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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το εγχειρίδιο αυτό συνοδεύει κάθε νέο μοντέλο. Παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για λειτουργία και συντήρηση.

Διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά και κατανοήστε
το μηχάνημα πριν το χρησιμοποιήσετε ή το συντηρήσετε.

Το μηχάνημα αυτό θα σας προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες. Ωστόσο, θα επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα με ελάχιστο κόστος εάν:
• Λειτουργείτε το μηχάνημα προσεκτικά.
• Πραγματοποιείτε τακτική συντήρηση στο μηχάνημα, σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης του μηχανήματος που παρέχονται.
• Η συντήρηση του μηχανήματος γίνεται με ανταλλακτικά που προμηθεύει ο κατασκευαστής ή ισοδύναμα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παρακαλώ απορρίψτε τα 
υλικά συσκευασίας, τα 
χρησιμοποιημένα εξαρτήματα, 
όπως μπαταρίες και υγρά, με 
αβλαβή τρόπο για το 
περιβάλλον 
σύμφωνα με τους τοπικούς 

κανονισμούς διάθεσης απορριμμάτων.

 Να θυμάστε πάντα να κάνετε ανακύκλωση.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το S16 είναι ένα βιομηχανικό μηχάνημα με οδηγό, που έχει σχεδιαστεί για να σκουπίζει τραχιές και λείες σκληρές επιφάνειες (σκυρόδεμα, 
άσφαλτο, πέτρα, συνθετικά κ.λπ.) και επιφάνειες με μοκέτα (νάιλον εμπορίου, πολυεστέρα ή/και μαλλί). Οι συνήθεις εφαρμογές 
περιλαμβάνουν σχολεία, κτίρια γραφείων, συνεδριακά κέντρα, αεροδρόμια, αποθήκες, εγκαταστάσεις παραγωγής και καταστήματα λιανικής. 
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το μηχάνημα σε χώμα, γρασίδι ή επιφάνειες με μοκέτα οικιακής χρήσης. Αυτό το μηχάνημα προορίζεται για 
εσωτερική και εξωτερική χρήση. Το μηχάνημα αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε δημόσιους δρόμους. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα 
διαφορετικά απ' ό,τι περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη.

Tennant Company
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com

Οι προδιαγραφές και τα μέρη υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Πρωτότυπες οδηγίες, πνευματικά δικαιώματα© 2020 TENNANT Company, τυπώθηκε στην Ολλανδία.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ώρα της 
εγκατάστασης για μελλοντική 
αναφορά.

Αρ. μοντέλου –    

Αριθμός σειράς –    

Ημερομηνία εγκατάστασης �   
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι προφυλάξεις ασφαλείας που ακολουθούν 
χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο το εγχειρίδιο, όπως 
υποδηλώνει η περιγραφή τους:

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

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προειδοποιεί για επισφαλείς 
πρακτικές που θα ήταν δυνατόν να 
καταλήξουν σε ελαφρύ ή ήπιο προσωπικό 
τραυματισμό.

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 μπορούν να προκύψουν τέτοιες 
συνθήκες. Εντοπίστε όλες τις συσκευές ασφάλειας 
του μηχανήματος. Αναφέρετε αμέσως τυχόν βλάβη ή 
εσφαλμένη λειτουργία του μηχανήματος.

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

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εύφλεκτα υλικά 
και τα αντιδραστικά μέταλλα μπορεί να 
προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Μην 
απορροφάτε τέτοια υλικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ανυψωμένη χοάνη 
ενδέχεται να πέσει. Εμπλέξτε τη μπάρα 
υποστήριξης της χοάνης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημείο παγίδευσης 
στον βραχίονα ανύψωσης. Μείνετε μακριά 
από τους βραχίονες ανύψωσης της 
χοάνης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βαρύ αντικείμενο. 
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός 
στη ράχη και την οσφυϊκή χώρα εάν 
επιχειρήσετε να το σηκώσετε με 
εσφαλμένο τρόπο. Χρησιμοποιήστε 
ανυψωτική συσκευή κατά την αφαίρεση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας

– Αποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας 
και την πρίζα του φορτιστή προτού 
πραγματοποιήσετε σέρβις στο μηχάνημα.

– Μη φορτίζετε τις μπαταρίες με 
κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας. 
Μην κάνετε μετατροπές στην πρίζα.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή έχει 
βλάβη ή έχει συστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις ή 
εξειδικευμένο τεχνικό, για να αποφευχθεί ενδεχόμενος 
κίνδυνος.

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

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: 

1. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα:
 - Εάν δεν διαθέτετε κατάλληλη εκπαίδευση και 
άδεια.

 - Εάν δεν έχετε διαβάσει και κατανοήσει το 
εγχειρίδιο χειριστή.

 - Εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή 
ουσιών.

 - Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο ή άλλου 
είδους ηλεκτρονική συσκευή.

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

 - Με το φρένο απενεργοποιημένο.
 - Χωρίς φίλτρα ή με φραγμένα φίλτρα.
 - Σε περιβάλλοντα με σκόνη, ενώ ο ανεμιστήρας 
αναρρόφησης δεν είναι ενεργοποιημένος.

 - Εάν το μηχάνημα δεν βρίσκεται 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 
έχετε ενεργοποιήσει τα φώτα λειτουργίας / 
προβολείς.

 - Σε περιοχές όπου μπορεί να πέσουν 
αντικείμενα εκτός εάν το μηχάνημα φέρει 
υπερυψωμένο προστατευτικό.

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 κανονικά.

 - Ελέγξτε τη λειτουργία των φρένων και του 
τιμονιού.

 - Ρυθμίστε το κάθισμα και δέστε τις ζώνες 
ασφαλείας (εάν υπάρχουν).
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3. Κατά τη χρήση του μηχανήματος:

- Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα όπως 
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

- Χρησιμοποιήστε το φρένο για να σταματήσετε 
το μηχάνημα.

- Μη συλλέγετε ακαθαρσίες που καίγονται 
ή έχουν καπνό, όπως τσιγάρα, σπίρτα ή 
φλεγόμενες στάχτες.

- Χρησιμοποιήστε χαμηλή ταχύτητα στις 
κεκλιμένες και τις ολισθηρές επιφάνειες.

- Μην σκουπίζετε σε επιφάνειες με κλίση 
μεγαλύτερη από 14,1% / 8°. Μην μεταφέρετε 
σε ράμπες με κλίση μεγαλύτερη από 21,3% / 
12°.

- Ελαττώνετε ταχύτητα όταν στρίβετε.
- Να κρατάτε όλα τα μέλη του σώματός σας μέσα 
στον σταθμό χειριστή ενώ κινείται το μηχάνημα.

- Να έχετε πάντα κατά νου το περιβάλλον στο 
οποίο κινείστε, όσο λειτουργείτε το μηχάνημα.

- Να είστε προσεκτικοί όταν κινείτε το μηχάνημα 
με την όπισθεν.

- Μετακινείτε το μηχάνημα προσεκτικά όταν η 
χοάνη είναι ανεβασμένη (Άδειασμα από ψηλά).

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος πριν 
ανυψώσετε τη χοάνη (Άδειασμα από ψηλά).

- Μην ανυψώνετε τη χοάνη εάν το μηχάνημα 
βρίσκεται σε δάπεδο με κλίση (Άδειασμα από 
ψηλά).

