ×ćýˇ ¦Ć¹ˇ²
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ³½− ×˝³ğ ý˚¹−² ½−¼ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²
ðˇÐ Ğšð˙³½š ˇ×š¼¦š˝ˇ² Þš¹ş ý˚³ˇ ³½Ð²
¦¼¹˝Šš² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć E„ÐðşÞˇ QQFK

„ÁËK QQ
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PK Ëˇ¦ˇ¹˝³½š ½− ¾˝Ý½¹− ½−¼ ð˙Š−¼ ŠÐˇÝĆýˇ½−²
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć E„ÐðşÞˇ QRFK

„ÁËK QR

ÙÌÔÚÁÒÂ ÍÓflÚflÔÁ˜Î

·Áfl flÒÙflÈ„ÁflW ⁄½ˇÞ ×¹ˇłýˇ½−×−Ðš˝½š ³˚¹ŁÐ² ³½Ð²
ý×ˇ½ˇ¹˝š²I ðˇ½˙ ½− ₣šÐ¹Ð³ýş ý×ˇ½ˇ¹ÐćÞ ðˇÐ
ðˇÝğŠ˝ğÞ ý×ˇ½ˇ¹ÐćÞI ¾−¹˙½š ×¹−³½ˇ½š¼½Ðð˙
ł˙Þ½Ðˇ ðˇÐ ×¹−³½ˇ½š¼½Ðð˙ ł¼ˇÝÐ˙K fl×−¾šĆłš½š ½žÞ
š×ˇ¾¸ ýš ½− −þĆ ½ž² ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²K

Η διάρκεια ζωής των μπαταριών εξαρτάται από τη
σωστή συντήρησή τους. Για να αξιοποιήσετε τις
μπαταρίες στο έπακρο κάντε τα εξής:

S Μη φορτίζετε τις μπαταρίες περισσότερο από μία
φορά την ημέρα και μόνο αφού λειτουργήσει το
μηχάνημα για 15 τουλάχιστον λεπτά.

S Μην αφήνετε τις μπαταρίες μερικώς αποφορτισμένες
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

S Να φορτίζετε τις μπαταρίες σε καλά αεριζόμενο
χώρο για να αποφύγετε τη συσσώρευση αερίου.
Φορτίστε τις μπαταρίες σε περιοχές με θερμοκρασία
περιβάλλοντος 27°C ή χαμηλότερη.

S Αφήστε το φορτιστή να ολοκληρώσει τη φόρτιση των
μπαταριών πριν ξαναχρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

S ∆ιατηρήστε τα κατάλληλα επίπεδα ηλεκτρολυτών σε
μπαταρίες υγρού τύπου, ελέγχοντας τα επίπεδα μία
φορά την εβδομάδα.

ÓÔÌ„Á‚ÌÓÌÁÂÒÂW Ë˝ÞŠ¼Þ−² ¾ğ½Ð˙² ¸
˚ð¹žþž²K ÌÐ ý×ˇ½ˇ¹˝š² šðÝĆ−¼Þ ˇ˚¹Ð− ¼Š¹−łşÞ−K
ÍžÞ ×Ýž³Ð˙Žš½š ³×ÐÞ¦¸¹š² ðˇÐ ł¼ýÞ¸ ¾ÝşłˇK Ëˇ½˙
½ž ¾ş¹½Ð³ž − ₣ć¹−² ½ğÞ ý×ˇ½ˇ¹ÐćÞ ×¹˚×šÐ Þˇ
š˝ÞˇÐ ˇÞ−Ðð½ş²K

ÓÔÌ‚Áfl·ÔflÙ„Ò ÙÌÔÚÁÒÚÂ ÍÓflÚflÔÁ˜ÎW

S ÚÛÓÌÒ ÙÌÔÚÁÒÚÂW
J ·Áfl ËÈ„ÁÒÚÌÛ ÚÛÓÌÛ EdÉäF ÍÓflÚflÔÁ„Ò
J ·Áfl ÍÓflÚflÔÁ„Ò EÍ−ÝĆŁŠ−¼ −þ˚−²F Í„ Û·Ôfl

S ÚflÒÂ „ÏÌ‚ÌÛ J OQ sliq

S Ô„ÛÍfl „ÏÌ‚ÌÛ J OM ^ÍÓ„Ô

S ËÛËÈ˜Ífl flÛÚÌÍflÚÂÒ ‚ÁflËÌÓÂÒ ÚÔÌÙÌ‚ÌÒÁflÒ

S ·Áfl ÙÌÔÚÁÒÂ ÍÓflÚflÔÁ˜Î ‡flÊÁflÒ „ËÙÌÔÚÁÒÂÒ

ÔÛÊÍÁÒ„ÁÒ „Ò˜Ú„ÔÁËÌÛ ÙÌÔÚÁÒÚÂ ÍÓflÚflÔÁflÒ

„˙Þ ½− ýž₣˙Þžýˇ ³ˇ² š˝ÞˇÐ š¾−ŠÐˇ³ý˚Þ− ýš
š³ğ½š¹Ððş ¾−¹½Ð³½¸I −Ð ¹¼¦ý˝³šÐ² ½−¼ ¾−¹½Ð³½¸
¦ˇ ×¹˚×šÐ Þˇ ˚₣−¼Þ −¹Ð³½š˝ łÐˇ ½−Þ ½Ć×− ½ž²
ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ² ³ˇ²K „˙Þ ˇýšÝ¸³š½š Þˇ ð˙Þš½š ³ğ³½˙
½ž ¹Ć¦ýÐ³žI ¦ˇ ³žýšÐğ¦š˝ ŁÝ˙Łž ³½ž ý×ˇ½ˇ¹˝ˇK Â
š¹ł−³½ˇ³Ðˇð¸ ¹Ć¦ýÐ³ž ˚₣šÐ ×¹ˇłýˇ½−×−Ðž¦š˝ łÐˇ
½žÞ ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ ł˚Ýž² ExideK

·Ðˇ Þˇ ŠÐˇ×Ð³½ć³š½š ×−Ð−Þ ½Ć×− ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ² ˚₣š½šI
Šš˝½š ½žÞ š½Ðð˚½ˇ ½ž² ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²K „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š
ýš ½−Þ ×¹−ýž¦š¼½¸ ½ž² ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ² ³ˇ²I š˙Þ ŠšÞ
ˇÞˇ¾˚¹š½ˇÐ − ½Ć×−²K

·Ðˇ Þˇ šþˇð¹ÐŁć³š½š ½ž ¹Ć¦ýÐ³ž ½−¼ ¾−¹½Ð³½¸I
³¼ÞŠ˚³½š ½− ðˇÝćŠÐ− ½−¼ ¾−¹½Ð³½¸ ³š ×¹˝Žˇ
¹šĆýˇ½−²K Ì ¾−¹½Ð³½¸² ¦ˇ šý¾ˇÞ˝³šÐ ý˝ˇ
ˇð−Ý−¼¦˝ˇ ˇ×ş ðğŠÐð−Ć² ýşÝÐ² šððÐÞ¸³šÐI ğ²
šþ¸²W pmbI rPKRI OQsI OM^I MOÅI dbiK Ì ×˚ý×½−² ðˇÐ
˚ð½−² ðğŠÐðş² š˝ÞˇÐ − ½Ć×−² ½ž² ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ² …MOÅŸ
ðˇÐ …dbiŸK

ÒÂÍ„Á˜ÒÂW Ì ŠšĆ½š¹−² ðğŠÐðş² …rPKRŸ š˝ÞˇÐ ž
˚ðŠ−³ž ½−¼ ¾−¹½Ð³½¸ PKRK

„˙Þ −Ð ðğŠÐð−˝ ×−¼ šý¾ˇÞ˝Ž−Þ½ˇÐ ŠšÞ ½ˇÐ¹Ð˙Ž−¼Þ
ýš ½−Þ ½Ć×− ½ž² ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ² ³ˇ²I ş×ğ² ¾ˇ˝Þš½ˇÐ
³½−¼² ×˝Þˇðš²I ×¹−³ˇ¹ýş³½š ½Ð² ¹¼¦ý˝³šÐ²
ˇÞ˙Ý−łˇK

÷ðŠ−³ž ¾−¹½Ð³½¸ PKR

ËğŠÐðş² ˚ÞŠšÐþž² ÚĆ×−² ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²

MOÅ dbi bñáÇÉ ł˚Ýž²

MNÅ ^ÅÇ
Í−ÝĆŁŠ−¼ −þ˚−²
E¼ł¹KF

MPÅ dbi
·̊ Ýž² EłšÞÐð¸²
₣¹¸³ž²F

÷ðŠ−³ž ¾−¹½Ð³½¸ PKQ ¸ ×¹−žł−ĆýšÞž

ËğŠÐðş² ˚ÞŠšÐþž² ÚĆ×−² ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²

MMÅ dbi ·̊ Ýž² E³¾¹ˇłÐ³ý˚ÞžF

MNÅ ^ÅÇ
Í−ÝĆŁŠ−¼ −þ˚−²
E¼ł¹KF
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·Ðˇ Þˇ ˇÝÝ˙þš½š ½ž ¹Ć¦ýÐ³žI ˇ×−³¼ÞŠ˚³½š ½−
¾−¹½Ð³½¸ ðˇÐ þšð−ÝÝ¸³½š ½ž łğÞ˝ˇ ½ž² š½Ðð˚½ˇ²
˚ÞŠšÐþž² łÐˇ Þˇ Šš˝½š ½−¼² ŠÐˇðş×½š² E„ÐðK QSFK

„ÁËK QS

Ì¹˝³½š ýš ½−¼² ŠÐˇðş×½š² ½−¼ ¾−¹½Ð³½¸ ½−Þ ½Ć×−
½ž² ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ² ³ˇ² E„ÐðK QTFK Ú− ðˇÝćŠÐ− ½−¼
¾−¹½Ð³½¸ ¦ˇ ×¹˚×šÐ Þˇ š˝ÞˇÐ ˇ×−³¼ÞŠšŠšý˚Þ−
ðˇ½˙ ½žÞ š×ˇÞˇ¾−¹˙K

ÍÓflÚflÔÁfl ÍÌÈÛ‡‚ÌÛ
ÌÏ„ÌÒ

ÍÓflÚflÔÁfl ·„ÈÂÒ

ÍÓflÚflÔÁfl ·„ÈÂÒ
łšÞÐð¸² ₣¹¸³ž²

ÍÓflÚflÔÁfl
ÍÌÈÛ‡‚ÌÛ ÌÏ„ÌÒ

ÍÓflÚflÔÁfl ·„ÈÂÒ bñáÇÉ

÷ðŠ−³ž ¾−¹½Ð³½¸ PKQ ¸ ×¹−žł−ĆýšÞž

÷ðŠ−³ž ¾−¹½Ð³½¸ PKR

„ÁËK QT

ıÔÂÒÂ „Ò˜Ú„ÔÁËÌÛ ÙÌÔÚÁÒÚÂ ÍÓflÚflÔÁflÒ

ÒÂÍflÎÚÁËÌW Ó¹ÐÞ ˇ×ş ½ž ¾ş¹½Ð³žI ŁšŁˇÐğ¦š˝½š
ş½Ð ž ¹Ć¦ýÐ³ž ½−¼ ¾−¹½Ð³½¸ š˝ÞˇÐ ž ðˇ½˙ÝÝžÝž łÐˇ
½−Þ ½Ć×− ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ² ³ˇ² E‡ÝK ÔÛÊÍÁÒ„ÁÒ
„Ò˜Ú„ÔÁËÌÛ ÙÌÔÚÁÒÚÂFK

NK Íš½ˇ¾˚¹š½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ³š ˚ÞˇÞ ðˇÝ˙
ˇš¹ÐŽşýšÞ− ₣ć¹−K

OK Ò½ˇ¦ýšĆ³½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ³š š×˝×šŠžI ³½šłÞ¸
š×Ð¾˙ÞšÐˇK ÒŁ¸³½š ½− ðÝšÐŠ˝ ðˇÐ Š˚³½š ½−
₣šÐ¹ş¾¹šÞ−I š˙Þ ŠÐˇ¦˚½šÐK

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο (εάν είναι διαθέσιμο),
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

PK „˙Þ ¾−¹½˝Žš½š ¼ł¹−Ć ½Ć×−¼ ý×ˇ½ˇ¹˝š²
Eý−ÝĆŁŠ−¼ −þ˚−²FI šÝ˚łþ½š ½ž ³½˙¦ýž ½−¼
¼ł¹−Ć ×¹ÐÞ ˇ×ş ½ž ¾ş¹½Ð³ž E‡ÝK ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ
ÍÓflÚflÔÁflÒFK

QK flÞˇ³žðć³½š ³š ³½ž¹˝łýˇ½ˇ ½−Þ ð˙Š−
ˇðˇ¦˙¹½−¼ ¼ł¹−Ć łÐˇ Þˇ ˇš¹˝Žš½ˇÐ
E„ÐðşÞˇ QUFK

„ÁËK QU

RK Ò¼ÞŠ˚³½š ½− ðˇÝćŠÐ− ½¹−¾−Š−³˝ˇ² ^` ½−¼
¾−¹½Ð³½¸ ³š ý˝ˇ łšÐğý˚Þž ×¹˝Žˇ E„ÐðşÞˇ QVFK

ÒÂÍ„Á˜ÒÂW Ú− ýž₣˙Þžýˇ Šš ¦ˇ ý×−¹š˝ Þˇ
ÝšÐ½−¼¹ł¸³šÐ ðˇ½˙ ½ž ¾ş¹½Ð³žK

„ÁËK QV
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SK Óˇ½ćÞ½ˇ² ×¹−² ½− ð−¼ý×˝ ýš ½− Ł˚Ý−² ³½−
¾−¹½Ð³½¸ ý×−¹š˝½š Þˇ Šš˝½š ½Ð² ˇðşÝ−¼¦š²
×Ýž¹−¾−¹˝š² E„ÐðşÞˇ RMFK
Ú¹˝ˇ Ğž¾˝ˇ H − ×ˇ¹ˇð˙½ğ ðğŠÐðş²W

^ Z ÔšĆýˇ ¾ş¹½Ð³ž²
r Z Ú˙³ž Í×ˇ½ˇ¹˝ˇ²
Ü Z ı¹şÞ−² ¾ş¹½Ð³ž²
` Z flý×š¹ć¹Ðˇ ¾ş¹½Ð³ž² x^Üz
b Z Ëˇ½ˇÞˇÝÐ³ðşýšÞž šÞ˚¹łšÐˇ xhïÜz

„ÁËK RM

TK ÍşÝÐ² þšðÐÞ¸³šÐ − ðĆðÝ−² ¾ş¹½Ð³ž²I −Ð
šÞŠšÐð½Ðð˚² Ý¼₣Þ˝š² ¦ˇ ł˝Þ−¼Þ ŠÐˇŠ−₣Ðð˙
ðşððÐÞš²I ð˝½¹ÐÞš² ðˇÐ ×¹˙³ÐÞš²K ⁄½ˇÞ ˇÞ˙ĞšÐ
ž ×¹˙³ÐÞž šÞŠšÐð½Ðð¸ Ý¼₣Þ˝ˇI − ðĆðÝ−²
¾ş¹½Ð³ž² ˚₣šÐ −Ý−ðÝž¹ğ¦š˝K fl×−³¼ÞŠ˚³½š ½−
ðˇÝćŠÐ− ½−¼ ¾−¹½Ð³½¸K

„˙Þ − ¾−¹½Ð³½¸² šÞ½−×˝³šÐ ×¹şŁÝžýˇI ¦ˇ
šý¾ˇÞ˝³šÐ ˚ÞˇÞ ðğŠÐðş ŁÝ˙Łž² E‡ÝK Ë˜‚ÁËÌÁ
‡Èfl‡˜Î „Ò˜Ú„ÔÁËÌÛ ÙÌÔÚÁÒÚÂ ÍÓflÚflÔÁflÒFK

Ë˜‚ÁËÌÁ ‡Èfl‡˜Î „Ò˜Ú„ÔÁËÌÛ ÙÌÔÚÁÒÚÂ ÍÓflÚflÔÁflÒ

Ë˜‚ÁËÌÒ
„Î‚„ÁÏÂÒ

‡Èfl‡Â ÈÛÒÂ

Ä~í Èˇ³ðˇ¹Ð³ý˚Þ− ¸ ¾¦ˇ¹ý˚Þ− ðˇÝćŠÐ−
ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²

„Ý˚łþ½š ½Ð² ³¼ÞŠ˚³šÐ² ðˇÝğŠ˝ğÞ ½ž²
ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²K

Â ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ ˚₣šÐ ¼×š¹Łš˝ ½ž ý˚łÐ³½ž
³½˙¦ýž ½˙³ž²K

‚šÞ ˇ×ˇÐ½š˝½ˇÐ šÞ˚¹łšÐˇK

bMN Û×˚¹Łˇ³ž ½ž² š×Ð½¹š×şýšÞž² ý˚łÐ³½ž²
½˙³ž² ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²K

‚šÞ ˇ×ˇÐ½š˝½ˇÐ šÞ˚¹łšÐˇK

bMO Ì ¦š¹ý−³½˙½ž² ˇ³¾ˇÝš˝ˇ² ˚₣šÐ ¼×š¹Łš˝
½ž ý˚łÐ³½ž š³K ¦š¹ý−ð¹ˇ³˝ˇK

„Ý˚łþ½š š˙Þ −Ð ˇš¹ˇłğł−˝ ½−¼
¾−¹½Ð³½¸ š˝ÞˇÐ ¾¹ˇłý˚Þ−ÐK

bMP Û×˚¹Łˇ³ž ½−¼ ý˚łÐ³½−¼ ₣¹şÞ−¼
¾ş¹½Ð³ž² šÞć −Ð ý×ˇ½ˇ¹˝š² ˚ýšÐÞˇÞ
¼×−¾−¹½Ð³ý˚Þš²I Ýşłğ ý×ˇ½ˇ¹˝š² ýš
×−³ş½ž½ˇ ¦š˝−¼ ¸ šÝˇ½½ğýˇ½Ðð¸K

„×ˇÞˇÝ˙Łš½š ½−Þ ðĆðÝ− ¾ş¹½Ð³ž² ðˇÐ
š˙Þ šý¾ˇÞÐ³½š˝ þˇÞ˙ − ðğŠÐðş² ŁÝ˙Łž²
bMPI šÝ˚łþ½š ½ž ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ ¸
ˇÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½žÞK

p`í Ì ₣¹−Þ−ŠÐˇðş×½ž² ˇ³¾ˇÝš˝ˇ² ˚₣šÐ
þš×š¹˙³šÐ ½− ý˚łÐ³½− ₣¹şÞ− ¾ş¹½Ð³ž²K
‚Ðˇðş×½šÐ ½−Þ ðĆðÝ− ¾ş¹½Ð³ž²K

flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½ž ý×ˇ½ˇ¹˝ˇK

pêí ÓÐ¦ˇÞş š³ğ½š¹Ððş Ł¹ˇ₣¼ðĆðÝğýˇK „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− Ë˚Þ½¹− Ò˚¹ŁÐ²K
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ıÔÂÒÂ „Ï˜Ú„ÔÁËÌÛ ÙÌÔÚÁÒÚÂ ÍÓflÚflÔÁflÒ
E„ÓÁÈÌ·ÂF

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά το σέρβις του
μηχανήματος, η χρήση μη συμβατών φορτιστών
μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις μπαταρίες
και πιθανόν να προκαλέσει πυρκαγιά. Ελέγξτε τακτικά
το καλώδιο ρεύματος για φθορές.

NK Íš½ˇ¾˚¹š½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ³š ˚ÞˇÞ ðˇÝ˙
ˇš¹ÐŽşýšÞ− ₣ć¹−K

OK Ò½ˇ¦ýšĆ³½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ³š š×˝×šŠžI ³½šłÞ¸
š×Ð¾˙ÞšÐˇK ÒŁ¸³½š ½− ðÝšÐŠ˝ ðˇÐ Š˚³½š ½−
₣šÐ¹ş¾¹šÞ−I š˙Þ ŠÐˇ¦˚½šÐK

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο (εάν είναι διαθέσιμο),
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

PK „˙Þ ¾−¹½˝Žš½š ¼ł¹−Ć ½Ć×−¼ ý×ˇ½ˇ¹˝š²
Eý−ÝĆŁŠ−¼ −þ˚−²FI šÝ˚łþ½š ½ž ³½˙¦ýž ½−¼
¼ł¹−Ć ×¹ÐÞ ˇ×ş ½ž ¾ş¹½Ð³ž E‡ÝK ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ
ÍÓflÚflÔÁflÒFK

QK flÞˇ³žðć³½š ³š ³½ž¹˝łýˇ½ˇ ½−Þ ð˙Š−
ˇðˇ¦˙¹½−¼ ¼ł¹−Ć łÐˇ Þˇ ˇš¹˝Žš½ˇÐ E„ÐðşÞˇ RNFK

„ÁËK RN

RK Ò¼ÞŠ˚³½š ½− ðˇÝćŠÐ− ½¹−¾−Š−³˝ˇ² ^` ½−¼
¾−¹½Ð³½¸ ³š ý˝ˇ łšÐğý˚Þž ×¹˝ŽˇK

SK Ò¼ÞŠ˚³½š ½− ðˇÝćŠÐ− a` ½−¼ ¾−¹½Ð³½¸ ³½žÞ
¼×−Š−₣¸ ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ² ½−¼ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²
E„ÐðşÞˇ ROFK

„ÁËK RO

TK Ì ×ˇ¹š₣şýšÞ−² ¾−¹½Ð³½¸² ¦ˇ ˇ¹₣˝³šÐ
ˇ¼½şýˇ½ˇ Þˇ ¾−¹½˝ŽšÐ ðˇÐ ¦ˇ ðÝš˝³šÐ ş½ˇÞ ¦ˇ
˚₣šÐ ¾−¹½Ð³½š˝ ×Ý¸¹ğ²K

ÒÂÍ„Á˜ÒÂW Ú− ýž₣˙Þžýˇ Šš ¦ˇ ý×−¹š˝ Þˇ
ÝšÐ½−¼¹ł¸³šÐ ðˇ½˙ ½ž ¾ş¹½Ð³žK

ÓÔÌÒÌıÂW ÍžÞ ˇ×−³¼ÞŠ˚š½š ½− ðˇÝćŠÐ− a` ½−¼
¾−¹½Ð³½¸ ˇ×ş ½žÞ ¼×−Š−₣¸ ½−¼ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−² ş½ˇÞ
− ¾−¹½Ð³½¸² š˝ÞˇÐ ³š ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇK Í×−¹š˝ Þˇ
ŠžýÐ−¼¹łž¦š˝ žÝšð½¹Ððş ½şþ−K „˙Þ ðˇ½˙ ½ž
ŠÐ˙¹ðšÐˇ ½ž² ¾ş¹½Ð³ž² ×¹˚×šÐ Þˇ ŠÐˇð−×š˝ ž
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ ½−¼ ¾−¹½Ð³½¸I ˇ×−³¼ÞŠ˚³½š ×¹ć½ˇ ½−
ðˇÝćŠÐ− ½¹−¾−Š−³˝ˇ² ^`K

ÔÛÊÍÁÒÂ ‡ÌÛÔÚÒ˜Î Ë„ÙflÈÂÒ
ËflÊflÔÁÒÍÌÛ

·Ðˇ Þˇ šþˇ³¾ˇÝ˝³š½š ˙¹Ð³½ž ˇ×şŠ−³ž ðˇ¦ˇ¹Ð³ýş²I
Þˇ šÝ˚ł₣š½š ×š¹Ð−ŠÐð˙ ½žÞ ðˇÝ¸ ¹Ć¦ýÐ³ž ½ž²
ðš¾ˇÝ¸² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−ĆK

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο (εάν είναι διαθέσιμο),
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

ÍÌÎÚ„ÈÌ ‚ÁÒËÌÛ

fl×ˇÐ½−ĆýšÞˇ š¹łˇÝš˝ˇW Ò¼³ðš¼¸ ý˚½¹ž³ž²I ðÝšÐŠ˝
OTãã ðˇÐ ðÝšÐŠ˝ OQãã

NK Íš ½−×−¦š½žý˚Þš² ½Ð² Ł−Ć¹½³š²I ₣ˇýžÝć³½š
½žÞ ðš¾ˇÝ¸ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ðˇÐ š¾ˇ¹ýş³½š ý˚½¹Ðˇ
×˝š³ž Ł−Ć¹½³ˇ²K

OK ÒŁ¸³½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ðˇÐ ˇ¾ˇÐ¹˚³½š ½− ðÝšÐŠ˝K

PK fl×ş ½− ý˚³−Þ šý×¹ş² ðˇÐ ×˝³ğ ½ž² ðš¾ˇÝ¸²
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć I ýš½¹¸³½š ½žÞ ˇ×ş³½ˇ³ž ˇ×ş ½−
š×˙Þğ ˙ð¹− ½ž² ðš¾ˇÝ¸² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ý˚₣¹Ð ½−
Š˙×šŠ− E„ÐðşÞˇ RPFK

„ÁËK RP
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QK „˙Þ ž ðš¾ˇÝ¸ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ŠšÞ š˝ÞˇÐ š×˝×šŠžI
ÝĆ³½š ½− ×ˇþÐý˙ŠÐ ˇ³¾ˇÝš˝ˇ² ðˇÐ ł¼¹˝³½š ½ž
Ł˝Šˇ Ð³−³½˙¦ýÐ³ž² ½ž² ðš¾ˇÝ¸² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć
łÐˇ Þˇ ˚¹¦šÐ š×˝×šŠžK Ò¾˝þ½š ðˇÝ˙ ½− ×ˇþÐý˙ŠÐ
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ² š¾ş³−Þ ł˝ÞšÐ š×˝×šŠž ž ðš¾ˇÝ¸
E„ÐðşÞˇ RQFK

ÓˇþÐý˙ŠÐ
ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²

„ÁËK RQ

ÍÌÎÚ„ÈÌ ËÛÈÁÎ‚ÔÁËÂÒ ‡ÌÛÔÚÒflÒ

Íš½˙ ½žÞ ½−×−¦˚½ž³ž šÞş² Þ˚−¼ ³š½ ð¼ÝÐÞŠ¹Ðð˚²
Ł−Ć¹½³š²I šÝ˚łþ½š ½− ³₣˚ŠÐ− ½ž² Ł−Ć¹½³ˇ² ˚½³Ð
ć³½š Þˇ šþˇ³¾ˇÝÐ³½š˝ ž ðˇÝ¸ ½ž² ¹Ć¦ýÐ³žK ÌÐ
š³¾ˇÝý˚Þˇ ¹¼¦ýÐ³ý˚Þš² Ł−Ć¹½³š² ¦ˇ
×¹−ðˇÝ˚³−¼Þ ×¹şğ¹ž ¾¦−¹˙ ðˇÐ ₣ˇýžÝ¸ ˇ×şŠ−³ž
ðˇ½˙ ½−Þ ðˇ¦ˇ¹Ð³ýş E„ÐðşÞˇ RRFK

Ò˜ÒÚÌ ÒıÂÍfl ‡ÌÛÔÚÒflÒ

„ÒÙflÈÍ„Îfl Òı„‚Áfl ‡ÌÛÔÚÒflÒ

Ìý−Ðşý−¹¾−
Ò₣˚ŠÐ−

ËğÞÐðş
Ò₣˚ŠÐ−

flÞ−ý−Ðşý−¹¾−
Ò₣˚ŠÐ−

„ÁËK RR

·Ðˇ Þˇ š×Ð¦šğ¹¸³š½š ½− Ò₣˚ŠÐ− ½ž² ‡−Ć¹½³ˇ²W

NK Ú−×−¦š½¸³½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ³š ³½šłÞş ðˇÐ
³ð−ÞÐ³ý˚Þ− Š˙×šŠ− ¸ ˇ×Ýć³½š ð˙×−Ðˇ −¼³˝ˇ
³š ý−¹¾¸ ³ðşÞž²I ş×ğ² ðÐýğÝ˝ˇK

OK fl×−³¼ÞŠ˚³½š ½−Þ ˇð¹−Š˚ð½ž ½−¼ ðˇÝğŠ˝−¼
½−¼ ý−½˚¹ ð˝Þž³ž² łÐˇ Þˇ ˇ×−½¹ˇ×š˝ ð˝Þž³ž
½−¼ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−² ×¹−² ½ˇ šý×¹ş² E„ÐðşÞˇ RSFK

„ÁËK RS

PK ıˇýžÝć³½š ½žÞ ðš¾ˇÝ¸ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ³½−
Š˙×šŠ− ðˇÐ ˇ³ð¸³½š ½ž ý˚łÐ³½ž ×˝š³ž
Ł−Ć¹½³ˇ²K

QK ËÝš˝³½š ½žÞ ×ˇ¹−₣¸ ŠÐˇÝĆýˇ½−²K

RK Ú¹ˇŁ¸þ½š ½ž ¹˙ŁŠ− ½ž² ÝˇŁ¸² šÝ˚ł₣−¼ łÐˇ Þˇ
ŠžýÐ−¼¹ł¸³š½š ½− ³₣˚ŠÐ− ½ž² Ł−Ć¹½³ˇ² ³½−
Š˙×šŠ−K

SK flÞšŁ˙³½š ½žÞ ðš¾ˇÝ¸ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ðˇÐ
ˇ×−³Ć¹š½š ½− ýž₣˙ÞžýˇK

TK Óˇ¹ˇ½ž¹¸³½š ½− ³₣˚ŠÐ− ½ž² Ł−Ć¹½³ˇ² ³½−
Š˙×šŠ−K „˙Þ ½− ³₣¸ýˇ ½ž² Ł−Ć¹½³ˇ² š˝ÞˇÐ
ˇÞ−ý−Ðşý−¹¾− ¸ ðğÞÐðşI ˇ×ˇÐ½š˝½ˇÐ ¹Ć¦ýÐ³žK

UK „×ˇÞˇ³¼ÞŠ˚³š½š ½− ðˇÝćŠÐ− ½−¼ ý−½˚¹
ð˝Þž³ž²K

·Ðˇ Þˇ Ô¼¦ý˝³š½š flÞ−ý−Ðşý−¹¾− Ò₣˚ŠÐ−
‡−Ć¹½³ˇ²W

fl×ˇÐ½−ĆýšÞˇ š¹łˇÝš˝ˇW Ò¼³ðš¼¸ ý˚½¹ž³ž²I ðÝšÐŠ˝
OTãã ðˇÐ ðÝšÐŠ˝ OQãã

NK Íš½¹¸³½š ½žÞ ˇ×ş³½ˇ³ž ˇ×ş ½− šý×¹ş² ˙ð¹−
½ž² ðš¾ˇÝ¸² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ý˚₣¹Ð ½− Š˙×šŠ− ðˇÐ
ˇ×ş ½− −×˝³¦Ð− ˙ð¹− ½ž² ðš¾ˇÝ¸² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć
ý˚₣¹Ð ½− Š˙×šŠ− E„ÐðşÞˇ RTFK ÌÐ ýš½¹¸³šÐ²
×¹˚×šÐ Þˇ Š˝Þ−¼Þ ˝ŠÐˇ ½Ðý¸K

„ÁËK RT
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OK ·Ðˇ Þˇ ¾˚¹š½š ³½− š×˝×šŠ− ½žÞ ðš¾ˇÝ¸
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć I ÝĆ³½š ½− ×ˇþÐý˙ŠÐ ˇ³¾ˇÝš˝ˇ²
ðˇÐ ł¼¹˝³½š ½ž Ł˝Šˇ −¹ÐŽ−Þ½˝ğ³ž² ŠšþÐş³½¹−¾ˇ
łÐˇ Þˇ ₣ˇýžÝć³š½š ½− ×˝³ğ ý˚¹−² ½ž²
ðš¾ˇÝ¸² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ¸ ˇ¹Ð³½š¹ş³½¹−¾ˇ łÐˇ
Þˇ ₣ˇýžÝć³½š ½− šý×¹ş² E„ÐðşÞˇ RUFK

„ÁËK RU

PK „Ý˚łþ½š ðˇÐ ×˙ÝÐ ½− ³₣¸ýˇ ½ž² Ł−Ć¹½³ˇ²K

ÒÂÍ„Á˜ÒÂW flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½Ð² Ł−Ć¹½³š² š˙Þ
˚₣−¼Þ ¾¦ˇ¹š˝ ³½ˇ NRããK