- Να είστε προσεκτικοί όταν αδειάζετε τη χοάνη. 
Η χοάνη μπορεί να χωρέσει έως και 91 kg 
(200 lbs). Η ανύψωση υλικών μεγάλου βάρους 
μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με τη 
μέση ή άλλη σωματική βλάβη (Άδειασμα από 
χαμηλά).

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

- Μη μεταφέρετε επιβάτες σε κανένα μέρος του 
μηχανήματος.

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

- Αναφέρετε αμέσως τυχόν βλάβη ή εσφαλμένη 
λειτουργία του μηχανήματος.

4. Πριν απομακρυνθείτε από το μηχάνημα και κατά 
τη συντήρησή του:
- Σταματήστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.
- Σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.

5. Κατά τη συντήρηση του μηχανήματος:
- Όλη η εργασία με το μηχάνημα πρέπει να 
γίνεται με επαρκή φωτισμό και ορατότητα.

- Διατηρείτε τον χώρο καλά αερισμένο.
- Αποφεύγετε τα κινούμενα μέρη. Μη φοράτε 
φαρδιά ρούχα, κοσμήματα και προστατέψτε τα 
μακριά μαλλιά.

- Τοποθετήστε τάκους στους 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 το μηχάνημα στη 
βάση του γρύλου.

- Χρησιμοποιήστε ανυψωτική συσκευή ή γρύλο 
κατάλληλο για το βάρος του μηχανήματος.

- Μη σπρώχνετε ή ρυμουλκείτε το μηχάνημα εάν 
δεν υπάρχει χειριστής στη θέση ελέγχου του 
μηχανήματος.

- Μην ωθείτε και μη ρυμουλκείτε το μηχάνημα σε 
κλίση με απενεργοποιημένο φρένο.

- Χρησιμοποιήστε χαρτόνι για να εντοπίσετε 
τυχόν διαρροές υδραυλικού υγρού υπό πίεση.

- Μην ψεκάζετε το μηχάνημα με νερό υπό 
πίεση και μην το πλένετε με μάνικα κοντά σε 
ηλεκτρικά εξαρτήματα.

- Αποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας και το 
καλώδιο του φορτιστή πριν από εργασία στο 
μηχάνημα.

- Μην τραβάτε το καλώδιο του φορτιστή της 
μπαταρίας για να το βγάλετε από την πρίζα. 
Πιάστε το φις στην πρίζα και τραβήξτε το.

- Μη χρησιμοποιείτε μη συμβατούς φορτιστές 
μπαταρίας, γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά στις μπαταρίες και ίσως πυρκαγιά.

- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για 
φθορές.

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο DC του φορτιστή 
από την υποδοχή του μηχανήματος όταν ο 
φορτιστής βρίσκεται 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.

- Αποφεύγετε την επαφή με το οξύ της 
μπαταρίας.

- Κρατήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα μακριά 
από τις μπαταρίες.

- Χρησιμοποιήστε συσκευή απομάκρυνσης της 
μπαταρίας από μη αγώγιμο υλικό.

- Χρησιμοποιήστε ανυψωτική συσκευή και 
επαρκή βοήθεια όταν ανυψώνετε τις μπαταρίες.

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

- Ακολουθήστε τις οδηγίες ασφαλείας της 
περιοχής που αφορούν την αφαίρεση 
μπαταριών.

- Όλες οι επισκευές πρέπει να 
πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό.

- Μην τροποποιείτε τον αρχικό σχεδιασμό του 
μηχανήματος.

- Χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά που παρέχονται ή 
είναι εγκεκριμένα από την Tennant.

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

Για ασφάλεια: να φοράτε προστατευτικές 
ωτασπίδες.

Για ασφάλεια: να φοράτε προστατευτικά 
γάντια.

Για ασφάλεια: να φοράτε προστατευτικά 
γυαλιά.

Για ασφάλεια: να φοράτε προστατευτική 
μάσκα για τη σκόνη.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ
6. Κατά τη φόρτωση του μηχανήματος σε φορτηγό ή 

ρυμούλκα και κατά την εκφόρτωσή του από αυτό:
 - Χρησιμοποιήστε ράμπα, φορτηγό ή 
ρυμουλκούμενο όχημα που αντέχει το βάρος 
του μηχανήματος και του χειριστή.

 - Αδειάστε τη χοάνη ακαθαρσιών πριν φορτώσετε 
το μηχάνημα.

 - Μην οδηγείτε πάνω σε ολισθηρή ράμπα.
 - Να είστε προσεκτικοί όταν οδηγείτε σε μια 
ράμπα.

 - Μην φορτώνετε/εκφορτώνετε μηχανήματα σε 
επιφάνειες με κλίση που υπερβαίνει το 21,3% 
/12°.

 - Σβήστε το μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.
 - Ακινητοποιήστε τους τροχούς του μηχανήματος.
 - Προσδέστε το μηχάνημα στο φορτηγό ή το 
ρυμουλκούμενο όχημα.



9S16  9045338  (11-2020)

 ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
Οι παρακάτω ετικέτες ασφαλείας είναι τοποθετημένες 
πάνω στο μηχάνημα στις θέσεις που υποδεικνύονται. 
Αντικαταστήστε τις ετικέτες που έχουν υποστεί ζημιά/
λείπουν

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ - 
Σημείο παγίδευσης κατά την 
ανύψωση. Μείνετε μακριά από 
τους βραχίονες ανύψωσης της 
χοάνης.

Βρίσκεται στο πίσω 
μέρος των βραχιόνων 
ανύψωσης (μόνο 
για μηχανήματα 
αδειάσματος από 
ψηλά).

1251176

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ – Η ανυψωμένη 
χοάνη μπορεί να πέσει. Εμπλέξτε τη μπάρα 
υποστήριξης της χοάνης.

Βρίσκεται στο πλάι των βραχιόνων ανύψωσης 
(μόνο για μηχανήματα αδειάσματος από 
ψηλά).

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ - 
Περιστρεφόμενη βούρτσα. 
Μην πλησιάζετε τα χέρια σας.

Βρίσκεται στις πλάκες 
πλευρικής βούρτσας (μόνο 
μηχανήματα εξοπλισμένα 
με προαιρετικές πλευρικές 
βούρτσες).

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Για σέρβις μόνο 
από εξουσιοδοτημένο μηχανικό.

Βρίσκεται στο κάλυμμα καλύμματος ηλεκτρικών 
στοιχείων (πίσω από το κάλυμμα καθίσματος 
χειριστή).

1205722

1225590
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Βρίσκεται στον ηλεκτρικό πίνακα.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – Για σέρβις μόνο 
από εξουσιοδοτημένο μηχανικό.

1205722

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – 
Διαβάστε το εγχειρίδιο 
πριν χρησιμοποιήσετε 
το μηχάνημα.

Βρίσκεται στον 
ηλεκτρικό πίνακα.

1206682

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 
– Οι μπαταρίες εκλύουν αέριο 
υδρογόνο. Μπορεί να προκληθεί 
έκρηξη ή πυρκαγιά. Προφυλάξτε 
από σπίθες και γυμνή φλόγα. 
Διατηρείτε τα καλύμματα ανοιχτά 
κατά τη φόρτιση.