·Ðˇ Þˇ Ô¼¦ý˝³š½š ËğÞÐðş Ò₣˚ŠÐ− ‡−Ć¹½³ˇ²W

fl×ˇÐ½−ĆýšÞˇ š¹łˇÝš˝ˇW ËÝšÐŠ˝ NMãã ðˇÐ ×−ÝĆłğÞ−
ðÝšÐŠ˝ Sãã

NK flÞšŁ˙³½š ½žÞ ðš¾ˇÝ¸ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ˇ×ş ½−
Š˙×šŠ− ðˇÐ ˇ¾ˇÐ¹˚³½š ½− ðÝšÐŠ˝K

OK fl¾ˇÐ¹˚³½š ½žÞ šÞŠÐ˙ýš³ž ×Ý˙ðˇ ˇ×ş ½ž
Ł−Ć¹½³ˇ E„ÐðşÞˇ RVFK

„ÁËK RV

PK Ë¹ˇ½¸³½š ½−Þ ˙þ−Þˇ ½−¼ ŁĆ³ýˇ½−² ½ž²
Ł−Ć¹½³ˇ² ýš ðÝšÐŠ˝ ðˇÐ ÝĆ³½š ½žÞ šþ˙łğÞž
Ł˝Šˇ ½ğÞ Sãã E„ÐðşÞˇ SMFK

„ÁËK SM

QK ·Ðˇ Þˇ ₣ˇýžÝć³š½š ½− ˙ð¹− ½ž² Ł−Ć¹½³ˇ²I
ł¼¹˝³½š ½−Þ ˙þ−Þˇ ŠšþÐş³½¹−¾ˇ łÐˇ ½žÞ
šý×¹ş² Ł−Ć¹½³ˇ ðˇÐ ˇ¹Ð³½š¹ş³½¹−¾ˇ łÐˇ ½žÞ
×˝³ğ Ł−Ć¹½³ˇK ÏˇÞˇ³¾˝þ½š ½žÞ šþ˙łğÞž Ł˝Šˇ
E„ÐðşÞˇ SNFK

„ÁËK SN

RK „Ý˚łþ½š ðˇÐ ×˙ÝÐ ½− ³₣¸ýˇ ½ž² Ł−Ć¹½³ˇ²K

ÒÂÍ„Á˜ÒÂW flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½Ð² Ł−Ć¹½³š² š˙Þ
˚₣−¼Þ ¾¦ˇ¹š˝ ³½ˇ NRããK
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ÓÁÎflËflÒ ÒÛÎÚÂÔÂÒÂÒ

3

2

1

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

O = Operator (Χειριστής).
T = Trained Personnel (Εκπαιδευμένο προσωπικό ).

Χρονικό
διάστημα

Υπεύθυ
νος

Επεξ
ήγησ
η Περιγραφή Διαδικασία

Καθημεριν
ά

O 1 Ελαστικό μάκτρο Ελέγξτε για τυχόν βλάβες και φθορές
O 2 Βούρτσες ή δίσκοι καθαρισμού δαπέδων Ελέγξτε για τυχόν βλάβες και φθορές
O 3 Κάδος ακάθαρτου υγρού Καθαρισμός κάδου

Καθαρίστε τη σήτα ακαθαρσιών
O 4 Κάδος διαλύματος καθαρισμού Καθαρίστε
O Μηχάνημα Ελέγξτε για διαρροές
O 5 Ποδιά κεφαλής δίσκου τριψίματος Ελέγξτε για τυχόν βλάβες και φθορές
O 6 Ποδιές κυλινδρικής κεφαλής καθαρισμού: Ελέγξτε τη ρύθμιση

Ελέγξτε για τυχόν βλάβες και φθορές
O 7 Εύκαμπτος σωλήνας παροχής και συν

δετήρας FaST PAK (προαιρετικός)
Καθαρίστε και τοποθέτησε το πώμα φύλαξης στον
εύκαμπτο σωλήνα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε

Μία φορά
τη βδομάδα

O 8 Στοιχεία μπαταριών Ελέγξτε την στάθμη του ηλεκτρολύτη

50 Ώρες O 9 Κυλινδρικές βούρτσες Ελέγξτε την κωνικότητα και περιστρέψτε από
εμπρός προς τα πίσω

100 Ώρες O 10 Ιμάντες κίνησης κυλινδρικής βούρτσας
καθαρισμού

Έλεγχος τάνυσης

200 Ώρες O 8 Ακροδέκτες και καλώδια μπαταρίας Ελέγξτε και καθαρίστε
750 Ώρες T 11 Μοτέρ ανεμιστήρα κενού Ελέγξτε τις ψήκτρες του κινητήρα

T 12 Κινητήρας συστήματος προώθησης Ελέγξτε τις ψήκτρες του κινητήρα
T 13 Κινητήρες βουρτσών καθαρισμού Ελέγξτε τις ψήκτρες του κινητήρα

1000 Ώρες T 14 Κινητήρες βουρτσών καθαρισμού Ελέγξτε τις ψήκτρες του κινητήρα
T 7 Φίλτρα νερού και αέρα FaST (διατίθενται

προαιρετικά)
Αντικατάσταση
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ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ

·Ðˇ Þˇ ŠÐˇ½ž¹¸³š½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ³š ðˇÝ¸
ðˇ½˙³½ˇ³ž ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²I š˝ÞˇÐ ³žýˇÞ½Ððş Þˇ
šð½šÝš˝½š ½ˇð½Ðð˙ ½Ð² ×ˇ¹ˇð˙½ğ ŠÐˇŠÐðˇ³˝š²
³¼Þ½¸¹ž³ž²K

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο (εάν είναι διαθέσιμο),
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά τη συντήρηση του
μηχανήματος, Να φοράτε προσωπικό εξοπλισμό
ασφαλείας όπου χρειάζεται και όπου προτείνεται σε
αυτό το εγχειρίδιο.

ËflÊÂÍ„ÔÁÎÂ ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ EÍš½˙ ˇ×ş ð˙¦š
₣¹¸³žF

NK „ððšÞć³½š ½ž ŠšþˇýšÞ¸ ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−Ć
E„ÐðşÞˇ SOFK

„ÁËK SO

OK „ððšÞć³½š ðˇÐ ×ÝĆÞš½š ½−Þ ð˙Š− ˇð˙¦ˇ¹½−¼
¼ł¹−Ć E„ÐðşÞˇ SPFK

„ÁËK SP

PK fl¾ˇÐ¹˚³½š ½− ¾˝Ý½¹− ŠÐˇð−×¸² ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ² ýš
×Ýğ½¸¹ˇ ˇ×ş ½− ð˙Š− ˇðˇ¦˙¹½−¼ ¼ł¹−Ć ðˇÐ
ðˇ¦ˇ¹˝³½š E„ÐðşÞˇ SQFK

„ÁËK SQ

QK fl¾ˇÐ¹˚³½š ½ž ³ð˙¾ž ˇðˇ¦ˇ¹³ÐćÞ ðˇÐ ˇŠšÐ˙³½š
½žÞ E„ÐðşÞˇ SRF

„ÁËK SR

RK „ððšÞć³½š ½−Þ ð˙Š− ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć
E„ÐðşÞˇ SSFK

„ÁËK SS

S Ëˇ¦ˇ¹˝³½š ½− ¾˝Ý½¹− ½−¼ ð˙Š−¼ ŠÐˇÝĆýˇ½−²
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć E„ÐðşÞˇ STFK

„ÁËK ST
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TK Óš¹Ð³½¹˚Ğ½š ½− Š˝³ð− ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć Šˇ×˚ŠğÞ ¸
ˇÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½−Þ š˙Þ ˚₣šÐ ¾¦ˇ¹š˝
E„ÐðşÞˇ SUFK

Í−Þ½˚Ý− ‚˝³ð−¼

„ÁËK SU

8. Αντικαταστήστε τις βούρτσες όταν δεν καθαρίζουν
πλέον αποτελεσματικά ή όταν οι τρίχες έχουν
φθαρεί έως την κίτρινη ένδειξη (Εικόνα 69).

„ÁËK 69

VK flŠšÐ˙³½š ðˇÐ þšŁł˙Ý½š ðˇÝ˙ ½ž ³ð˙¾ž
ˇðˇ¦ˇ¹³ÐćÞ E„ÐðşÞˇ TMFK

Í−Þ½˚Ý− ýš Ë¼ÝÐÞŠ¹Ðð˚²
‡−Ć¹½³š²

„ÁËK TM

NMK „×Ð¦šğ¹¸³½š š˙Þ −Ð ð¼ÝÐÞŠ¹Ðð˚² Ł−Ć¹½³š²
×ˇ¹−¼³Ð˙Ž−¼Þ ¾¦−¹˙K Óš¹Ð³½¹˚Ğ½š ½Ð²
Ł−Ć¹½³š² ˇ×ş šý×¹ş² ×¹−² ½ˇ ×˝³ğ ð˙¦š RM
ć¹š² E„ÐðşÞˇ TNFK flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ˚Þˇ ž
¾¦−¹˙ ˚₣šÐ ˇ¾¸³šÐ ý¸ð−² NR ₣ÐÝK

NR ₣ÐÝK

Í−Þ½˚Ý− ýš
Ë¼ÝÐÞŠ¹Ðð˚²

‡−Ć¹½³š²

„ÁËK TN

NNK fl¾ˇÐ¹˚³½š ½Ð² ³¼³³ğ¹š¼ý˚Þš² ˇðˇ¦ˇ¹³˝š²
ˇ×ş ½žÞ ð˙½ğ ðˇ¹½˚Ýˇ ½ž² ðš¾ˇÝ¸²
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ½Ð² ð¼ÝÐÞŠ¹Ðð¸² Ł−Ć¹½³ˇ² I
³¼ý×š¹ÐÝˇýŁˇÞ−ý˚ÞğÞ ½ğÞ šÞŠÐ˙ýš³ğÞ
×ÝˇðćÞ ðˇÐ ½ğÞ ×ÝžýÞćÞ ýš½˙Š−³ž²
E„ÐðşÞˇ TOFK

Í−Þ½˚Ý− ýš Ë¼ÝÐÞŠ¹Ðð˚²
‡−Ć¹½³š²

„ÁËK TO

NOK Òð−¼×˝³½š ½Ð² Ýš×˝Šš² ½−¼ šÝˇ³½Ðð−Ć ý˙ð½¹−¼
E„ÐðşÞˇ TPFK flÞ¼Ğć³½š ½− ³¼łð¹ş½žýˇ
šÝˇ³½Ðð−Ć ý˙ð½¹−¼ łÐˇ Þˇ ˇ×−½¹ˇ×š˝ ½−
šÞŠš₣şýšÞ− ŽžýÐ˙² ³½ž Ýš×˝ŠˇK

„ÁËK TP
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NPK „Ý˚łþ½š ½žÞ ðˇ½˙³½ˇ³ž ½ž² ˇðý¸² ½−¼
šÝˇ³½Ðð−Ć ý˙ð½¹−¼ E„ÐðşÞˇ TQFK Óš¹Ð³½¹˚Ğ½š
½ž Ýš×˝Šˇ š˙Þ š˝ÞˇÐ ¾¦ˇ¹ý˚Þž E‡ÝK È„ÓÁ‚„Ò
„ÈflÒÚÁËÌÛ ÍflËÚÔÌÛFK

„ÁËK TQ

NQK Ëˇ¦ˇ¹˝³½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ýš ˚Þˇ ðˇ¦ˇ¹Ð³½Ððş
łšÞÐð¸² ₣¹¸³ž² ðˇÐ ˚Þˇ ¼ł¹ş ×ˇÞ˝ E„ÐðşÞˇ TRFK

·Áfl flÒÙflÈ„ÁflW ⁄½ˇÞ ðˇ¦ˇ¹˝Žš½š ½− ýž₣˙ÞžýˇI
ýžÞ ½− Ğšð˙Žš½š ýš Þš¹ş ¼×ş ×˝š³ž ðˇÐ ýžÞ ½−
×Ý˚Þš½š ýš Ý˙³½Ð₣−K Í×−¹š˝ Þˇ ×¹−ðÝž¦š˝
žÝšð½¹−Ý−łÐð¸ ŁÝ˙ŁžK

„ÁËK TR

NRK „×Ð¦šğ¹¸³½š ½žÞ ðˇ½˙³½ˇ³ž ½ˇ ×−ŠÐ˙² ½ž²
ðš¾ˇÝ¸² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ðˇÐ ˇÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½žÞ
š˙Þ ˚₣šÐ ¾¦ˇ¹š˝ ¸ ˚₣šÐ ¼×−³½š˝ ŽžýÐ˙
E„ÐðşÞˇ TSFK

Í−Þ½˚Ý− ýš Ë¼ÝÐÞŠ¹Ðð˚²
‡−Ć¹½³š²

„ÁËK TS

NSK Í−Þ½˚Ý− c~pqW ËÝš˝³½š ½−Þ šĆðˇý×½− ³ğÝ¸Þˇ
×ˇ¹−₣¸² c~pqJm^h ýš ½− ×ćýˇ ×−¼ ×ˇ¹˚₣š½ˇÐ
ş½ˇÞ ŠšÞ ₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½ˇÐ E„ÐðşÞˇ TTFK „˙Þ
¼×˙¹₣−¼Þ ¼×−Ýš˝ýýˇ½ˇ þž¹−Ć
³¼ý×¼ðÞğý˚Þ−¼ ¼ł¹−Ć ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ³½−
³ĆÞŠš³ý− ½−¼ šĆðˇý×½−¼ ³ğÝ¸ÞˇI ý−¼³ð˚Ğ½š
½ˇ ðˇÐ ðˇ¦ˇ¹˝³½š ½ˇ ýš ₣ÝÐˇ¹ş Þš¹şK

„ÁËK TT

NTK Επαναφορτίστε τις μπαταρίες (Εικόνα 78). Βλέπε
ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.

„ÁËK TU

18. Να ελέγχετε τη στάθμη ηλεκτρολύτη της μπαταρίας
μία φορά κάθε βδομάδα (Βλ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ).

NVK Ëˇ¦ˇ¹˝³½š ½Ð² ý×ˇ½ˇ¹˝š² ¼ł¹−Ć ½Ć×−¼ L
ý−ÝĆŁŠ−¼ −þ˚−² łÐˇ Þˇ ˇ×−¾š¼₣¦š˝ ŠÐ˙Ł¹ğ³ž
ðˇÐ šÝ˚łþ½š łÐˇ ₣ˇÝˇ¹˚² ³¼ÞŠ˚³šÐ² ðˇÝğŠ˝ğÞ
ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ² E‡ÝK ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ ÍÓflÚflÔÁflÒFK
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ÍÂÎÁflÁfl ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ

NK Óš¹Ð−ŠÐð˙I šÝ˚łþ½š ½žÞ ½˙Þ¼³ž ½−¼ Ðý˙Þ½ˇ ³½ˇ
ŠĆ− ý−½˚¹ Ł−Ć¹½³ˇ²K Ò¾˝þ½š ½−Þ Ðý˙Þ½ˇ š˙Þ
˚₣š½š ½ž Š¼Þˇ½ş½ž½ˇ Þˇ ½− ł¼¹˝³š½š ×˚¹ˇ ˇ×ş
½− VM_ ³½− ý˚³−Þ ½−¼ Ðý˙Þ½ˇ E„ÐðşÞˇ TPFK

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο (εάν είναι διαθέσιμο),
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

Í−Þ½˚Ý− ýš Ë¼ÝÐÞŠ¹Ðð˚² ‡−Ć¹½³š²

„ÁËK TV

OK „Ý˚łþ½š ðˇÐ ðˇ¦ˇ¹˝³½š ½− ³½šłˇÞ−×−Ðž½Ððş
Ý˙³½Ð₣− ½−¼ ðˇÝĆýýˇ½−² ½−¼ ð˙Š−¼
ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−Ć E„ÐðşÞˇ UMFK flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š
½− š˙Þ ˚₣šÐ ðˇ½ˇ³½¹ˇ¾š˝K

„ÁËK UM

PK ÈÐ×˙Þš½š şÝˇ ½ˇ ×š¹Ð³½¹š¾şýšÞˇ ³žýš˝ˇ ðˇÐ
½ˇ ð¼ÝÐÞŠ¹˙ðÐˇ ýš ˇŠÐ˙Ł¹−₣− ł¹˙³−K

QK ÈÐ×˙Þš½š ½−¼² ½¹−₣˝³ð−¼² ýš ˇŠÐ˙Ł¹−₣−
ł¹˙³− E„ÐðşÞˇ UNFK

„ÁËK UN

RK Ëˇ¦ˇ¹˝³½š ½−Þ ³¾Ðłð½¸¹ˇ ½−¼ ₣šÐ¹ş¾¹šÞ−¼ ýš
˚Þˇ ŠÐ˙Ý¼ýˇ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−ĆK

SK „Ý˚łþ½š ½ˇ ×ˇþÐý˙ŠÐˇ ðˇÐ ½−¼² ð−₣Ý˝š² ½−¼
ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−² ý¸×ğ² ˚₣−¼Þ Ýˇ³ð˙¹šÐK

TK „Ý˚łþ½š ½− ýž₣˙Þžýˇ łÐˇ ŠÐˇ¹¹−˚²K
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ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ ÍÓflÚflÔÁ˜Î

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο (εάν είναι διαθέσιμο),
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

·Áfl flÒÙflÈ„ÁflW Ëˇ½˙ ½−Þ ðˇ¦ˇ¹Ð³ýş ý×ˇ½ˇ¹ÐćÞI
Þˇ ¾−¹˙½š ×¹−³½ˇ½š¼½Ðð˙ ł˙Þ½Ðˇ ðˇÐ
×¹−³½ˇ½š¼½Ðð˙ ł¼ˇÝÐ˙K fl×−¾šĆłš½š ½žÞ š×ˇ¾¸ ýš
½− −þĆ ½ž² ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²K

ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ

Οι μπαταρίες που δεν χρειάζονται συντήρηση (AGM
κλειστού τύπου) δεν χρειάζονται αναπλήρωση υγρών.
Παρόλα αυτά χρειάζεται καθαρισμός και τακτική
συντήρηση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

Οι μπαταρίες μολύβδου-οξέος υγρού τύπου απαιτούν
αναπλήρωση υγρών τακτικά, όπως περιγράφεται
παρακάτω. Να ελέγχετε τη στάθμη ηλεκτρολύτη της
μπαταρίας μία φορά κάθε βδομάδα.

Η στάθμη του ηλεκτρολύτη θα πρέπει να είναι
ελαφρώς πιο πάνω από τις πλάκες της μπαταρίας
όπως φαίνεται, πριν από τη φόρτιση E„ÐðşÞˇ UOF.
Προσθέσετε αποσταγμένο νερό εάν η στάθμη είναι
χαμηλή. ΜΗΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΤΕ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΣΤΑΘΜΗ. Ο ηλεκτρολύτης θα διασταλεί
και μπορεί να υπερχειλίσει κατά τη φόρτιση. Μετά τη
φόρτιση, μπορεί να προστίθεται αποσταγμένο νερό
μέχρι περίπου 3 mm κάτω από τους σωλήνες ελέγχου.

Ó¹ÐÞ ˇ×ş ½ž Ùş¹½Ð³ž Íš½˙ ½ž Ùş¹½Ð³ž

„ÁËK UO

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: βεβαιωθείτε ότι τα καπάκια των
μπαταριών είναι στη θέση τους κατά τη φόρτιση.
Μπορεί να υπάρχει οσμή θείου μετά τη φόρτιση των
μπαταριών. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά από 200 ώρες λειτουργίας ελέγξτε εάν οι
συνδέσεις των καλωδίων των μπαταριών είναι χαλαρές
και καθαρίστε την επιφάνεια των μπαταριών, τους
ακροδέκτες και τους σφιγκτήρες των καλωδίων, με
ισχυρό διάλυμα μαγειρικής σόδας και νερού.
Αντικαταστήστε τα καλώδια που έχουν φθαρεί ή έχουν
υποστεί ζημιά E„ÐðşÞˇ UPF. Μην αφαιρείτε τα καπάκια
των μπαταριών όταν τις καθαρίζετε.

„ÁËK UP
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È„ÓÁ‚„Ò „ÈflÒÚÁË˜Î ÍflËÚÔ˜Î

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο (εάν είναι διαθέσιμο),
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

⁄½ˇÞ −Ð Ýš×˝Šš² ¾¦ˇ¹−ĆÞI ˇ×Ýć² ×š¹Ð³½¹˚Ğ½š ½š²
ˇ¹Ð³½š¹˙JŠšþÐ˙ ¸ ×˙ÞğJð˙½ğ łÐˇ Þˇ
₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³š½š ðˇÐÞ−Ć¹Ðˇ ˇðý¸K „˙Þ ˚₣−¼Þ
¾¦ˇ¹š˝ şÝš −Ð ˇðý˚²I ˇÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½Ð² Ýš×˝Šš²K

ÌÐ šý×¹ş² Ýš×˝Šš² ³½ˇ ³¼łð¹−½¸ýˇ½ˇ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć
TMMããLUMMãã ŠÐˇ¦˚½−¼Þ NOLNQ šłð−×˚² ³½− ˚Þˇ
˙ð¹− ðˇÐ S šłð−×˚² ³½− ˇÞ½ÐŠÐˇýš½¹Ððş ˙ð¹−
E„ÐðşÞˇ UQFK „ˇÞ šð½šÝš˝½š ˇ×ş½−ýš² ³½¹−¾˚² ýš
½ˇ ý−Þ½˚Ýˇ ð¼ÝÐÞŠ¹Ðð¸² Ł−Ć¹½³ˇ²I
₣¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š ½− ₣š˝Ý−² ýš NOLNQ šłð−×˚² łÐˇ
ý˚łÐ³½ž ³¼ÝÝ−ł¸ Þš¹−ĆK

S šłð−×˚²
³½− ˚Þˇ
₣š˝Ý−²

NOLNQ šłð−×˚² ³½−
ˇÞ½ÐŠÐˇýš½¹Ððş
₣š˝Ý−²

„ÁËK UQ

flÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž Ýš×˝ŠğÞ šÝˇ³½Ðð−Ć ý˙ð½¹−¼W

NK Èˇ³ð˙¹š½š ½− ³¾Ðłð½¸¹ˇ ³½š¹˚ğ³ž² ½ž²
Ý˙ýˇ² ðˇÐ ˇ¾ˇÐ¹˚³½š ½ž Ý˙ýˇ ˇ×ş ½−
³¼łð¹ş½žýˇ ½−¼ šÝˇ³½Ðð−Ć ý˙ð½¹−¼
E„ÐðşÞˇ URFK

„ÁËK UR

OK flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ¸ ×š¹Ð³½¹˚Ğš½š ½žÞ ×˝³ğ
Ýš×˝Šˇ ³š Þ˚− ₣š˝Ý−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ðˇÐ
ˇÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½ž Ýğ¹˝Šˇ E„ÐðşÞˇ USFK

„ÁËK US

PK ·Ðˇ Þˇ ˇÝÝ˙þš½š ½žÞ šý×¹ş² Ýš×˝ŠˇI ˇ¾ˇÐ¹˚³½š
½ž Ýğ¹˝Šˇ ðˇÐ ÝĆ³½š ½−¼² ½˚³³š¹Ð² ŠÐˇðş×½š²K
flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ¸ ×š¹Ð³½¹˚Ğ½š ½žÞ šý×¹ş²
Ýš×˝Šˇ ³š Þ˚− ₣š˝Ý−² ³ð−¼×˝³ýˇ½−²
E„ÐðşÞˇ UTFK

„ÁËK UT

ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ ÍÌÚ„Ô

„×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš „þ−¼³Ð−Š−½žý˚Þ− Ë˚Þ½¹−
Ò˚¹ŁÐ² ½ž² qÉåå~åí łÐˇ ½žÞ ˇÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž ½ğÞ
Ğžð½¹ćÞK

flÞ½Ððˇ½˙³½ˇ³ž ˆžð½¹ćÞ ›¹š²

Í−½˚¹ ¿þ−Þˇ ‚Ðˇ¾−¹Ðð−Ć

TRMÍ−½˚¹ ËšÞ−Ć

Í−½˚¹ ‚˝³ð−¼ ‡−Ć¹½³ˇ²

Í−½˚¹ Ë¼ÝÐÞŠ¹Ðð¸² ‡−Ć¹½³ˇ² NMMM
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ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ ÒÛÒÚÂÍflÚÌÒ c~pq

Ë˙¦š NMMM ć¹š² ˇÞ½Ððˇ¦Ð³½˙½š ½− ¾˝Ý½¹− Þš¹−Ć
ðˇÐ ½− ¾˝Ý½¹− ˇ˚¹−² ×−¼ Ł¹˝³ðš½ˇÐ ³½−Þ
šð½−þš¼½¸¹ˇ ˇ×−¹¹¼×ˇÞ½Ðð−Ć c~pqK

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο (εάν είναι διαθέσιμο),
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

NK ·Ðˇ ×¹ş³Łˇ³ž ³½− ³¼łð¹ş½žýˇ Ğšðˇ³ý−Ć
ˇ×−¹¹¼×ˇÞ½Ðð−Ć I ₣ˇýžÝć³½š ½žÞ ðš¾ˇÝ¸
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ðˇÐ ˇ¾ˇÐ¹˚³½š ½− šý×¹ş²
×š¹˝ŁÝžýˇ E„ÐðşÞˇ UUF

„ÁËK UU

OK fl¾ˇÐ¹˚³½š ½− ³¼łð¹ş½žýˇ Ğšðˇ³ý−Ć ˇ×ş ½−¼²
³¾Ðð½¸¹š² E„ÐðşÞˇ UVFK

„ÁËK UV

PK flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½− ¾˝Ý½¹− Þš¹−Ć ðˇÐ ˇ˚¹ˇK ·Ðˇ
Þˇ ½−×−¦š½¸³š½š ½− Þ˚− ¾˝Ý½¹− Þš¹−ĆI ¦ˇ
₣¹šÐˇ³½š˝½š šþ˙łğÞ− ðÝšÐŠ˝ ½ğÞ U ₣ÐÝ

„ÁËK VM

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΝΕΡΟΥ του ec-H2O NanoClean
(για μοντέλα ec-H2O με την ετικέτα ec-H2O
NanoClean)

Η κασέτα επεξεργασίας νερού πρέπει να
αντικατασταθεί όταν φτάσει σε μέγιστη χρήση του
νερού ή στη λήξη του χρονικού της ορίου από την
ενεργοποίησή της, ανάλογα με το ποιο θα συμβεί
πρώτο. Η ενδεικτική λυχνία του συστήματος ec-H2O
θα αναβοσβήνει με πράσινο / κόκκινο φως, όταν
πρέπει να αντικατασταθεί η κασέτα.

Ανάλογα με τη χρήση του μηχανήματος, κατά μέσο
όρο, μια νέα κασέτα μπορεί να διαρκέσει από 12 μήνες
για βαριά χρήση του μηχανήματος, έως 24 μήνες για
ελαφριά χρήση του μηχανήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: κατά την πρώτη χρήση και μετά την
αντικατάσταση της κασέτας επεξεργασίας νερού, το
σύστημα ec-H2O θα παρακάμψει αυτόματα την
επιλεγμένη ροή διαλύματος έως και μέχρι 75 λεπτά.

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια,
χαμηλώστε την κεφαλή τριψίματος και βγάλτε το
κλειδί. ∆έστε το χειρόφρενο, εάν υπάρχει.

2. Αφαιρέστε το εμπρός κάλυμμα για να αποκτήσετε
πρόσβαση στην κασέτα. Η κασέτα βρίσκεται πίσω
από το δεξί πλευρικό μοτέρ βούρτσας (Εικόνα 91).
Χαλαρώστε το λουρί γύρω από την κασέτα και
αφαιρέστε την κασέτα από την υποδοχή της.

ΕΙΚ. 91

3. Αποσυνδέστε τους δύο συνδετήρες του εύκαμπτου
σωλήνα από την κασέτα πιέζοντας τα μαύρα
περιλαίμια προς τα μέσα και τραβώντας τους
συνδετήρες προς τα έξω (Εικόνα 92).

Μαύρο
περιλαίμιο

ΕΙΚ. 92
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4. Συμπληρώστε την ημερομηνία εγκατάστασης
πάνω στην ετικέτα της καινούριας κασέτας (Εικόνα
93).

ΕΙΚ. 93

5. Επανασυνδέστε τους δύο εύκαμπτους σωλήνες με
την καινούρια κασέτα και ξαναπεράστε το λουρί
στην κασέτα πάνω στην υποδοχή της. Φροντίστε
οι συνδετήρες του εύκαμπτου σωλήνα να
εισχωρήσουν σωστά μέσα στην καινούρια κασέτα.

6. Μηδενίστε τον χρονοδιακόπτη για την καινούρια
κασέτα.
α. Ενεργοποιήστε το κλειδί.
β. Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη

της μονάδας ec-H2O για 10 δευτερόλεπτα.
Όταν απελευθερώνεται ο διακόπτης, οι τρεις
ενδεικτικές λυχνίες ροής θα αρχίσουν να
κινούνται μπρος-πίσω (Εικόνα 94).

ΕΙΚ. 94

γ. Ενώ οι ενδεικτικές λυχνίες κινούνται
μπρος-πίσω, πιέστε το διακόπτη ροής
διαλύματος (Εικόνα 95). Οι τρεις ενδεικτικές
λυχνίες τότε θα αναβοσβήσουν τρεις φορές για
να υποδείξουν ότι έχει μηδενιστεί το
χρονόμετρο. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν
δεν αναβοσβήσουν οι λυχνίες τρεις φορές.

ΕΙΚ. 95

‚Áfl‚ÁËflÒÁfl ÓÈÛÒÁÍflÚÌÒ ÍÌÎfl‚flÒ ÉÅJeOl

(Για μοντέλα ec-H2O που έχουν κατασκευαστεί
πριν από τα μοντέλα ec-H2O NanoClean)

Â ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ ˇ¼½¸ ˇ×ˇÐ½š˝½ˇÐ ýşÞ− ş½ˇÞ ³žý˙ÞšÐ
ð˙×−Ð−² ³¼Þˇłš¹ýş² ðˇÐ ž šÞŠšÐð½Ðð¸ Ý¼₣Þ˝ˇ ½−¼
³¼³½¸ýˇ½−² ec-H2O ˇ¹₣˝³šÐ Þˇ ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ
ðşððÐÞžW

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο (εάν είναι διαθέσιμο),
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

NK fl×−³½¹ˇłł˝³½š ½šÝš˝ğ² ½−Þ ð˙Š− ŠÐˇÝĆýˇ½−²
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ðˇÐ ½−Þ ð˙Š− ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−ĆK

OK fl¾ˇÐ¹˚³½š ½Ð² Ł−Ć¹½³š² ˇ×ş ½žÞ ðš¾ˇÝ¸
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−ĆK (p/n 1050552 - þĆŠÐI NM ˇ×şF

ÒÂÍ„Á˜ÒÂW ı¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š ýşÞ− Ýš¼ðş þĆŠÐ ¸
þĆŠÐ ¹¼ŽÐ−ĆK Ì Łˇ¦ýş² −þĆ½ž½ˇ² ×¹˚×šÐ Þˇ
Ł¹˝³ðš½ˇÐ ýš½ˇþĆ QJUBK ÍžÞ ₣¹ž³Ðý−×−Ðš˝½š ˙ÝÝˇ
−þ˚ˇ łÐˇ ˇ¼½¸Þ ½ž ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇK

PK fl×−³¼ÞŠ˚³š½š ½− ýˇĆ¹− ³ĆÞŠš³ý−I ×−¼
Ł¹˝³ðš½ˇÐ ³½žÞ ðš¾ˇÝ¸ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ðˇÐ
½−×−¦š½¸³½š ½− ³ğÝ¸Þˇ ý˚³ˇ ³š ˚Þˇ ð−¼Ł˙
E„ÐðşÞˇ VSFK ·Ðˇ Þˇ ˇ×−ð½¸³š½š ×¹ş³Łˇ³ž ³½−
³ĆÞŠš³ý− ˇ¼½şI ×¹˚×šÐ šÞŠš₣−ý˚Þğ² Þˇ
ˇ¾ˇÐ¹˚³š½š ½− ý×¹−³½ÐÞş ð˙Ý¼ýýˇ ½−¼
ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²K