Βρίσκεται στο 
κάτω μέρος της 
πλάκας καλύμματος 
καθίσματος.

1204748

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ – Κίνδυνος από το 
ηλεκτρικό ρεύμα. Μην φορτίζετε τις μπαταρίες εάν το 
καλώδιο είναι φθαρμένο.

Βρίσκεται στο κάτω μέρος της πλάκας καλύμματος 
καθίσματος.

1205563
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 ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ - Η βούρτσα πετάει 
ακαθαρσίες. Σταματήστε το μοτέρ προτού 
ανυψώσετε τη χοάνη.

Βρίσκεται στο πίσω μέρος της χοάνης (μόνο για 
μηχανήματα αδειάσματος από χαμηλά)

1254722
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

A

B

C

D E F

I

K

L

N

M

P

O

G H

J

A.  Χοάνη
B. Λαβή χοάνης (Μόνο για άδειασμα από 

χαμηλά)
C. Δεξιό περίβλημα
D. Ειδοποίηση / προειδοποιητικό φως όπισθεν 

(επιλογή)
E. Κάθισμα χειριστή
F. Τιμόνι
G. Δεξιός πίνακας ελέγχου
H. Αριστερός πίνακας ελέγχου

I. Αριστερή πλευρική βούρτσα (Επιλογή)
J. Δεξιά πλευρική βούρτσα (Επιλογή)
K. Υποστήριξη χοάνης (Μόνο για άδειασμα από 

ψηλά)
L. Φίλτρο χοάνης
M. Αριστερό περίβλημα
N. Θύρα πρόσβασης κύριας βούρτσας 

σκουπίσματος
O. Κύρια βούρτσα σκουπίσματος
P. Πεντάλ ελέγχου



13S16  9045338  (11-2020)

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

A

C D

G

H

F

B

E

I

J
K L

N

O

P
Q

R

S

T

M

U

A.  Διακόπτης με κλειδί (μίζα)
B.  Διακόπτης κατεύθυνσης
C.  Κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης 

ανάγκης
D. Διακόπτης παρκετέζας αναρρόφησης 

(Επιλογή)
E. Διακόπτης ανύψωσης / χαμηλώματος χοάνης 

(Μόνο για άδειασμα από ψηλά)
F. Διακόπτης ξετυλίγματος χοάνης (Μόνο για 

άδειασμα από ψηλά)
G.  Διακόπτης φώτων λειτουργίας / αλάρμ 

(επιλογή)
H. Ωρόμετρο
I. Δείκτες μπαταρίας
J. Δείκτες πίεσης κύριας βούρτσας
K. Κουμπί πίεσης κύριας βούρτσας

L. Κουμπί ανεμιστήρα κενού
M. Ενδεικτικές λυχνίες ανεμιστήρα αναρρόφησης 

(πίσω από το τιμόνι)
N. Κουμπί 1-Step
O. Κουμπί ECO (Οικονομική λειτουργία)
P. Κουμπί κόρνας
Q. Πλήκτρο αναδευτήρα φίλτρου
R. Κουμπί βούρτσας σκουπίσματος δεξιάς 

πλευράς
S. Κουμπί βούρτσας σκουπίσματος αριστερής 

πλευράς (Επιλογή)
T. Κουμπί ασφαλείας HEPA (Μόνο για άδειασμα 

από ψηλά)
U. Ενδεικτικές λυχνίες (Φθαρμένη βούρτσα, 

Χαμηλή στάθμη Smart-Fill ABW (Αυτόματο 
συμπλήρωμα υγρών μπαταρίας) (Επιλογή), 
Φραγμένο φίλτρο HEPA (Επιλογή) και 
Ενδεικτικές λυχνίες σφάλματος)
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 ΠΕΝΤΑΛ ΕΛΕΓΧΟΥ

A

C

B

A. Φρένο
B. Πεντάλ προώθησης
C. Πεντάλ παγίδας μεγάλων ακαθαρσιών
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Τα σύμβολα αυτά χρησιμοποιούνται στο μηχάνημα για 
να προσδιορίσουν τα χειριστήρια, τις οθόνες και τα 
χαρακτηριστικά.

Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση

Ένδειξη συναγερμού σφάλματος Κόρνα

Η κύρια βούρτσα έχει φθαρεί Smart-Fill ABW (Αυτόματη συμπλήρωση 
υγρών μπαταρίας) (επιλογή)

HEPA (High Effi ciency Particulate 
Arrestance) Eco (Οικονομική λειτουργία)

1-Step Κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης 
ανάγκης

Φώτα λειτουργίας / Αλάρμ Δονητής φίλτρου

Αριστερή πλευρική βούρτσα (επιλογή) Φως κινδύνου

Δεξιά πλευρική βούρτσα Διακόπτης κυκλώματος

Ανεμιστήρας σκούπας Σημείο γρύλου

Ανύψωση χοάνης Φόρτιση μπαταρίας

Χαμήλωμα χοάνης Σωλήνας αναρρόφησης (επιλογή)

Ξεδίπλωμα χοάνης Ασφάλεια χοάνης

Σύμπτυξη χοάνης Κίνηση προς τα εμπρός / πίσω
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 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΥΓΡΟΥ/
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος φωτιάς ή 
έκρηξης. Οι μπαταρίες εκλύουν αέριο 
υδρογόνο. Μην πλησιάζετε σπινθήρες 
και γυμνή φλόγα. Κατά τη φόρτιση η θήκη 
των μπαταριών πρέπει να είναι ανοικτή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά τη συντήρηση 
του μηχανήματος: Κρατήστε όλα τα μεταλλικά 
αντικείμενα μακριά από τις μπαταρίες. 
Χρησιμοποιήστε συσκευή απομάκρυνσης 
της μπαταρίας από μη αγώγιμο υλικό. 
Χρησιμοποιήστε ανυψωτική συσκευή και επαρκή 
βοήθεια όταν ανυψώνετε τις μπαταρίες. Η 
τοποθέτηση μπαταριών πρέπει να γίνεται από 
ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Ακολουθήστε 
τις οδηγίες ασφαλείας της περιοχής που αφορούν 
την αφαίρεση μπαταριών.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Έξι μπαταρίες μολύβδου-οξέος 6-volt βαθέως κύκλου.

Μέγιστες διαστάσεις μπαταριών: 28,8 in / 731 mm W 
x 19,9 in / 506 mm L x 15,6 in / 395 mm H.

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια 
και βγάλτε το κλειδί.

2. Ανασηκώστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών 
και χρησιμοποιήστε το υποστήριγμα.

3. Αφαιρέστε το στήριγμα από το πίσω μέρος της 
θήκης μπαταριών.

4. Με την κατάλληλη βοήθεια, τοποθετήστε 
προσεκτικά τις μπαταρίες στη βάση τους μέσα 
στο χώρο των μπαταριών προσέχοντας ώστε οι 
πόλοι να τοποθετηθούν στις θέσεις που φαίνονται 
στην εικόνα. Τοποθετήστε τους διαχωριστές από 
αφρό κι από τις δύο πλευρές των μπαταριών 
όπως φαίνεται, εάν εγκαθιστάτε τις μικρότερες 
μπαταρίες.