„ÁËK VS

QKK ·¼¹˝³½š ½− ðÝšÐŠ˝ ³½ž ¦˚³ž çå EfFK

RK Óˇ½¸³½š ðˇÐ šÝš¼¦š¹ć³½š ½− ŠÐˇðş×½ž
×Ý¼³˝ýˇ½−² ½ž² ý−Þ˙Šˇ² ÉÅJeOlI ×¹−ðšÐý˚Þ−¼
Þˇ þšðÐÞ¸³šÐ − ðĆðÝ−² ×Ý¼³˝ýˇ½−² E„ÐðşÞˇ VTFK
Â ý−Þ˙Šˇ Ł¹˝³ðš½ˇÐ ð˙½ğ ˇ×ş ½−Þ ð˙Š−
ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−ĆK

ÒÂÍ„Á˜ÒÂW Â ý−Þ˙Šˇ ¦ˇ ŠÐˇðşĞšÐ ˇ¼½şýˇ½ˇ ½ž
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ ½ž² ş½ˇÞ −Ý−ðÝž¹ğ¦š˝ − ðĆðÝ−²
×Ý¼³˝ýˇ½−² E×š¹˝×−¼ T Ýš×½˙FK Â ý−Þ˙Šˇ ¦ˇ
×¹˚×šÐ Þˇ šð½šÝ˚³šÐ −ÝşðÝž¹− ½−Þ ðĆðÝ− ½ğÞ T
Ýš×½ćÞ łÐˇ Þˇ ł˝ÞšÐ š×ˇÞˇ¾−¹˙ ½ž² šÞŠšÐð½Ðð¸²
Ý¼₣Þ˝ˇ² ðˇÐ ½−¼ ³¼Þˇłš¹ý−Ć ½−¼ ³¼³½¸ýˇ½−²K
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„×ˇÞˇÝ˙Łš½š ½ž ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ ×Ý¼³˝ýˇ½−²I š˙Þ
ŠšÞ š˝ÞˇÐ Š¼Þˇ½¸ ž š×ˇÞˇ¾−¹˙ ½ž² ý−Þ˙Šˇ²
ÉÅJeOlK flÞ ½− ×¹şŁÝžýˇ ×ˇ¹ˇý˚ÞšÐI
ˇ×š¼¦¼Þ¦š˝½š ³š ˚Þˇ „þ−¼³Ð−Š−½žý˚Þ− Ë˚Þ½¹−
Ò˚¹ŁÐ²K

„ÁËK VT

flÎ„‡flÒÍfl ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ Ò„ ·ÔÛÈÌÛÒ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο (εάν είναι διαθέσιμο),
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š ½Ð² ×¹−ŁÝš×şýšÞš² ¦˚³šÐ² łÐˇ Þˇ
³žðć³š½š ½− ýž₣˙Þžýˇ łÐˇ ½ž ³¼Þ½¸¹ž³ž ½−¼
E„ÐðşÞˇ VUFK flŠšÐ˙³½š ½−¼² ð˙Š−¼² ŠÐˇÝĆýˇ½−²
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ðˇÐ ˇðˇ¦˙¹½−¼ ¼ł¹−Ć ðˇÐ
½−×−¦š½¸³½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ³š š×˝×šŠ− ³žýš˝− ×¹ÐÞ
ˇ×ş ½− ³¸ðğýˇ ½−¼K

·Áfl flÒÙflÈ„ÁflW Ëˇ½˙ ½− ³˚¹ŁÐ² ½−¼ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²I
ˇÞ¼Ğć³½š ½− ýš ł¹ĆÝ− ½−×−¦š½ćÞ½ˇ² ½−Þ ýşÞ−
³½ˇ šÞŠšŠšÐłý˚Þˇ ³žýš˝ˇ ˇÞĆĞğ³ž²K
ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š ˇÞ¼Ğğ½Ðð¸ ³¼³ðš¼¸ ¸ ł¹ĆÝ−
ðˇ½˙ÝÝžÝ− łÐˇ ½− Ł˙¹−² ½−¼ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²K

„ÁËK VU

Í„ÚflÙÌÔfl ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ

Ëˇ½˙ ½ž ýš½ˇ¾−¹˙ ½−¼ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−² ýš ½¹˚ÐÝš¹ ¸
¾−¹½žłşI ýžÞ ×ˇ¹ˇÝš˝Ğš½š Þˇ ½ž¹¸³š½š ½žÞ
×ˇ¹ˇð˙½ğ ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ ýš½ˇ¾−¹˙²W

NK „ððšÞć³½š ½−¼² ð˙Š−¼² ½−¼ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²K

OK Ù−¹½ć³½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ₣¹ž³Ðý−×−ÐćÞ½ˇ²
¹˙ý×ˇ ž −×−˝ˇ Þˇ ý×−¹š˝ Þˇ ³žðć³šÐ ½− Ł˙¹−²
½−¼ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−² ðˇÐ ½− ×¹ş³ğ×− ×−¼ ½−
¾−¹½ćÞšÐK

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν φορτώνετε /
ξεφορτώνετε το μηχάνημα σε φορτηγό ή σε
ρυμουλκούμενο όχημα, χρησιμοποιήστε μια ράμπα που
να μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του μηχανήματος
και του χειριστή. Να ακινητοποιείτε τους τροχούς του
μηχανήματος. Να προσδένετε το μηχάνημα στο
φορτηγό ή το ρυμουλκούμενο όχημα.

PK Ú−×−¦š½¸³½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ýš ½− ý×¹−³½ÐÞş
ý˚¹−² ½−¼ Þˇ ŁÝ˚×šÐ ×¹−² ½− ý×¹−³½ÐÞş ý˚¹−²
½−¼ ½¹˚ÐÝš¹ ¸ ½−¼ ¾−¹½žł−ĆK ıˇýžÝć³½š ½žÞ
ðš¾ˇÝ¸ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ðˇÐ ½− ý˙ð½¹−K

QK Ú¹ˇŁ¸þ½š ½− ₣šÐ¹ş¾¹šÞ−I š˙Þ ¼×˙¹₣šÐI ðˇÐ
½−×−¦š½¸³½š ½˙ð−¼² ×˝³ğ ˇ×ş ð˙¦š ½¹−₣ş łÐˇ
Þˇ ˇ×−½¹ˇ×š˝ ž ýš½ˇð˝Þž³ž ½−¼ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²K

RK Ò½š¹šć³½š ýš Ðý˙Þ½š² ×¹ş³Šš³ž² ş×ğ²
šÐð−Þ˝Žš½ˇÐ E„ÐðşÞˇ VVFK „ÞŠš₣−ý˚Þğ² Þˇ š˝ÞˇÐ
ˇ×ˇ¹ˇ˝½ž½− Þˇ ½−×−¦š½¸³š½š ³½ž¹˝łýˇ½ˇ
×¹ş³Šš³ž² ³½− ½¹˚ÐÝš¹ ¸ ½− ¾−¹½žłşK

„ÁËK VV
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flÓÌÊÂË„ÛÒÂ ÚÌÛ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ

NK Φορτίστε τις μπαταρίες πριν από τη φύλαξη του
μηχανήματος για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής
των μπαταριών. Να επαναφορτίζετε την μπαταρία
μία φορά το μήνα.

OK Αποσυνδέστε τις μπαταρίες πριν τη φύλαξη.

PK „ððšÞć³½š ðˇÐ þšŁł˙Ý½š ³₣−Ýˇ³½Ðð˙ ýš Þš¹ş
½−¼² ð˙Š−¼²K

QK fl×−¦žðšĆ³½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ³š ³½šłÞş ₣ć¹− ýš
½− šÝˇ³½Ððş ý˙ð½¹− ³½šłÞćýˇ½−² ðˇÐ ½žÞ
ðš¾ˇÝ¸ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ³½žÞ ˇÞ¼Ğğý˚Þž ¦˚³žK

RK flÞ−˝þ½š ½−Þ ð˙Š− ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−Ć ć³½š Þˇ
ł˝Þš½ˇÐ ˙Þš½ˇ ž ð¼ðÝ−¾−¹˝ˇ ˇ˚¹ˇK

ÓÔÌÒÌıÂW Ú− ýž₣˙Þžýˇ ŠšÞ ×¹˚×šÐ Þˇ šð½˝¦š½ˇÐ
³š Ł¹−₣¸K Ó¹˚×šÐ Þˇ ˇ×−¦žðšĆš½ˇÐ ³š š³ğ½š¹Ððş
₣ć¹−K

SK „˙Þ ž ¾ĆÝˇþž ½−¼ ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−² ł˝Þš½ˇÐ ³š
¦š¹ý−ð¹ˇ³˝š² ĞĆþž²I ˇð−Ý−¼¦¸³½š ½Ð²
×ˇ¹ˇð˙½ğ −Šžł˝š² flÎÚÁˆÛËÚÁËÂÒ
ÓÔÌÒÚflÒÁflÒK

flÎÚÁˆÛËÚÁËÂ ÓÔÌÒÚflÒÁfl

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν να αφήσετε ή να
συντηρήσετε το μηχάνημα, σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο (εάν είναι διαθέσιμο),
σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

NK fl×−³½¹ˇłł˝³½š ½šÝš˝ğ² ½−Þ ð˙Š− ŠÐˇÝĆýˇ½−²
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ðˇÐ ½−Þ ð˙Š− ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−ĆK

OK Ó¹−³¦˚³½š Q Ý˝½¹ˇ EN łˇÝşÞÐF ˇŠÐ˙Ý¼½−
ˇÞ½ÐĞ¼ð½Ððş −₣¸ýˇ½−² ˇÞˇĞ¼₣¸² EosF ³½−Þ
ð˙Š− ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−ĆK
ÍžÞ ½− ŠÐˇÝĆš½šK

PK „Þš¹ł−×−Ð¸³½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ðˇÐ ¦˚³½š ³š
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ ½− ³Ć³½žýˇ ¹−¸² ŠÐˇÝĆýˇ½−²K
fl×šÞš¹ł−×−Ð¸³½š ½− ýž₣˙ÞžýˇI ş½ˇÞ
šý¾ˇÞÐ³½š˝ ½− ðşððÐÞ− ˇÞ½ÐĞ¼ð½ÐðşK

„˙Þ ½− ýž₣˙Þžý˙ ³ˇ² ŠÐˇ¦˚½šÐ ½žÞ š×ÐÝ−ł¸
×ˇ¹ðš½˚Žˇ² šð½ş² ŠÐˇŠ¹şý−¼I ¦˚³½š ½žÞ
×ˇ¹ðš½˚Žˇ šð½ş² ŠÐˇŠ¹şý−¼ ³š ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ łÐˇ
ýš¹Ðð˙ Šš¼½š¹şÝš×½ˇI łÐˇ Þˇ ×¹−³½ˇ½˚Ğš½š
½žÞ ˇÞ½Ý˝ˇK

Ò¼Þš₣˝³½š ýš ½ž ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ ˇÞ½ÐĞ¼ð½Ðð¸²
×¹−³½ˇ³˝ˇ²I š¾ş³−Þ ½− ýž₣˙Þžýˇ ŠÐˇ¦˚½šÐ ½−
³Ć³½žýˇ FaST ¸ ec-H2O K

Μοντέλα ec-H2O NanoClean:
(για μοντέλα ec-H2O με την ετικέτα ec-H2O
NanoClean)

Λειτουργήστε το μηχάνημα σε λειτουργία ec-H2O για
να περάσει το αντιψυκτικό μέσα από το σύστημα
ec-H2O.

Μοντέλα ec-H2O:
(Για μοντέλα ec-H2O που έχουν κατασκευαστεί
πριν από τα μοντέλα ec-H2O NanoClean)

Óˇ½¸³½š ðˇÐ šÝš¼¦š¹ć³½š ½− ŠÐˇðş×½ž ½ž²
ý−Þ˙Šˇ² ÉÅJeOlI łÐˇ Þˇ šÞš¹ł−×−Ð¸³š½š ½−Þ
ðĆðÝ− ½ž² ˇÞ½ÐĞ¼ð½Ðð¸² −¼³˝ˇ² ý˚³ˇ ˇ×ş ½−
³Ć³½žýˇ ÉÅJeOl E„ÐðşÞˇ NMMFK ⁄½ˇÞ ž ˇÞ½ÐĞ¼ð½Ðð¸
−¼³˝ˇ ł˝ÞšÐ −¹ˇ½¸I ×ˇ½¸³½š þˇÞ˙ ½− ŠÐˇðş×½žI łÐˇ
Þˇ ˇ×šÞš¹ł−×−Ð¸³š½š ½ž ý−Þ˙ŠˇK

„ÁËK NMM

ÒÂÍflÎÚÁËÌW Ó¹ÐÞ ¦˚³š½š ½− ýž₣˙Þžýˇ ³š
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇI ŁšŁˇÐğ¦š˝½š ş½Ð ž ˇÞ½ÐĞ¼ð½Ðð¸ −¼³˝ˇ
˚₣šÐ ˇ×−ýˇð¹¼Þ¦š˝ š×ˇ¹ðć² ˇ×ş ½ž ý−Þ˙ŠˇI
ˇð−Ý−¼¦ćÞ½ˇ² ½ˇ ×ˇ¹ˇð˙½ğ Ł¸ýˇ½ˇK

ÓÔÌÒÌıÂW Òš ×š¹˝×½ğ³žI ×−¼ ž ˇÞ½ÐĞ¼ð½Ðð¸
−¼³˝ˇ ŠšÞ ˚₣šÐ ˇ×−ýˇð¹¼Þ¦š˝ ³ğ³½˙ ˇ×ş ½−
³Ć³½žýˇ ec-H2OI ž ý−Þ˙Šˇ ec-H2O šÞŠ˚₣š½ˇÐ Þˇ
ˇÞÐ₣Þ˚¼³šÐ ð˙×−Ð− ³¾˙Ýýˇ ðˇÐ Þˇ ýžÞ
ÝšÐ½−¼¹ł¸³šÐ EÂ Ý¼₣Þ˝ˇ ˚ÞŠšÐþž² ŠÐˇðş×½ž ½−¼
ÉÅJeOl ¦ˇ ł˝ÞšÐ ðşððÐÞžFK Ò½žÞ ×š¹˝×½ğ³ž ˇ¼½¸I
š×ˇÞˇ¾˚¹š½š ½− ðÝšÐŠ˝ ðˇÐ š×ˇÞˇÝ˙Łš½š ½ž
ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ ×Ý¼³˝ýˇ½−²K

fl×−ý˙ð¹¼Þ³ž ½ž² ˇÞ½ÐĞ¼ð½Ðð¸² −¼³˝ˇ² ˇ×ş ½ž
ý−Þ˙Šˇ ÉÅJeOlW

(Για μοντέλα ec-H2O που έχουν κατασκευαστεί
πριν από τα μοντέλα ec-H2O NanoClean)

NK flŠšÐ˙³½š ½žÞ ˇÞ½ÐĞ¼ð½Ðð¸ −¼³˝ˇ ˇ×ş ½−Þ ð˙Š−
ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ³š ˚Þˇ ð−¼Ł˙K

OK ·šý˝³½š ½−Þ ð˙Š− ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ýš
ð¹Ć− Þš¹ş E‡ÝK ·„ÍÁÒÍfl Ëfl‚ÌÛ ‚ÁflÈÛÍflÚÌÒ
ËflÊflÔÁÒÍÌÛFK
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PK fl×−³¼ÞŠ˚³š½š ½− ýˇĆ¹− ³ĆÞŠš³ý−I ×−¼
Ł¹˝³ðš½ˇÐ ³½žÞ ðš¾ˇÝ¸ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ðˇÐ
½−×−¦š½¸³½š ½− ³ğÝ¸Þˇ ý˚³ˇ ³š ˚Þˇ ð−¼Ł˙
E„ÐðşÞˇ NMNFK ·Ðˇ Þˇ ˇ×−ð½¸³š½š ×¹ş³Łˇ³ž ³½−
³ĆÞŠš³ý− ˇ¼½şI ×¹˚×šÐ šÞŠš₣−ý˚Þğ² Þˇ
ˇ¾ˇÐ¹˚³š½š ½− ý×¹−³½ÐÞş ð˙Ý¼ýýˇ ½−¼
ýž₣ˇÞ¸ýˇ½−²K