5. Με την παρεχόμενη θήκη βάσης της μπαταρίας, 
συνδέστε τα καλώδια με τις βάσεις της μπαταρίας, 
ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ (+) & ΤΟ ΜΑΥΡΟ 
ΜΕ ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ (-).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε πως έχει γίνει σωστά η 
ρύθμιση του φορτιστή για τον τύπο της μπαταρίας 
πριν τη φόρτιση.

6. Επανεγκαταστήστε το στήριγμα στο πίσω μέρος 
της θήκης μπαταριών.
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ηενδεικτική λυχνία αποφόρτισης μπαταρίας  δείχνει τη 
στάθμη φόρτισης των μπαταριών όταν το μηχάνημα 
λειτουργεί.

Όταν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες, 
ανάβουν και οι πέντε ενδεικτικές λυχνίες. 
Επαναφορτίστε τις μπαταρίες όταν υπάρχει μόνο 
μία ενδεικτική λυχνία αναμμένη. Μην αφήνετε τις 
μπαταρίες να αποφορτίζονται κάτω από το 20% 
(τελευταία γραμμή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη στην ενδεικτική λυχνία 
εκφόρτισης μπαταρίας δεν είναι ακριβής στην πρώτη 
εκκίνηση του μηχανήματος. Να χειριστείτε το μηχάνημα 
μερικά λεπτά προτού διαβάσετε τη στάθμη φόρτισης 
των μπαταριών.

   ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΘΑΡΜΕΝΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Η ενδεικτική λυχνία φθαρμένης βούρτσας 
αναβοσβήνει όταν το μοτέρ κύριας βούρτσας 
εντοπίζει ότι η κύρια βούρτσα έχει φθαρεί. Για 
βέλτιστη απόδοση σκουπίσματος, συνιστάται η κύρια 
βούρτσα σκουπίσματος να αντικαθίσταται πάντα το 
συντομότερο δυνατό όταν αναβοσβήνει η ενδεικτική 
λυχνία φθαρμένης βούρτσας. Η ενδεικτική λυχνία 
φθαρμένης βούρτσας θα ανάβει σταθερά εάν η κύρια 
βούρτσα σκουπίσματος δεν αλλάξει όταν αναβοσβήνει 
η ενδεικτική λυχνία και η απόδοση σκουπίσματος θα 
συνεχίσει να μειώνεται. Βλέπε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ στην ενότητα 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο 
αλλαγής της κύριας βούρτσας σκουπίσματος.

   SMART-FILL ABW (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) 
(ΕΠΙΛΟΓΗ)

Ο δείκτης Smart-Fill ABW ανάβει όταν δεν υπάρχει 
αρκετό νερό στο δοχείο συμπλήρωσης των 
μπαταριών. Όλες οι λειτουργίες σκουπίσματος θα 
σταματήσουν να λειτουργούν και θα παραμείνουν μη 
λειτουργικές εάν το μηχάνημα λειτουργεί για 10 ώρες 
επιπλέον της χρονικής στιγμής που θα ανάψει αρχικά 
η ενδεικτική λυχνία. Βλέπε το ΣΥΣΤΗΜΑ SMART-
FILL ABW (ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΓΡΩΝ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) στην ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ για οδηγίες 
σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης του δοχείου.
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ΔΕΙΚΤΗΣ    HEPA (HIGH EFFICIENCY PARTICULATE 
ARRESTANCE) (ΜΟΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ HEPA)

Η ενδεικτική λυχνία HEPA ανάβει όταν το φίλτρο 
HEPA χρειάζεται να αντικατασταθεί λόγω υπερβολικού 
φραξίματος που εμποδίζει την κίνηση του αέρα 
στο φίλτρο. Για καλύτερη απόδοση σκουπίσματος, 
αντικαθιστάτε πάντα το φίλτρο HEPA το συντομότερο 
δυνατό όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία HEPA. Βλέπε 
την ΑΦΑΙΡΕΣΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 
ΣΚΟΝΗΣ ΧΟΑΝΗΣ στην ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ για 
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης του 
φίλτρου HEPA.

   ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΒΛΑΒΗΣ

Η ενδεικτική λυχνία σφάλματος ανάβει όταν ανιχνευτεί 
ένας κωδικός σφάλματος. Βλέπε ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ για επιπλέον 
πληροφορίες κωδικού σφάλματος.

  ΩΡΟΜΕΤΡΟ

Τοωρόμετρο  καταγράφει τις ώρες λειτουργίας του 
μηχανήματος. Χρησιμοποιήστε την πληροφορία αυτή 
για να προσδιορίσετε τα διαστήματα συντήρησης του 
μηχανήματος.

ΚΟΥΜΠΙ    1-STEP

Πιέστε το κουμπί 1-STEP για ενεργοποίηση όλων 
των επιλεγμένων λειτουργιών σκουπίσματος. Πριν 
πιέσετε το κουμπί 1-STEP, οι λυχνίες επάνω από 
όλες τις επιλεγμένες λειτουργίες σκουπίσματος θα 
είναι αναμμένες, αλλά οι επιλεγμένες λειτουργίες 
θα βρίσκονται σε λειτουργία αναμονής μέχρι να 
πατηθεί το κουμπί 1-STEP. Πιέστε το κουμπί 
1-STEP ξανά όταν έχετε ολοκληρώσει το καθάρισμα 
για τον τερματισμό του συνόλου των λειτουργιών 
σκουπίσματος.

Η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί θα ανάψει όταν το 
κουμπί 1-STEP ενεργοποιηθεί.
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   ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΟΑΝΗΣ

Το κουμπί ασφαλείας χοάνης πρέπει να πατηθεί και να 
κρατηθεί πατημένο για όλη τη διάρκεια που η χοάνη 
είτε είναι ανυψωμένη, είτε χαμηλωμένη. Ο διακόπτης 
ανύψωσης / χαμηλώματος χοάνης δεν θα εκτελεί 
ανύψωση ή χαμήλωμα της χοάνης εάν δεν πατηθεί 
το κουμπί ασφάλειας χοάνης. Η χοάνη θα σταματήσει 
να ανυψώνεται/χαμηλώνει εάν απελευθερώσετε το 
κουμπί ασφαλείας χοάνης οποιαδήποτε στιγμή ενώ η 
χοάνη είναι ανυψωμένη ή χαμηλωμένη.

   ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΕΝΟΥ

Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα αναρρόφησης: Πιέστε 
το κουμπί του ανεμιστήρα σκούπας. Θα ανάψει η κάτω 
λυχνία.

Ρυθμίστε τον ανεμιστήρα αναρρόφησης στην 
υψηλότερη ρύθμιση: Πιέστε ξανά το κουμπί 
ανεμιστήρα αναρρόφησης σκουπίσματος. Θα ανάψουν 
οι επάνω και κάτω ενδεικτικές λυχνίες.

Απενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα αναρρόφησης: 
Πιέστε το κουμπί του ανεμιστήρα σκούπας. Και οι δύο 
ενδεικτικές λυχνίες θα είναι σβηστές.

   ΚΟΥΜΠΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Ενεργοποιήστε τη βούρτσα αριστερής πλευράς 
(επιλογή): Πιέστε το    κουμπί αριστερής πλευρικής 
βούρτσας. Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει.

Απενεργοποίηση της δεξιάς πλευρικής βούρτσας: 
Πιέστε το κουμπί    δεξιάς πλευρικής βούρτσας. Η 
φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.

Ενεργοποίηση της αριστερής πλευρικής βούρτσας: 
Πιέστε το κουμπί αριστερής πλευρικής βούρτσας. Η 
φωτεινή ένδειξη θα ανάψει.

Απενεργοποίηση της αριστερής πλευρικής βούρτσας: 
Πιέστε το κουμπί αριστερής πλευρικής βούρτσας. Η 
φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πλευρικές βούρτσες δεν μπορούν να 
λειτουργήσουν ανεξάρτητα από την κύρια βούρτσα. 
Όταν πατηθεί το κουμπί 1-Step, ενεργοποιείται επίσης 
η κύρια βούρτσα.
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   ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ECO (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ)

Χρησιμοποιήστε το κουμπί λειτουργίας Eco 
(Οικονομική λειτουργία) για να επεκτείνετε τον χρόνο 
λειτουργίας του μηχανήματος. Ενώ βρίσκεστε σε 
λειτουργία Eco, όλες οι τάσεις στα διάφορα μοτέρ 
χαμηλώνουν, επεκτείνοντας τον χρόνο λειτουργίας του 
μηχανήματος και χαμηλώνοντας τα επίπεδα θορύβου.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Eco: Πατήστε το κουμπί 
λειτουργίας Eco για να θέσετε το μηχάνημα στη 
λειτουργία Eco (ρυθμίσεις χαμηλότερης ταχύτητας 
ανεμιστήρα και χαμηλότερης πίεσης βούρτσας). Η 
ενδεικτική λυχνία Eco θα ανάψει.

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Eco: Πατήστε 
το κουμπί λειτουργίας Eco για να επιστρέψετε το 
μηχάνημα στις προηγούμενες ρυθμίσεις. Η φωτεινή 
ένδειξη θα σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο ανεμιστήρας αναρρόφησης μπορεί 
να απενεργοποιηθεί ενώ το μηχάνημα βρίσκεται στη 
λειτουργία Eco, όμως το μηχάνημα θα εξέλθει της 
λειτουργίας Eco εάν αλλάξει η πίεση βούρτσας.

   Πλήκτρο αναδευτήρα φίλτρου

Πατήστε τον  διακόπτη δονητή φίλτρου. Ο 
αναδευτήρας φίλτρου θα λειτουργήσει για 30 
δευτερόλεπτα. 

Το φως τουκουμπιού δονητή φίλτρου θα ανάβει 
ενόσω θα λειτουργεί ο δονητής φίλτρου. Πατήστε 
ξανά το  κουμπί δονητή φίλτρου εάν χρειάζεται, για να 
σταματήσετε τον δονητή φίλτρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το φίλτρο χοάνης είναι φραγμένο ενώ 
το μηχάνημα σκουπίζει, η λυχνία του δονητή φίλτρου 
θα αναβοσβήνει αργά για να υποδείξει ότι το φίλτρο 
χρειάζεται να δονείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μηχάνημα σκουπίζει συνεχώς για 
30 λεπτά ή περισσότερο, ο δονητής φίλτρου θα δονεί 
αυτόματα το φίλτρο όταν πατηθεί το κουμπί 1-Step για 
να απενεργοποιηθούν τα συστήματα σκουπίσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δονητής φίλτρου δεν θα λειτουργεί εάν 
ανυψωθεί η χοάνη. Η χοάνη πρέπει να έχει χαμηλώσει 
πλήρως προκειμένου να λειτουργήσει ο δονητής 
φίλτρου.
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   ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 

Το κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης 
διακόπτει αμέσως το μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τιμόνι πρέπει να γυρίσει τελείως είτε 
δεξιά, είτε αριστερά, εάν το μηχάνημα σταματήσει σε 
κλίση.

Κλείσιμο του ρεύματος στο μηχάνημα: Πιέστε το 
κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης.

Επάνοδος του ρεύματος στο μηχάνημα: Γυρίστε 
το κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης 
προς τα δεξιά για να απελευθερώσετε το διακόπτη. 
Γυρίστε το διακόπτη με το κλειδί στη θέση «OFF», στη 
συνέχεια γυρίστε το κλειδί τελείως δεξιόστροφα και 
αφήστε το στη θέση «ON».

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί μόνο σε περίπτωση 
ανάγκης. Δεν προορίζεται για το καθιερωμένο κλείσιμο 
του μηχανήματος.

   ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Χρησιμοποιήστε το διακόπτη κατεύθυνσης για να 
επιλέξετε κίνηση είτε προς τα μπροστά είτε προς 
τα πίσω. Πατήστε το κατάλληλο πεντάλ για να 
μετακινήσετε το μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ο διακόπτης κατεύθυνσης 
τοποθετηθεί στη θέση όπισθεν, θα ακουστεί ένας ήχος 
ειδοποίησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο για μηχανήματα που είναι 
εξοπλισμένα με την προαιρετική ειδοποίηση / αλάρμ 
για όπισθεν: Το προαιρετικό φως και αλάρμ για 
όπισθεν λειτουργούν μόνο όταν το μηχάνημα κινείται 
προς τα πίσω.

   ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / ΚΙΝΔΥΝΟΥ
(ΕΠΙΛΟΓΗ)

Φώτα λειτουργίας και κινδύνου αναμμένα: Πιέστε 
το επάνω μέρος του διακόπτη λυχνίας λειτουργίας / 
κινδύνου.

Φώτα λειτουργίας / κινδύνου αναμμένα: Ωθήστε τον 
διακόπτη λυχνίας λειτουργίας / κινδύνου στη μεσαία 
θέση.

Όλες οι λυχνίες σβηστές (Off): Πιέστε το επάνω μέρος 
του διακόπτη λυχνίας λειτουργίας / κινδύνου.
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   Πεντάλ προώθησης

Πατήστε το κατάλληλο πεντάλ για να μετακινήσετε το 
μηχάνημα.

   Πεντάλ φρένου

Πατήστε το πεντάλ του φρένου για να σταματήσετε το 
μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τιμόνι πρέπει να γυρίσει τελείως είτε 
δεξιά, είτε αριστερά, εάν το μηχάνημα σταματήσει σε 
κλίση.

   ΠΕΝΤΑΛ ΠΑΓΙΔΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ

Το πεντάλ παγίδας κλαπέτου μεγάλων ακαθαρσιών 
ανοίγει το κλαπέτο παγίδας μπροστά από την κύρια 
βούρτσα σκουπίσματος.

Άνοιγμα: Πατήστε το πεντάλ όταν σκουπίζετε μεγάλες 
ακαθαρσίες. Το κλαπέτο μπροστά από την κύρια 
βούρτσα σκουπίσματος θα ανοίξει.

Κλείσιμο: Αφήστε το πεντάλ και το κλαπέτο θα κλείσει, 
παγιδεύοντας τις μεγάλες ακαθαρσίες μέσα στη χοάνη 
για να σκουπιστούν.

  ΚΑΘΙΣΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Ο μοχλός ρύθμισης εμπρός / πίσω  ρυθμίζει τη θέση 
του καθίσματος.

  ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μόνο για μηχανήματα με 
δυνατότητα πολυτελούς καθίσματος)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν θέσετε σε 
λειτουργία το μηχάνημα, ρυθμίστε το κάθισμα και 
δέστε τη ζώνη ασφαλείας.
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  ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Η υποστήριξη καθίσματος συγκρατεί το κάθισμα 
στην επάνω θέση για να υπάρχει πρόσβαση στις 
μπαταρίες.