„ÁËK NMN

QK Óˇ½¸³½š ðˇÐ šÝš¼¦š¹ć³½š ½− ŠÐˇðş×½ž ½ž²
ý−Þ˙Šˇ² ec-H2OI łÐˇ Þˇ þš×ÝĆÞš½š ½− ³Ć³½žýˇ
ec-H2O ˇ×ş ½žÞ ˇÞ½ÐĞ¼ð½Ðð¸ −¼³˝ˇ E„ÐðşÞˇ
NMMFK Â ý−Þ˙Šˇ Ł¹˝³ðš½ˇÐ ð˙½ğ ˇ×ş ½−Þ ð˙Š−
ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−ĆK

⁄½ˇÞ ½− Þš¹ş ðˇ¦ˇ¹˝³šÐI ×ˇ½¸³½š þˇÞ˙ ½−
ŠÐˇðş×½ž ½ž² ý−Þ˙Šˇ²I łÐˇ Þˇ ŠÐˇðşĞš½š ½−Þ
ðĆðÝ− ×Ý¼³˝ýˇ½−²K

fl×−¹¹˝Ğ½š ½žÞ ˇÞ½ÐĞ¼ð½Ðð¸ −¼³˝ˇ ýš ˚ÞˇÞ ˇ³¾ˇÝ¸
łÐˇ ½− ×š¹ÐŁ˙ÝÝ−Þ ½¹ş×−I ³Ćý¾ğÞˇ ýš ½−¼²
½−×Ðð−Ć² ðˇÞ−ÞÐ³ý−Ć² ŠÐ˙¦š³ž² ˇ×−¹¹Ðýý˙½ğÞK
RK Ú− ýž₣˙Þžýˇ š˝ÞˇÐ ×Ý˚−Þ ˚½−Ðý− ×¹−²

ðˇ¦ˇ¹Ð³ýşK
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„ÎÚÌÓÁÒÍÌÒ ÓÔÌ‡ÈÂÍflÚ˜Î

ÓÔÌ‡ÈÂÍfl flÁÚÁfl ÈÛÒÂ

Ú− ýž₣˙Þžýˇ ŠšÞ ÝšÐ½−¼¹łš˝ ÌÐ ý×ˇ½ˇ¹˝š² š˝ÞˇÐ šð¾−¹½Ð³ý˚Þš² Ù−¹½˝³½š ½Ð² ý×ˇ½ˇ¹˝š²

Ú− ð−¼ý×˝ ŠÐˇð−×¸² ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²
˚ð½ˇð½ž² ˇÞ˙łðž² šÞš¹ł−×−Ð¸¦žðš

·¼¹˝³½š ½− ð−¼ý×˝ ŠšþÐş³½¹−¾ˇ łÐˇ
Þˇ ½− š×ˇÞˇ¾˚¹š½š

‡Ý˙Łž ³½žÞE³½Ð²F ý×ˇ½ˇ¹˝ˇEš²F flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½žÞ E½Ð²F ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ
Eš²F

ıˇÝˇ¹ş ðˇÝćŠÐ− ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ² Ò¾˝þ½š ½− ðˇÝćŠÐ− ½ž² ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²

„Ýˇ½½ğýˇ½Ðð¸ ×Ýˇð˚½ˇ šÝ˚ł₣−¼ „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

‡Ý˙Łž ³½−Þ ŠÐˇðş×½ž ðÝšÐŠÐ−Ć
„×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

„Þ½−×˝³½žðš ŁÝ˙Łž ³½− ýž₣˙ÞžýˇK ‡ÝK ËğŠÐð−Ć² ˚ÞŠšÐþž² ŁÝˇŁćÞ
³½−Þ ×˝Þˇðˇ šÝ˚ł₣−¼

Ì š³ğ½š¹Ððş² ¾−¹½Ð³½¸²
ý×ˇ½ˇ¹ÐćÞ Šš ÝšÐ½−¼¹łš˝

Ú− ¾Ð² ŠšÞ ˚₣šÐ ³¼ÞŠš¦š˝ ³½žÞ
×ˇ¹−₣¸ ¹šĆýˇ½−²

„Ý˚łþ½š ½ž ³ĆÞŠš³ž ½−¼ ¾Ð²

„Ýˇ½½ğýˇ½Ðð¸ ˇ³¾˙ÝšÐˇ ¾−¹½Ð³½¸ flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½žÞ ˇ³¾˙ÝšÐˇ ½−¼
¾−¹½Ð³½¸

„Ýˇ½½ğýˇ½Ððş ðˇÝćŠÐ− ×ˇ¹−₣¸²
¹šĆýˇ½−²K

flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½− ðˇÝćŠÐ−

„Þ½−×˝³½žðš ³¾˙ÝýˇK ‡ÝK ðğŠÐð−Ć² ŁÝˇŁćÞ š³ğ½š¹Ðð−Ć
¾−¹½Ð³½¸ ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²

Ì ðÐÞž½¸¹ˇ²Eš²F ½ž²
Ł−Ć¹½³ˇ² ŠšÞ
ÝšÐ½−¼¹łš˝E−ĆÞF

Ú− ×Ý¸ð½¹− ³ð−¼×˝³ýˇ½−² NJpqbm
š˝ÞˇÐ çÑÑ

flÞ˙Ğ½š ½− ×Ý¸ð½¹− ³ð−¼×˝³ýˇ½−²
NJpqbm

Û×š¹¾ş¹½ğ³ž ý−½˚¹ Ł−Ć¹½³ˇ² ‡ÝK ËğŠÐð−Ć² ˚ÞŠšÐþž² ŁÝˇŁćÞ
³½−Þ ×˝Þˇðˇ šÝ˚ł₣−¼

ÌÐ ý×ˇ½ˇ¹˝š² š˝ÞˇÐ šð¾−¹½Ð³ý˚Þš² Ù−¹½˝³½š ½Ð² ý×ˇ½ˇ¹˝š²

„Ýˇ½½ğýˇ½Ðð¸ ×Ýˇð˚½ˇ šÝ˚ł₣−¼ „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

‡Ý˙Łž ³½−Þ ŠÐˇðş×½ž
EˇÞĆĞğ³ž²Lðˇ½šŁ˙³ýˇ½−²F ½ž²
ðš¾ˇÝ¸² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć

„×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

‡Ý˙Łž ³½−Þ ŠÐˇðş×½ž ½ž² ¹˙ŁŠ−¼
ÝˇŁ¸² šÝ˚ł₣−¼

„×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

‡Ý˙Łž ³½−Þ ðÐÞž½¸¹ˇ ¸ ³½žÞ
ðˇÝğŠ˝ğ³ž ½ž² Ł−Ć¹½³ˇ²

„×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

Ù¦−¹˙ ³½Ð² Ğ¸ð½¹š² ˙Þ¦¹ˇðˇ „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

Ò×ˇ³ý˚Þ−² ¸ ₣ˇÝˇ¹ş² Ðý˙Þ½ˇ²
Eý−Þ½˚Ý− ýš ð¼ÝÐÞŠ¹Ðð¸ Ł−Ć¹½³ˇF

flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ¸ ½šÞ½ć³½š ½−Þ
Ðý˙Þ½ˇ

Ú− ýž₣˙Þžýˇ ŠšÞ ðÐÞš˝½ˇÐ Ú− ₣šÐ¹ş¾¹šÞ− š˝ÞˇÐ ½¹ˇŁžłý˚Þ− fl×šÝš¼¦š¹ć³½š ½− ₣šÐ¹ş¾¹šÞ−

„Þ½−×˝³½žðš ŁÝ˙Łž ³½− ýž₣˙Þžýˇ ‡ÝK ËğŠÐð−Ć² ˚ÞŠšÐþž² ŁÝˇŁćÞ
³½−Þ ×˝Þˇðˇ šÝ˚ł₣−¼

„Ýˇ½½ğýˇ½Ðð¸ ×Ýˇð˚½ˇ šÝ˚ł₣−¼ „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

ÌÐ ½¹−₣−˝ š˝ÞˇÐ ˇÞšŁˇ³ý˚Þ−Ð ˇ×ş
½− Š˙×šŠ−

„×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

‡Ý˙Łž ³½−Þ ðÐÞž½¸¹ˇ íê~åë~ñäÉ ¸
³½žÞ ðˇÝğŠ˝ğ³ž

„×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²
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ÓÔÌ‡ÈÂÍfl flÁÚÁfl ÈÛÒÂ

Ú− ýž₣˙Þžýˇ ŠšÞ ðÐÞš˝½ˇÐ Ù¦−¹˙ ³½Ð² Ğ¸ð½¹š² ˙Þ¦¹ˇðˇ „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

Û×˚¹Łˇ³ž ý˚łÐ³½ž² ðÝ˝³ž² fl×−¾Ćłš½š ½Ð² ˚Þ½−Þš² ðÝ˝³šÐ² ðˇÐ
š×ˇÞˇ¾˚¹š½š ½− ðÝšÐŠ˝

Ì ðÐÞž½¸¹ˇ² ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²
ðšÞ−Ć ŠšÞ ÝšÐ½−¼¹łš˝

Ú− šÝˇ³½Ððş ý˙ð½¹− ³½šłÞćýˇ½−²
š˝ÞˇÐ ˇÞ¼Ğğý˚Þ−

Ëˇ½šŁ˙³½š ½− šÝˇ³½Ððş ý˙ð½¹−
³½šłÞćýˇ½−²

ÌÐ ý×ˇ½ˇ¹˝š² š˝ÞˇÐ šð¾−¹½Ð³ý˚Þš² Ù−¹½˝³½š ½Ð² ý×ˇ½ˇ¹˝š²

„Ýˇ½½ğýˇ½Ðð¸ ×Ýˇð˚½ˇ šÝ˚ł₣−¼ „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

‡Ý˙Łž ³½−Þ ðÐÞž½¸¹ˇ ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ
ðšÞ−Ć ¸ ³½žÞ ðˇÝğŠ˝ğ³ž

„×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

Ù¦−¹˙ ³½Ð² Ğ¸ð½¹š² ˙Þ¦¹ˇðˇ „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

ıˇýžÝ¸ ¸ ýžŠšÞÐð¸ ×ˇ¹−₣¸
ŠÐˇÝĆýˇ½−²

Ì ð˙Š−² ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć
š˝ÞˇÐ ˙ŠšÐ−²

·šý˝³½š ½−Þ ð˙Š− ŠÐˇÝĆýˇ½−²
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć

Ú− ¾˝Ý½¹− ×−¼ Ł¹˝³ðš½ˇÐ ³½−Þ ð˙Š−
ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ˚₣šÐ
¾¹˙þšÐ

Ù˝Ý½¹− ð˙Š−¼ ðˇ¦ˇ¹−Ć ŠÐˇÝĆýˇ½−²

ÌÐ ý×ˇ½ˇ¹˝š² š˝ÞˇÐ šð¾−¹½Ð³ý˚Þš² Ù−¹½˝³½š ½Ð² ý×ˇ½ˇ¹˝š²

Â ŁˇÝŁ˝Šˇ ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć
˚₣šÐ ¾¹˙þšÐ

fl¾ˇÐ¹˚³½š ½ž ŁˇÝŁ˝Šˇ ðˇÐ
ðˇ¦ˇ¹˝³½š ½žÞ

„Ýˇ½½ğýˇ½Ðð¸ ×Ýˇð˚½ˇ šÝ˚ł₣−¼ „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

Â š×ˇÞˇ¾−¹˙ ˇð˙¦ˇ¹½−¼
Þš¹−Ć ŠšÞ š˝ÞˇÐ ÐðˇÞ−×−Ðž½Ðð¸

Ì ð˙Š−² ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−Ć š˝ÞˇÐ
łšý˙½−² ¸ ˚₣šÐ ³¼³³ğ¹š¼¦š˝
¼×š¹Ł−ÝÐðş² ˇ¾¹ş²

„ððšÞć³½š ½−Þ ð˙Š− ˇð˙¦ˇ¹½−¼
¼ł¹−Ć

Ú− ×ćýˇ ½−¼ šĆðˇý×½−¼ ³ğÝ¸Þˇ
šðð˚Þğ³ž² ˚₣šÐ Ýˇ³ð˙¹šÐ

Ò¾˝þ½š ½− ×ćýˇ

Ú− ¾˝Ý½¹− ŠÐˇð−×¸² ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ² ýš
×Ýğ½¸¹ˇ ×−¼ Ł¹˝³ðš½ˇÐ ³½−Þ ð˙Š−
ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−Ć ˚₣šÐ ¾¹˙þšÐ

Ëˇ¦ˇ¹˝³½š ½− ¾˝Ý½¹− ŠÐˇð−×¸²
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ² ýš ×Ýğ½¸¹ˇ

Ú− ³¼łð¹ş½žýˇ ½−¼ šÝˇ³½Ðð−Ć
ý˙ð½¹−¼ ³½šłÞćýˇ½−² ˚₣šÐ ¾¹˙þšÐ

Ëˇ¦ˇ¹˝³½š ½− šÝˇ³½Ððş ý˙ð½¹−
³½šłÞćýˇ½−²

ÌÐ Ýš×˝Šš² ½−¼ šÝˇ³½Ðð−Ć ý˙ð½¹−¼
³½šłÞćýˇ½−² ˚₣−¼Þ ¾¦ˇ¹š˝

flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ¸ ×š¹Ð³½¹˚Ğ½š ½Ð²
Ýš×˝Šš² ½−¼ šÝˇ³½Ðð−Ć ý˙ð½¹−¼
³½šłÞćýˇ½−²

Â Ýš×˝Šˇ ½−¼ šÝˇ³½Ðð−Ć ý˙ð½¹−¼
³½šłÞćýˇ½−² ŠšÞ ˚₣šÐ ½ž ³ğ³½¸
ð˙ýĞž

Ô¼¦ý˝³½š ½− ĆĞ−² ½ž² Ýš×˝Šˇ² ½−¼
šÝˇ³½Ðð−Ć ý˙ð½¹−¼ ³½šłÞćýˇ½−²

Â š×ˇÞˇ¾−¹˙ ˇð˙¦ˇ¹½−¼
Þš¹−Ć ŠšÞ š˝ÞˇÐ ÐðˇÞ−×−Ðž½Ðð¸

ÌÐ ³¼ÞŠ˚³šÐ² ½−¼ šĆðˇý×½−¼
³ğÝ¸Þˇ ðšÞ−Ć ˚₣−¼Þ Ýˇ³ð˙¹šÐ

Ò¾˝þ½š ½Ð² ³¼ÞŠ˚³šÐ² ½−¼
šĆðˇý×½−¼ ³ğÝ¸Þˇ

Ì šĆðˇý×½−² ³ğÝ¸Þˇ² ðšÞ−Ć ˚₣šÐ
¾¹˙þšÐ

fl×−ýˇð¹ĆÞš½š ½ˇ ¼×−Ýš˝ýýˇ½ˇ
×−¼ ¾¹˙Ž−¼Þ ½− ³ğÝ¸Þˇ

Ì šĆðˇý×½−² ³ğÝ¸Þˇ² ðšÞ−Ć ˚₣šÐ
¼×−³½š˝ ŽžýÐ˙

flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½−Þ šĆðˇý×½−
³ğÝ¸Þˇ ðšÞ−Ć

Ú− ð˙Ý¼ýýˇ ½−¼ ð˙Š−¼ ˇð˙¦ˇ¹½−¼
¼ł¹−Ć ŠšÞ š˝ÞˇÐ ³½ž ¦˚³ž ½−¼

Ú−×−¦š½¸³½š ³ğ³½˙ ½− ð˙Ý¼ýýˇ
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ÓÔÌ‡ÈÂÍfl flÁÚÁfl ÈÛÒÂ

Â š×ˇÞˇ¾−¹˙ ˇð˙¦ˇ¹½−¼
Þš¹−Ć ŠšÞ š˝ÞˇÐ ÐðˇÞ−×−Ðž½Ðð¸

Ú− ³½šłˇÞ−×−Ðž½Ððş Ý˙³½Ð₣− ½−¼
ðˇÝĆýýˇ½−² ½−¼ ð˙Š−¼ ˇð˙¦ˇ¹½−¼
¼ł¹−Ć ˚₣šÐ ðˇ½ˇ³½¹ˇ¾š˝

flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½−
³½šłˇÞ−×−Ðž½Ððş Ý˙³½Ð₣−