Για να στερεώσετε τηνυποστήριξη καθίσματος, 
ανασηκώστε εντελώς το κάθισμα μέχρι ο πείρος να 
μπει στην κάτω εγκοπή της υποστήριξης καθίσματος

Μόνο για μηχανήματα με δυνατότητα πολυτελούς 
καθίσματος: Τραβήξτε και κρατήστε εμπρός τη 
  λαβή απελευθέρωσης καθίσματος χειριστή για να 
ξεκλειδώσετε το κάθισμα πριν το ανασηκώσετε.
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 ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Το κουμπί 1-STEP σάς δίνει τη δυνατότητα να 
αρχίσετε αμέσως το σκούπισμα κάνοντας χρήση όλων 
των λειτουργιών σκουπίσματος.

Όταν ο τρόπος λειτουργίας σκουπίσματος είναι 
ενεργός οι πλευρικές βούρτσες σκουπίζουν 
ακαθαρσίες προς την κατεύθυνση της κύριας 
βούρτσας σκουπίσματος. Η κύρια βούρτσα σκουπίζει 
σκουπίδια από το δάπεδο οδηγώντας τα στη χοάνη. 
Το σύστημα αναρρόφησης έλκει σκόνη διαμέσου του 
συστήματος φιλτραρίσματος.

Το μηχάνημα διαθέτει επίσης ένα προαιρετικό 
σύστημα φιλτραρίσματος HEPA στεγνού 
σκουπίσματος, προκειμένου να βοηθήσει με τη 
συγκράτηση λεπτής σκόνης.

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε τις 
κατάλληλες βούρτσες για τον καθαρισμό. Παρακάτω 
αναφέρονται οι βούρτσες και οι εφαρμογές για τις 
οποίες προορίζεται η καθεμία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο βαθμός και ο τύπος ρυπαρότητας 
παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του τύπου 
βούρτσας που θα χρησιμοποιηθεί. Επικοινωνήστε με 
τον αντιπρόσωπο της ΤΕΝΝΑΝΤ για συγκεκριμένες 
οδηγίες.

Κύρια βούρτσα με σφήνα για άμμο από 
πολυπροπυλένιο − Συνιστάται για βαριά 
συγκέντρωση άμμου και άλλων λεπτόκοκκων 
σωματιδίων.

Κύρια βούρτσα με θυρίδα από πολυπροπυλένιο 
− Συνιστάται για ελαφρά απορρίμματα, ιδίως σε λεία 
δάπεδα.

Κύρια βούρτσα με 6 διπλές σειρές 
πολυπροπυλενίου − Συνιστάται για εφαρμογές 
γενικού σκουπίσματος.

Κύρια βούρτσα με 6 διπλές σειρές από 
πολυπροπυλένιο και σύρμα − Συνιστάται για 
εφαρμογές γενικού σκουπίσματος και ελαφρά 
σφηνωμένα σκουπίδια.

Κύρια βούρτσα από φυσική ίνα με 8 μονές σειρές 
− Συνιστάται για επιφάνειες με μοκέτα και τεχνητό 
χλοοτάπητα.

Πλευρική βούρτσα πολυπρουλενίου − Οι τρίχες 
πολυπροπυλενίου γενικής χρήσης συλλέγουν την 
ελαφρώς συσσωρευμένη σκόνη χωρίς να χαράζουν τη 
στίλβωση των δαπέδων.
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 ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Αφαιρέστε τα μεγάλου μεγέθους σκουπίδια πριν 
σκουπίσετε. Αφαιρέστε σύρματα, κλωστές, σπάγκους, 
μεγάλα κομμάτια ξύλου ή οποιαδήποτε άλλα 
σκουπίδια μπορεί να τυλιχτούν ή να μπερδευτούν στις 
βούρτσες.

Οδηγήστε το μηχάνημα σε όσο το δυνατόν πιο ευθεία 
γραμμή. Αποφύγετε τα χτυπήματα ή το ξύσιμο των 
πλευρών του μηχανήματος. Να επικαλύπτετε τη 
διαδρομή σκουπίσματος αρκετά εκατοστά (μερικές 
ίντσες). Για να αποφύγετε ζημιές σε επιφάνειες με 
μοκέτα, μην γυρίζετε το τιμόνι από τη μία πλευρά στην 
άλλη ενώ το μηχάνημα είναι ακινητοποιημένο.

Αποφύγετε το πολύ απότομο στρίψιμο του τιμονιού 
όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε κίνηση. Το μηχάνημα 
ανταποκρίνεται άμεσα στις κινήσεις του τιμονιού. 
Αποφύγετε τις απότομες στροφές εκτός εάν υπάρξει 
ανάγκη.

Ρυθμίστε την ταχύτητα του μηχανήματος και την πίεση 
της βούρτσας, όπως απαιτείται όταν σκουπίζετε. 
Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις πίεσης 
βούρτσας για την περιοχή που σκουπίζετε.

Εάν δείτε ότι το καθάρισμα δεν είναι καλό, 
σταματήστε και ανατρέξτε στην ενότητα ΕΠΙΛΥΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ που υπάρχει 
στο εγχειρίδιο αυτό.

Να εκτελείτε κάθε μέρα τις διαδικασίες συντήρησης, 
μετά από κάθε χρήση (Βλ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ στο εγχειρίδιο αυτό).

Σε σημεία με κλίση, να οδηγείτε το μηχάνημα αργά. 
Να χρησιμοποιείτε το πεντάλ φρένου για να ελέγχετε 
την ταχύτητα του μηχανήματος σε επιφάνειες με 
κατηφορική κλίση. Να σκουπίζετε με το μηχάνημα 
επιφάνειες με ανοδική κλίση και όχι με καθοδική.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τιμόνι πρέπει να γυρίσει τελείως είτε 
δεξιά, είτε αριστερά, εάν το μηχάνημα σταματήσει σε 
κλίση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε το 
μηχάνημα, ελαττώνετε την ταχύτητα σε κεκλιμένες 
και ολισθηρές επιφάνειες.

Μη λειτουργείτε το μηχάνημα σε περιοχές που η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 43° 
C (110° F). Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες 
σκουπίσματος σε περιοχές με θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος υπό το μηδέν 0° C (32° F).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε το 
μηχάνημα, μην σκουπίζετε σε επιφάνειες με κλίση 
μεγαλύτερη από 14,1% / 8°. Μην μεταφέρετε σε 
ράμπες με κλίση μεγαλύτερη από 21,3% / 12°.

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Προβείτε στα παρακάτω βήματα προτού θέσετε σε 
λειτουργία το μηχάνημα:

  Ελέγξτε για διαρροές υγρών (μόνο για 
μηχανήματα με σύστημα συμπλήρωσης υγρών 
μπαταρίας ή/και αδειάσματος από ψηλά).

  Ελέγξτε τη στάθμη υδραυλικού υγρού (Μόνο για 
άδειασμα από ψηλά).

  Ελέγξτε την κατάσταση του φίλτρου σκόνης 
χοάνης και των στεγανοποιητικών λάστιχων.

  -Καθαρίστε τη χοάνη και το φίλτρο ακαθαρσιών.

  Ελέγξτε όλες τις ποδιές διαμερίσματος κύριας 
βούρτσας για ζημιές και φθορές.

  Ελέγξτε την κύρια βούρτσα για φθορά και ζημιές. 
Αφαιρέστε τυχόν σύρματα, νήματα ή σπάγκους 
τυλιγμένους γύρω από την κύρια βούρτσα.

  Ελέγξτε την πλευρική βούρτσα για φθορά και 
ζημιές. Αφαιρέστε τυχόν σύρματα, νήματα ή 
σπάγκους τυλιγμένους γύρω από τη βούρτσα.

  Μόνο μηχανήματα με πλευρικές ποδιές βούρτσας: 
Ελέγξτε όλες τις πλευρικές ποδιές βούρτσας για 
ζημιές και φθορά.

  Ελέγξτε τις ποδιές της χοάνης και τα 
στεγανοποιητικά λάστιχα για τυχόν ζημιές και 
φθορά.

  –Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο εισόδου του 
ανεμιστήρα αναρρόφησης είναι καθαρό.

  –Ελέγξτε την κόρνα, τους προβολείς, τα πίσω 
φώτα, τα φώτα ασφαλείας, και το αλάρμ για 
όπισθεν (εάν υπάρχει).

  Ελέγξτε τη λειτουργία των φρένων και του 
τιμονιού.

  –Ελέγξτε τα ελαστικά για ζημιά.

  Ελέγξτε το ιστορικό σέρβις για να 
προγραμματίσετε τις απαιτούμενες εργασίες 
συντήρησης.
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 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν θέσετε σε 
λειτουργία το μηχάνημα, ρυθμίστε το κάθισμα και 
δέστε τη ζώνη ασφαλείας (αν υπάρχει).

1. Καθίστε στο κάθισμα του χειριστή.

2. Γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση ON.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μηχάνημα έχει μόλις 
απενεργοποιηθεί, αναμείνατε τουλάχιστον 5 
δευτερόλεπτα πριν την επανεκκίνηση του έτσι ώστε το 
λογισμικό να επανεκκινηθεί πλήρως.

3. Ανοίξτε τα φώτα (εάν υπάρχουν).

4. Τοποθετήστε το διακόπτη κατεύθυνσης στην 
κατεύθυνση που χρειάζεται να μετακινηθείτε.

5. Πατήστε το κατάλληλο πεντάλ για να μετακινήσετε 
το μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μηχάνημα δεν πρόκειται να κινηθεί 
παρά μόνο εφόσον ο χειριστής βρίσκεται στο κάθισμα 
του χειριστή.

 ΠΙΕΣΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 

Σε συνθήκες πιο απαιτητικού σκουπίσματος και όταν 
σκουπίζουμε επιφάνειες με μοκέτα, η πίεση βούρτσας 
θα πρέπει να ρυθμιστεί στη χαμηλότερη τιμή. Σε 
συνθήκες πιο απαιτητικού σκουπίσματος, η πίεση 
βούρτσας μπορεί να ρυθμιστεί σε μια υψηλότερη τιμή. 
Η ταχύτητα πορείας και οι συνθήκες του δαπέδου 
επηρεάζουν την απόδοση του καθαρισμού. Εάν οι 
βούρτσες έχουν φθαρεί, ίσως χρειαστεί να αυξήσετε 
την πίεσή τους. Κάθε φορά που θέτετε σε λειτουργία 
ή εκτός λειτουργίας το μηχάνημα, θα επιλέγεται εξ 
ορισμού η τελευταία ρύθμιση που χρησιμοποιήθηκε.

  ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Με ενεργοποιημένο το κουμπί 1-STEP, πατήστε το 
κουμπί πίεσης  κύριας βούρτας για να ανυψώσετε 
ή χαμηλώσετε τις ρυθμίσεις πίεσης βούρτσας. Οι 
φωτεινές ενδείξεις πίεσης βουρτσών δείχνουν την 
τρέχουσα ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε ζημιές σε επιφάνειες με 
μοκέτα, να ρυθμίζετε πάντα την πίεση βούρτσας στη 
χαμηλότερη ρύθμιση πίεσης όταν σκουπίζετε αυτές τις 
επιφάνειες.
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 ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Μην θέτετε το μηχάνημα 
σε λειτουργία εάν δεν έχετε προηγουμένως 
διαβάσει και κατανοήσει το εγχειρίδιο χρήστη.

1. Γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση ON.

2. Για χρήση του μηχανήματος στη λειτουργία 
Eco: Πατήστε το Κουμπί λειτουργίας Eco για να 
λειτουργήσετε το μηχάνημα στη λειτουργία Eco. Η 
πίεση βούρτσας και ο ανεμιστήρας αναρρόφησης 
θα οριστούν στις χαμηλότερες ρυθμίσεις.

3. Πιέστε το κουμπί 1-STEP. Η λυχνία στο 
κουμπί θα ανάψει. Θα ενεργοποιηθούν όλες οι 
προεπιλεγμένες λειτουργίες σκουπίσματος.

4. Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε τις πρόσθετες 
λειτουργίες σκουπίσματος που είναι απαραίτητες 
για την επιφάνεια που πρόκειται να καθαρίσετε.

5. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε την πίεση 
βούρτσας για την περιοχή που καθαρίζεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε ζημιές σε επιφάνειες με 
μοκέτα, να ρυθμίζετε πάντα την πίεση βούρτσας στη 
χαμηλότερη ρύθμιση πίεσης όταν σκουπίζετε αυτές τις 
επιφάνειες.

6. Τοποθετήστε τον διακόπτη κατεύθυνσης στη θέση 
προώθησης.

7. Πατήστε το πεντάλ προώθησης για να αρχίσει το 
σκούπισμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εύφλεκτα υλικά 
και τα αντιδραστικά μέταλλα μπορεί να 
προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Μην 
απορροφάτε τέτοια υλικά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε το 
μηχάνημα, ελαττώνετε την ταχύτητα σε κεκλιμένες 
και ολισθηρές επιφάνειες.
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8. Πατήστε κάτω στο πεντάλ παγίδας μεγάλων 

ακαθαρσιών κατά το σκούπισμα μεγάλων 
ακαθαρσιών, προκειμένου να ανυψώσετε την 
ποδιά παγίδας μεγάλων ακαθαρσιών.

9. Αφήστε το πεντάλ παγίδας μεγάλων ακαθαρσιών 
για να χαμηλώσει η ποδιά παγίδας μεγάλων 
ακαθαρσιών, παγιδεύοντας τις μεγαλύτερες 
ακαθαρσίες πίσω από την ποδιά. Οι μεγαλύτερες 
ακαθαρσίες μπορούν τότε να σκουπιστούν μέσα 
στη χοάνη.

10. Όταν ολοκληρωθεί το σκούπισμα, αφήστε το 
πεντάλ κατεύθυνσης και πατήστε το πεντάλ 
φρένου για να ακινητοποιήσετε το μηχάνημα.