‡Ý˙Łž ³½−Þ ðÐÞž½¸¹ˇ ŠžýÐ−¼¹ł˝ˇ²
ðšÞ−Ć

„×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

Íž ÐðˇÞ−×−Ðž½Ððş ×ÝĆ³Ðý− Â Ł−Ć¹½³ˇ ˚₣šÐ ýˇŽ˚ĞšÐ
ˇðˇ¦ˇ¹³˝š²

fl¾ˇÐ¹˚³½š ½Ð² ˇðˇ¦ˇ¹³˝š²

Ù¦ˇ¹ý˚Þš² Ł−Ć¹½³š² L Š˝³ð−Ð flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½Ð² Ł−Ć¹½³š² L
Š˝³ð−¼²

„³¾ˇÝý˚Þž ¹Ć¦ýÐ³ž ×˝š³ž²
Ł−Ć¹½³ˇ²

Ô¼¦ý˝³½š ½žÞ ½Ðý¸ ½ž² ×˝š³ž²

È˙¦−² ½Ć×−² Ł−Ć¹½³ˇ² L Š˝³ð−¼K ı¹ž³Ðý−×−Ð¸³½š ½ž ³ğ³½¸
Ł−Ć¹½³ˇ L Š˝³ð−

ÍšÐğý˚Þ−² ₣¹şÞ−²
ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²

ÌÐ ý×ˇ½ˇ¹˝š² ŠšÞ š˝ÞˇÐ ×Ý¸¹ğ²
¾−¹½Ð³ý˚Þš²

„×ˇÞˇ¾−¹½˝³½š ×Ý¸¹ğ² ½Ð²
ý×ˇ½ˇ¹˝š²

„Ýˇ½½ğýˇ½Ðð˚² ý×ˇ½ˇ¹˝š² flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½Ð² ý×ˇ½ˇ¹˝š²

ÌÐ ý×ˇ½ˇ¹˝š² ₣¹šÐ˙Ž−Þ½ˇÐ
³¼Þ½¸¹ž³ž

‡ÝK ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ ÍÓflÚflÔÁ˜Î

‡Ý˙Łž ³½−Þ ¾−¹½Ð³½¸ ý×ˇ½ˇ¹ÐćÞ
„×Ð³ðš¼˙³½š ¸ ˇÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½−Þ
¾−¹½Ð³½¸ ý×ˇ½ˇ¹ÐćÞ

Úˇ ×Ý¸ð½¹ˇ ×ˇ¹−₣¸²
ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇÐ ×˝š³ž²
Ł−Ć¹½³ˇ² ðˇÐ − ŠÐˇðş×½ž²
³¼³½¸ýˇ½−² c~pq š˝ÞˇÐ
ý×Ý−ðˇ¹Ð³ý˚Þˇ

Úˇ ₣šÐ¹Ð³½¸¹Ðˇ š×−×½š˝ˇ² š˝ÞˇÐ
šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þˇ EÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ
ðÝšÐŠćýˇ½−²F

„×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½−Þ
×¹−İ³½˙ýšÞ− ³ˇ²

Í−Þ½˚Ý− c~pqW Ú− ³Ć³½žýˇ
c~pq ŠšÞ ÝšÐ½−¼¹łš˝ ¸ ŠšÞ
ÝšÐ½−¼¹łš˝ ðˇÞ−ÞÐð˙

Ú− ³Ć³½žýˇ c~pq ŠšÞ š˝ÞˇÐ ˇÞ−Ðð½ş
flÞ−˝þ½š ½−Þ ŠÐˇðş×½ž ½−¼
³¼³½¸ýˇ½−² c~pq

Ì šĆðˇý×½−² ³ğÝ¸Þˇ² ×ˇ¹−₣¸²
¼ł¹−Ć c~pqJm^h ŠšÞ š˝ÞˇÐ
³¼ÞŠšŠšý˚Þ−²

Ò¼ÞŠ˚³½š ½−Þ šĆðˇý×½− ³ğÝ¸Þˇ
×ˇ¹−₣¸² ¼ł¹−Ć

Ì šĆðˇý×½−² ³ğÝ¸Þˇ² ×ˇ¹−₣¸²
c~pqJm^h ¸ −Ð ³¼ÞŠš½¸¹š² ˚₣−¼Þ
¾¹˙þšÐ

Í−¼³ð˚Ğ½š ³š ₣ÝÐˇ¹ş Þš¹ş łÐˇ Þˇ
ˇ×−ýˇð¹ĆÞš½š ½ˇ ¼×−Ýš˝ýýˇ½ˇ
×−¼ ˚₣−¼Þ ŠžýÐ−¼¹ł¸³šÐ ½žÞ
ˇ×ş¾¹ˇþž

Ú− ð−¼½˝ ½−¼ c~pqJm^h ˚₣šÐ
ˇŠšÐ˙³šÐ

flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½ž ³¼³ðš¼ˇ³˝ˇ
c~pqJm^h

Ì šĆðˇý×½−² ³ğÝ¸Þˇ² ×ˇ¹−₣¸²
c~pqJm^h ˚₣šÐ Ý¼ł˝³šÐ

Á³Ðć³½š ½−Þ šĆðˇý×½− ³ğÝ¸Þˇ

Ú− ³Ć³½žýˇ ŠÐˇÝĆýˇ½−²
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć c~pq ˚₣šÐ ¾¹˙þšÐ

„×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

‡Ý˙Łž ³½−Þ ŠÐˇðş×½ž çåLçÑÑ ½−¼
³¼³½¸ýˇ½−² c~pq

„×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

‡Ý˙Łž ³½žÞ ˇÞ½Ý˝ˇ „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

Ú− ¾˝Ý½¹− ×−¼ Ł¹˝³ðš½ˇÐ ³½−Þ ð˙Š−
ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć ˚₣šÐ
¾¹˙þšÐ

„ððšÞć³½š ½−Þ ð˙Š− ½−¼
ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−ĆI
ˇ¾ˇÐ¹˚³½š ½− ¾˝Ý½¹−I ðˇ¦ˇ¹˝³½š ½−
ðˇÐ ½−×−¦š½¸³½š ½− ³½ž ¦˚³ž ½−¼
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Í−Þ½˚Ý− c~pqW Ú− ³Ć³½žýˇ
c~pq ŠšÞ ÝšÐ½−¼¹łš˝ ¸ ŠšÞ
ÝšÐ½−¼¹łš˝ ðˇÞ−ÞÐð˙

Ú− ¾˝Ý½¹−Lðš¾ˇÝ¸ ˇ×−¹¹¼×ˇÞ½Ðð−Ć
š˝ÞˇÐ ˇ×−¾¹ˇłý˚Þ−

flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½žÞ ðš¾ˇÝ¸ L ³¸½ˇ
¾˝Ý½¹−¼
E‡ÝK ÒÛÎÚÂÔÂÒÂ ÒÛÒÚÂÍflÚÌÒ
c~pqF

‡−¼Ýğý˚Þ− ¾˝Ý½¹− šÐ³ˇłğł¸²
ŠÐˇÝĆýˇ½−² c~pq

„×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

„Ýˇ½½ğýˇ½Ðð¸ ×Ýˇð˚½ˇ šÝ˚ł₣−¼ „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

Για μοντέλα ec-H2O NanoClean(για μοντέλα ec-H2O με την ετικέτα ec-H2O NanoClean)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ

Η λυχνία ένδειξης
συστήματος ec-H2O
αναβοσβήνει με πράσινο /
κόκκινο φως

Η κασέτα επεξεργασίας νερού έχει λήξει Αντικαταστήστε την κασέτα (Βλέπε
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΕΤΑΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ec-H2O
NanoClean).

Η λυχνία ένδειξης
συστήματος ec-H2O είναι
κόκκινη ή αναβοσβήνει*
με κόκκινο φως

Έχει εντοπιστεί σφάλμα στο σύστημα
ec-H2O

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις

*Επαληθεύστε εάν έχει προστεθεί απορρυπαντικό στον κάδο διαλύματος καθαρισμού. Εάν το σύστημα ec-H2O λειτούργησε με
απορρυπαντικό καθαρισμού, αδειάστε τον κάδο ακάθαρτου υγρού, προσθέστε καθαρό νερό και λειτουργήστε το σύστημα ec-H2O
μέχρι να εξαφανιστεί ο κωδικός ενδεικτικής λυχνίας.

Για μοντέλα ec-H2O (που έχουν κατασκευαστεί πριν από τα μοντέλα ec-H2O NanoClean)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ

Â šÞŠšÐð½Ðð¸ Ý¼₣Þ˝ˇ ½−¼
³¼³½¸ýˇ½−² ÉÅJeOl
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ ýš ðşððÐÞ−
₣¹ćýˇ ðˇÐ ž₣š˝ − ³¼Þˇłš¹ýş²

Ò¼³³ć¹š¼³ž ˇÝ˙½ğÞ ³½ž ý−Þ˙Šˇ Ïš×ÝĆÞš½š ½ž ý−Þ˙Šˇ E‡Ý˚×š
‚Áfl‚ÁËflÒÁfl ÓÈÛÒÁÍflÚÌÒ
ÍÌÎfl‚flÒ ÉÅJeOlFK „˙Þ ˇ¹₣˝³šÐ Þˇ
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ ž šÞŠšÐð½Ðð¸ Ý¼₣Þ˝ˇ
šÞ½ş² NJNM Šš¼½š¹−Ý˚×½ğÞI
š×ˇÞˇÝ˙Łš½š ½ž ŠÐˇŠÐðˇ³˝ˇ
þš×ÝĆýˇ½−²K „˙Þ ˇ¹₣˝³šÐ Þˇ
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ ž šÞŠšÐð½Ðð¸ Ý¼₣Þ˝ˇ
ýš½˙ ˇ×ş ˚Þˇ Ýš×½ş ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−ĆI
šÞŠš₣−ý˚Þğ² Þˇ ˚₣šÐ ₣ˇýžÝ¸
ˇłğłÐýş½ž½ˇ ½− Þš¹şK

ıˇýžÝ¸ ˇłğłÐýş½ž½ˇ Þš¹−Ć Ó¹−³¦˚³½š NTãä ˇÝˇ½Ð−Ć ³š ð˙¦š
URi Þš¹−ĆK

Â šÞŠšÐð½Ðð¸ Ý¼₣Þ˝ˇ ½−¼
³¼³½¸ýˇ½−² ec-H2O ˇÞ˙ŁšÐ
ðşððÐÞž

„Ýˇ½½ğýˇ½Ðð¸ ý−Þ˙Šˇ „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

Â šÞŠšÐð½Ðð¸ Ý¼₣Þ˝ˇ ½−¼
³¼³½¸ýˇ½−² ec-H2O ŠšÞ
ˇÞ˙ŁšÐ

„Ýˇ½½ğýˇ½Ðð¸ Ý¼₣Þ˝ˇ ¸ ý−Þ˙Šˇ „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

‚šÞ ¼×˙¹₣šÐ ¹−¸ Þš¹−Ć Ù¹ˇłý˚Þž ý−Þ˙Šˇ „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²

„Ýˇ½½ğýˇ½Ðð¸ ˇÞ½Ý˝ˇ ŠÐˇÝĆýˇ½−²
ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć

flÞ½Ððˇ½ˇ³½¸³½š ½žÞ ˇÞ½Ý˝ˇ
ŠÐˇÝĆýˇ½−² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć
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ÌÐ šÞŠšÐð½Ðð˚² Ý¼₣Þ˝š² ŁÝ˙Łž² ½−¼ ×˝Þˇðˇ šÝ˚ł₣−¼ ¦ˇ šý¾ˇÞ˝³−¼Þ ½−¼² ×ˇ¹ˇð˙½ğ ðğŠÐð−Ć² ş½ˇÞ ½−
ýž₣˙Þžýˇ šÞ½−×˝³šÐ ŁÝ˙ŁžK

È¼₣Þ˝ˇ=@N È¼₣Þ˝ˇ=@O È¼₣Þ˝ˇ=@P

È¼₣Þ˝ˇ=@Q

È¼₣Þ˝š²=ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²

Ë˜‚ÁËÌÒ ‡Èfl‡Â ÈÛÒÂ

Â Ý¼₣Þ˝ˇ @N
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ

Ì ð˙Š−² ˇð˙¦ˇ¹½−¼ ¼ł¹−Ć š˝ÞˇÐ
ˇÞšŁˇ³ý˚Þ−²K

ıˇýžÝć³½š ½−Þ ð˙Š− ˇð˙¦ˇ¹½−¼
¼ł¹−ĆK „×ˇÞšððÐÞ¸³½š ½− ðÝšÐŠ˝ łÐˇ
š×ˇÞˇ¾−¹˙K

ÌÐ Ý¼₣Þ˝š² @NI @O ðˇÐ @P
ˇÞ˙Ł−¼Þ D½¹š₣ˇÞ½¸¹ÐD

Ùş¹½Ð³ž² ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ² ³¼ÞŠšŠšý˚Þ−²K fl×−³¼ÞŠ˚³½š ½− ¾−¹½Ð³½¸ ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²K
„×ˇÞšððÐÞ¸³½š ½− ðÝšÐŠ˝ łÐˇ
š×ˇÞˇ¾−¹˙K

ÌÐ Ý¼₣Þ˝š² @N ðˇÐ @Q
ˇÞˇŁ−³Ł¸Þ−¼Þ

Û×š¹¾ş¹½ğ³ž ý−½˚¹ ˇ¹Ð³½š¹¸²
Ł−Ć¹½³ˇ²K

„×Ð¦šğ¹¸³½š ½ž Ł−Ć¹½³ˇ łÐˇ
×Ðˇ³ý˚Þš² ˇðˇ¦ˇ¹³˝š²I ˇðˇ½˙ÝÝžÝ−
Š˝³ð− ¸ š×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²K „×ˇÞšððÐÞ¸³½š ½− ðÝšÐŠ˝ łÐˇ
š×ˇÞˇ¾−¹˙K

ÌÐ Ý¼₣Þ˝š² @P ðˇÐ @Q
ˇÞˇŁ−³Ł¸Þ−¼Þ

Û×š¹¾ş¹½ğ³ž ý−½˚¹ ŠšþÐ˙²
Ł−Ć¹½³ˇ²K

„×Ð¦šğ¹¸³½š ½ž Ł−Ć¹½³ˇ łÐˇ
×Ðˇ³ý˚Þš² ˇðˇ¦ˇ¹³˝š²I ˇðˇ½˙ÝÝžÝ−
Š˝³ð− ¸ š×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²K „×ˇÞšððÐÞ¸³½š ½− ðÝšÐŠ˝ łÐˇ
š×ˇÞˇ¾−¹˙K

ÌÐ Ý¼₣Þ˝š² @O ðˇÐ @P
ˇÞˇŁ−³Ł¸Þ−¼Þ

Û×š¹¾ş¹½ğ³ž ý−½˚¹ ð˝Þž³ž²K
Û×˚¹Łˇ³ž ý˚łÐ³½ž² ðÝ˝³ž²K

fl×−¾Ćłš½š ½Ð² ýšł˙Ýš² ðÝ˝³šÐ² ¸
š×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ð˚Þ½¹− ³˚¹ŁÐ²K
„×ˇÞšððÐÞ¸³½š ½− ðÝšÐŠ˝ łÐˇ
š×ˇÞˇ¾−¹˙K
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Ë˜‚ÁËÌÁ „Î‚„ÁËÚ˜Î ÓÁÎflËfl „È„·ıÌÛ JÒ¼Þ˚₣šÐˇ

ÌÐ Ý¼₣Þ˝š² @N ðˇÐ @P
ˇÞˇŁ−³Ł¸Þ−¼Þ

Â ð˝Þž³ž ½ž² ðš¾ˇÝ¸² ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć
šý×−Š˝Žš½ˇÐI ¸ Š¼³ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ ý−½˚¹
šÞš¹ł−×−Ðž½¸K

„Ý˚łþ½š ½žÞ ðš¾ˇÝ¸ ðˇ¦ˇ¹Ð³ý−Ć łÐˇ
šý×şŠÐˇ ¸ š×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²K „×ˇÞšððÐÞ¸³½š ½− ðÝšÐŠ˝ łÐˇ
š×ˇÞˇ¾−¹˙K

Â Ý¼₣Þ˝ˇ @O
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ

‚¼³ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ ý−½˚¹ ðšÞ−ĆK „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹− ³˚¹ŁÐ²K

ÌÐ Ý¼₣Þ˝š² @N ðˇÐ @O
ˇÞˇŁ−³Ł¸Þ−¼Þ

‚¼³ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ łðˇŽÐ−Ć ð˝Þž³ž²K „×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹− ³˚¹ŁÐ²K

Â Ý¼₣Þ˝ˇ @P
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ

Û×š¹¾ş¹½ğ³ž ¸ Š¼³ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ
ˇÞ½Ý˝ˇ² c~pqK

„×ˇÞˇ¾˚¹š½š ½−Þ ˇ¼½şýˇ½− ŠÐˇðş×½ž
NM^ ¸ š×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹−
³˚¹ŁÐ²K „×ˇÞšððÐÞ¸³½š ½− ðÝšÐŠ˝ łÐˇ
š×ˇÞˇ¾−¹˙K

Â Ý¼₣Þ˝ˇ @P
ˇÞˇŁ−³Ł¸ÞšÐ ðˇ½˙ ½−
×˙½žýˇ ½ğÞ ×Ý¸ð½¹ğÞ
×ˇ¹−₣¸² ŠÐˇÝĆýˇ½−²I
×˝š³ž² Ł−Ć¹½³ˇ² ðˇÐ
½−¼ ŠÐˇðş×½ž
³¼³½¸ýˇ½−² c~pq

Úˇ ₣šÐ¹Ð³½¸¹Ðˇ š×−×½š˝ˇ² š˝ÞˇÐ
šÞš¹ł−×−Ðžý˚Þˇ
EÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ ðÝšÐŠćýˇ½−²F

„×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½−Þ Ó¹−İ³½˙ýšÞ−
³ˇ²K

ÌÐ Ý¼₣Þ˝š² @NI @O ðˇÐ @P
ˇÞˇŁ−³Ł¸Þ−¼Þ

Û×š¹¾ş¹½ğ³ž ¸ Š¼³ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ
ˇÞ½Ý˝ˇ² ×ˇ¹ðš½˚Žˇ²K

„×ˇÞˇ¾˚¹š½š ½− ý×−¼½şÞ ½−¼
ˇ¼½şýˇ½−¼ ŠÐˇðş×½ž NM^ ¸
š×Ðð−ÐÞğÞ¸³½š ýš ½− ð˚Þ½¹− ³˚¹ŁÐ²K
„×ˇÞšððÐÞ¸³½š ½− ðÝšÐŠ˝ łÐˇ
š×ˇÞˇ¾−¹˙K

⁄Ýš² −Ð Ý¼₣Þ˝š² ½ž²
ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ²
ˇÞˇŁ−³Ł¸Þ−¼Þ

Ú− ð−¼ý×˝ ŠÐˇð−×¸² ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²
˚ð½ˇð½ž² ˇÞ˙łðž² šÞš¹ł−×−Ð¸¦žðš

·¼¹˝³½š ½− ð−¼ý×˝ ŠšþÐş³½¹−¾ˇ łÐˇ Þˇ
½− š×ˇÞˇ¾˚¹š½šK

⁄Ýš² −Ð Ý¼₣Þ˝š² ½ž²
ý×ˇ½ˇ¹˝ˇ² ðÐÞ−ĆÞ½ˇÐ
D½¹š₣ˇÞ½¸¹ÐD

Ú− ðÝšÐŠ˝ š˝ÞˇÐ ³½ž ¦˚³ž ÝšÐ½−¼¹ł˝ˇ²
½ž ³½Ðłý¸ ×−¼ ž ¹˙ŁŠ−² šÝ˚ł₣−¼
¸½ˇÞ ³¼ÞŠšŠšý˚ÞžK

fl×šÝš¼¦š¹ć³½š ½ž ¹˙ŁŠ− ÝˇŁ¸²
šÝ˚ł₣−¼ šðð˝Þž³ž²K



do È„ÁÚÌÛÔ·Áfl

46 qÉåå~åí qR ENOJNPF

ÓÔÌ‚Áfl·ÔflÙ„Ò ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ
ÍÌÎÚ„ÈÌ ‚˝³ð−¼I

SMMãã
‚˝³ð−¼I
TMMãã

‚˝³ð−¼I
UMMãã

Ë¼ÝÐÞŠ¹Ððş²I
SRMãã

Ë¼ÝÐÞŠ¹Ððş²I
UMMãã

ÍÂËÌÒ NPRMãã

ÓÈflÚÌÒ RUMãã

ÛˆÌÒ NNOMãã

„ÈflıÁÒÚÂ ÒÚÔÌÙÂ Ò„ ‚Áfl‚ÔÌÍÌ NPQSãã NQVVãã NSOSãã NRTRãã NSPUãã

‡flÔÌÒ NQP hÖ NSR hÖ NTN hÖ NSO hÖ NSS hÖ

‡flÔÌÒ Í„ ÍÓflÚflÔÁ„Ò OSP hÖ OTS hÖ OUO hÖ OUN hÖ OUR hÖ

ı˜ÔÂÚÁËÌÚÂÚfl Ëfl‚ÌÛ
flËflÊflÔÚÌÛ Û·ÔÌÛ

NMO Ý˝½¹ˇ

ı˜ÔÂÚÁËÌÚÂÚfl Ëfl‚ÌÛ
‚ÁflÈÛÍflÚÌÒ ËflÊflÔÁÒÍÌÛ

UR Ý˝½¹ˇ

ÒÛÒÚÂÍfl Í„Úfl‚ÌÒÂÒ
ËÁÎÂÒÂÒ

qê~åë~ñäÉI OQ sI MINV hï

ÚflıÛÚÂÚfl ÓÌÔ„ÁflÒI Í„·ÁÒÚÂ Ëˇ¦ˇ¹Ð³ýş²W ST ýLÝš×½ş Íš½ˇ¾−¹˙W TO ýLÝš×½ş

ÓflÔfl·˜·ÁËÌÚÂÚfl J Êšğ¹ž½Ðð¸ OQRMýOLć¹ˇ OUSMýOLć¹ˇ POTMýOLć¹ˇ OSSMýOLć¹ˇ POTMýOLć¹ˇ

ÓflÔfl·˜·ÁËÌÚÂÚfl
Ëˇ½D šð½˝ýž³ž ×¹ˇłýˇ½Ðð¸

NSSMýOLć¹ˇ NVPMýOLć¹ˇ OOPMýOLć¹ˇ NTUR ýOLć¹ˇ OOPM ýOLć¹ˇ

ÓÈflÚÌÒ È˜ÔÁ‚flÒ ËflÊflÔÁÒÍÌÛ SMM ₣ÐÝK TMM ₣ÐÝK UMM ₣ÐÝK SRM ₣ÐÝK UMM ₣ÐÝK

‚ÁflÍ„ÚÔÌÒ ‡ÌÛÔÚÒflÒ PMO ₣ÐÝK PRP ₣ÐÝK QMQ ₣ÐÝK NRN ₣ÐÝK NRN ₣ÐÝK

ÓÁ„ÒÂ ‡ÌÛÔÚÒflÒ NULPSLRQ ðÐÝ˙

ÚflıÛÚÂÚfl ÔÌÂÒ ‚ÁflÈÛÍflÚÌÒ
ËflÊflÔÁÒÍÌÛ J ıˇýžÝ¸W

NITM ÝLÝš×½ş
NIVM ÝLÝš×½ş

NITM ÝLÝš×½ş NIVM ÝLÝš×½ş

ÚflıÛÚÂÚfl ÔÌÂÒ ‚ÁflÈÛÍflÚÌÒ
ËflÊflÔÁÒÍÌÛ J Íš³ˇ˝ˇW

NIPM ÝLÝš×½ş
NIRN ÝLÝš×½ş

NIPM ÝLÝš×½ş NIRN ÝLÝš×½ş

ÚflıÛÚÂÚfl ÔÌÂÒ ‚ÁflÈÛÍflÚÌÒ
ËflÊflÔÁÒÍÌÛ J Í˚łÐ³½žW

MIVR ÝLÝš×½ş
NINQ ÝLÝš×½ş

MIVR ÝLÝš×½ş NINQ ÝLÝš×½ş

ÓÈflÚÌÒ „ÈflÒÚÁËÌÛ ÍflËÚÔÌÛ
ÒÚ„·Î˜ÍflÚÌÒ

VMUãã ½¼×Ððş NKMRNãã ½¼×Ððş NKNURãã ½¼×Ððş NMRN ₣ÐÝK NNUR ₣ÐÝK

UMM ₣ÐÝK VMU ₣ÐÝK NMRN ₣ÐÝK

ËÁÎÂÚÂÔflÒ ‡ÌÛÔÚÒflÒ Ó−³K OI MIRRhïI OOM ³ˇÝI OQsI OV^ Ó−³K OI MIQThïI NRMM ³ˇÝI OQsI
OP^

ËÁÎÂÚÂÔflÒ ‚ÂÍÁÌÛÔ·ÁflÒ
Ë„ÎÌÛ

SQMtI PJ³½ˇŠ˝ğÞ RITI OQsI OS^

flÎÛˆ˜ÒÂ Î„ÔÌÛLÓflÔÌıÂ fl„Ôfl RRãã eOlL POIQ ÝPLÝš×½ş

ÍÓflÚflÔÁ„Ò Ó−³K QI Ss

ıÔÌÎÌÒ È„ÁÚÌÛÔ·ÁflÒ flÎfl
ÙÌÔÚÁÒÂ

„Ý˙₣Ð³½−² PIR ć¹š² L Í˚łÐ³½−² QITR ć¹š²

ı˜ÔÂÚÁËÌÚÂÚfl ÍÓflÚflÔÁflÒ Í„ Û·Ôfl Eý−ÝĆŁŠ−¼ −þ˚−²F Z NUM^ÜLRğ¹I OMM^ÜLRğ¹ ËÝšÐ³½−Ć ½Ć×−¼ EdÉäFZ
NUM^ÜLR ğ¹

„Ò˜Ú„ÔÁËÌÒ ÙÌÔÚÁÒÚÂÒ OPMs^`I R^I RMLSMeòI OQsa`I ˇ×şŠ−³ž OM^

ÒÛÎÌÈÁËÂ ËflÚflÎflÈ˜ÒÂ
ÁÒıÛÌÒ

RM ^ −Þ−ýˇ³½Ðð¸

ÚflÒÂ a` OQ sa`

‡flÊÍÌÒ ÓÔÌÒÚflÒÁflÒ fmuP

ÁËflÎÌÚÂÚfl ËÈÁÒÂÒI Í„·K Ëˇ¦ˇ¹Ð³ýş² RBI Íš½ˇð˝Þž³ž UBI Ράμπα φόρτωσης (κενών δεξαμενών) NVKRB

Οι τιμές καθορίζονται με βάση το EN 60335-2-72

ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΊΕΣΗΣ ΉΧΟΥ LpA SR Ç_E^F SQ Ç_E^F

ΑΒΕΒΑΙΌΤΗΤΑ ΉΧΟΥ KpA P Ç_E^F P Ç_E^F

ΕΠΊΠΕΔΟ ΙΣΧΎΟΣ ΉΧΟΥ LWA +
ΑΒΕΒΑΙΌΤΗΤΑ KWA

UQ Ç_E^F UP Ç_E^F

ΔΌΝΗΣΗ - ΧΈΡΙ-ΒΡΑΧΊΟΝΑΣ Y OIRãLëO
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ÒÛÒÚÂÍfl c~pq ‚˝³ð−¼I
SMMãã

‚˝³ð−¼I
TMMãã

‚˝³ð−¼I
UMMãã

Ë¼ÝÐÞŠ¹Ððş²I
SRMãã

Ë¼ÝÐÞŠ¹Ððş²I
UMMãã

ÓflÔfl·˜·ÁËÌÚÂÚfl
Ëˇ½D šð½˝ýž³ž ×¹ˇłýˇ½Ðð¸

NUSR ýOLć¹ˇ ONNR ýOLć¹ˇ OQQM ýOLć¹ˇ NVRM ýOLć¹ˇ OQQM ýOLć¹ˇ

flÎÚÈÁfl ‚ÁflÈÛÍflÚÌÒ
ËflÊflÔÁÒÍÌÛ

a` OQ sI PIR ^I ˇÞ−Ð₣½¸ ¹−¸ RIS Ý˝½¹ˇLÝš×½şI ×ˇ¹˙ðˇýĞž QINP _~ê

ÚflıÛÚÂÚfl ÔÌÂÒ ‚ÁflÈÛÍflÚÌÒ
ËflÊflÔÁÒÍÌÛ

MIRT ÝLÝš×½şK
MIUP ÝLÝš×½şK

MIRT ÝLÝš×½şK MIUP ÝLÝš×½şK

ÚflıÛÚÂÚfl ÔÌÂÒ
ÒÛÍÓÛËÎ˜Í„ÎÌÛ Û·ÔÌÛ
ËflÊflÔÁÒÍÌÛ

MIRT ÅÅLÝš×½ş
MIUP ÅÅLÝš×½ş

MIRT ÅÅLÝš×½ş MIUP ÅÅLÝš×½ş

flÎflÈÌ·Áfl flÔflÁ˜ÒÂÒ
ÒÛÍÓÛËÎ˜Í„ÎÌÛ Û·ÔÌÛ Ò„
Î„ÔÌ

NWNMMM

ec-H2O SYSTEM ‚˝³ð−¼I
600 mm

‚˝³ð−¼I
700 mm

‚˝³ð−¼I
800 mm

Ë¼ÝÐÞŠ¹Ððş²I
SRMãã

Ë¼ÝÐÞŠ¹Ððş²
800 mm

ÓflÔfl·˜·ÁËÌÚÂÚfl
Ëˇ½D šð½˝ýž³ž ×¹ˇłýˇ½Ðð¸

NUSR ýOLć¹ˇ ONNR ýOLć¹ˇ OQQM ýOLć¹ˇ NVRM ýOLć¹ˇ OQQM ýOLć¹ˇ

flÎÚÈÁfl ‚ÁflÈÛÍflÚÌÒ
ËflÊflÔÁÒÍÌÛ

a` OQ sI PIR ^I ˇÞ−Ð₣½¸ ¹−¸ RIS Ý˝½¹ˇLÝš×½şI ×ˇ¹˙ðˇýĞž QINP _~ê

ÚflıÛÚÂÚfl ÔÌÂÒ ‚ÁflÈÛÍflÚÌÒ
ËflÊflÔÁÒÍÌÛ *

MIRT ÝLÝš×½şK
‡ˇ³Ððş²
šþ−×ÝÐ³ýş²

0,83 ÝLÝš×½ş
‡ˇ³Ððş² šþ−×ÝÐ³ýş²

0,83 ÝLÝš×½ş
‡ˇ³Ððş²
šþ−×ÝÐ³ýş²

1,25 ÝLÝš×½ş
‡ˇ³Ððş²
šþ−×ÝÐ³ýş²

0,83ÝLÝš×½ş
‚Ðˇ½˝¦š½ˇÐ
×¹−ˇÐ¹š½Ðð˙

1,25 ÝLÝš×½ş
‚Ðˇ½˝¦š½ˇÐ ×¹−ˇÐ¹š½Ðð˙

1,14 ÝLÝš×½ş
‚Ðˇ½˝¦š½ˇÐ
×¹−ˇÐ¹š½Ðð˙

1,67 ÝLÝš×½ş
‚Ðˇ½˝¦š½ˇÐ
×¹−ˇÐ¹š½Ðð˙

1,14 ÝLÝš×½ş
‚Ðˇ½˝¦š½ˇÐ
×¹−ˇÐ¹š½Ðð˙

1,67 ÝLÝš×½ş
‚Ðˇ½˝¦š½ˇÐ ×¹−ˇÐ¹š½Ðð˙

* Για μοντέλα ec-H2O που έχουν κατασκευαστεί πριν από τα μοντέλα ec-H2O NanoClean - Εάν απαιτείται ρύθμιση της προαιρετικής ταχύτητας

ροής του διαλύματος καθαρισμού, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.

NPRM ₣ÐÝK

‚ÁflÒÚflÒ„ÁÒ ÍÂıflÎÂÍflÚÌÒ

RUM ₣ÐÝK

NNOM ₣ÐÝK

UMM ₣ÐÝKI VMU ₣ÐÝK
NMRN₣ÐÝKI NNUR ₣ÐÝK

SMM ₣ÐÝKI SRM ₣ÐÝK
TMM ₣ÐÝKI UMM ₣ÐÝK