11. Πιέστε το κουμπί 1-STEP για να σταματήσετε το 
σκούπισμα. Η λυχνία στο κουμπί θα σβήσει και οι 
λειτουργίες σκουπίσματος θα τερματιστούν μετά 
από μικρή καθυστέρηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μηχάνημα σκουπίζει συνεχώς για 
30 λεπτά ή περισσότερο, ο δονητής φίλτρου θα δονεί 
αυτόματα το φίλτρο όταν πατηθεί το κουμπί 1-Step για 
να απενεργοποιηθούν τα συστήματα σκουπίσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν παρουσιαστεί σφάλμα ή κώδικας 
συναγερμού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
του μηχανήματος, σταματήστε το μηχάνημα και 
αναφερθείτε στον τομέα ΣΦΑΛΜΑΤΑ / ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ 
του παρόντος εγχειριδίου ως προς την αιτία και την 
διορθωτική ενέργεια αποκλεισμού του σφάλματος ή 
του συναγερμού.

12. Αδειάστε τη χοάνη από τις ακαθαρσίες στο 
τέλος κάθε βάρδιας ή όταν χρειάζεται. Βλέπε την 
ενότητα ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ στο παρόν 
εγχειρίδιο.

 ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ

1. Ενόσω το μηχάνημα βρίσκεται ακόμα σε κίνηση, 
πατήστε το κουμπί 1-ΣΤΑΔΙΟΥ button για παύση 
του καθαρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μηχάνημα σκουπίζει συνεχώς για 
30 λεπτά ή περισσότερο, ο δονητής φίλτρου θα δονεί 
αυτόματα το φίλτρο όταν πατηθεί το κουμπί 1-Step για 
να απενεργοποιηθούν τα συστήματα σκουπίσματος.

2. Αφήστε το πεντάλ προώθησης και πατήστε 
το πεντάλ φρένου για να ακινητοποιήσετε το 
μηχάνημα.

3. Πατήστε το κουμπί δονητή φίλτρου για να 
καθαρίσετε σκόνη και ακαθαρσίες από το φίλτρο. 

4. Αδειάστε τη χοάνη από τις ακαθαρσίες στο 
τέλος κάθε βάρδιας ή όταν χρειάζεται. Βλέπε την 
ενότητα ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ στο παρόν 
εγχειρίδιο.
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 ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ

  ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΨΗΛΑ)

1. Οδηγήστε το μηχάνημα στο χώρο απόρριψης ή 
στο δοχείο απορριμμάτων.

2. Πατήστε τον  διακόπτη δονητή φίλτρου. Ο 
δονητής λειτουργεί για περίπου 30 δευτερόλεπτα. 
Η ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη όσο 
λειτουργεί ο δονητής φίλτρου. Πατήστε το 
πάνω μέρος του διακόπτη δονητή φίλτρου ξανά 
αν χρειάζεται για να σταματήσετε τον δονητή 
φίλτρου.

3. Απενεργοποιήστε όλες τις λειτουργίες καθαρισμού 
πριν την ανύψωση της χοάνης.

4. After the fi lter shaker stops, press and hold 
the hopper safety button and the top of the 
  hopper raise/lower switch to raise the hopper. 
Απελευθερώστε το κουμπί και τον διακόπτη όταν 
η χοάνη είναι στην επιθυμητή θέση. Οι λυχνίες 
του διακόπτη ξετυλίγματος χοάνης ανάβουν όταν 
η χοάνη ανυψωθεί αρκετά ώστε να αδειάσει με 
ασφάλεια τα περιεχόμενα 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε 
το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός 
χώρος πριν ανυψώσετε τη χοάνη. Μην ανυψώνετε 
τη χοάνη εάν το μηχάνημα βρίσκεται σε δάπεδο 
με κλίση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να γνωρίζετε ότι το ελάχιστο ύψος 
οροφής που απαιτείται για να ανυψώσετε τη χοάνη 
είναι 2220 mm (87,4 in).

5. Οδηγήστε αργά με όπισθεν το μηχάνημα μέχρι 
το δοχείο ακαθαρσιών. Τοποθετήστε τη χοάνη 
επάνω από το δοχείο απορριμμάτων.

6. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ασφαλείας 
χοάνης και το κάτω μέρος του   διακόπτη 
ανύψωσης/χαμηλώματος χοάνης για να 
χαμηλώσετε τη χοάνη μέσα στο δοχείο 
ακαθαρσιών για να ελεγχθεί η σκόνη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά τη χρήση του 
μηχανήματος, προσέξτε κατά την κίνηση 
του μηχανήματος προς τα πίσω. Να κινείτε 
προσεκτικά το μηχάνημα όταν η χοάνη είναι 
ανεβασμένη.

7. Πιέστε και κρατήστε το πάνω μέρος   του 
διακόπτη χοάνης τροφοδοσίαςγια άδειασμα 
των περιεχομένων της χοάνης. Οι λυχνίες του 
διακόπτη ξετυλίγματος χοάνης θα αναβοσβήσουν 
όταν η χοάνη ξετυλίγεται.
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8. Πιέστε και κρατήστε το κάτω μέρος του διακόπτη 

χοάνης τροφοδοσίας για επιστροφή της χοάνης 
στην όρθια θέση.

9. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ασφαλείας 
χοάνης και το πάνω μέρος του διακόπτη 
ανύψωσης/χαμηλώματος χοάνης για να σηκώσετε 
τη χοάνη αρκετά ώστε να καθαρίσετε το επάνω 
μέρος του δοχείου ακαθαρσιών.

10. Απομακρύνετε αργά το μηχάνημα από τον χώρο 
ή το δοχείο ακαθαρσιών.

11. Ακινητοποιήστε το μηχάνημα, μετά πιέστε και 
κρατήστε το κουμπί ασφάλειας χοάνης και τη 
βάση του διακόπτη ανύψωσης/χαμηλώματος 
χοάνης μέχρι να χαμηλώσει εντελώς η χοάνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η χοάνη δεν έχει συμπτυχθεί 
πλήρως προτού χαμηλώσει, η χοάνη θα σταματήσει 
να χαμηλώνει και θα συμπτυχθεί πλήρως, προτού 
συνεχίσει στην τελείως χαμηλωμένη θέση.
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  ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΑ)

1. Οδηγήστε το μηχάνημα στο χώρο απόρριψης ή 
στο δοχείο απορριμμάτων.

2. Πατήστε το κουμπί δονητή φίλτρου για να 
ανακινήσετε ακαθαρσίες από το φίλτρο. Πατήστε 
το πάνω μέρος του διακόπτη δονητή φίλτρου 
ξανά, εάν χρειάζεται για να σταματήσετε τον 
δονητή φίλτρου.

3. Απενεργοποιήστε όλες τις λειτουργίες 
καθαρισμού.

4. Γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση OFF.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

5. Αφαιρέστε αμφότερους τους πείρους από τη λαβή 
χοάνης.

6. Ρυθμίστε τη λαβή χοάνης VarioHeight στην 
επιθυμητή θέση και επανεγκαταστήστε 
αμφότερους τους πείρους στη λαβή χοάνης για να 
ασφαλίσετε τη λαβή στη σηκωμένη θέση.

7. Πιέστε αμφότερους τους μοχλούς συγκράτησης 
χοάνης μαζί και ανασηκώστε το μάνταλο 
συγκράτησης χοάνης από τον πείρο χοάνης. 
Επαναλάβετε για να απασφαλίσετε το μάνταλο 
μοχλού συγκράτησης χοάνης που βρίσκεται στην 
άλλη πλευρά της χοάνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε τη λαβή 
χοάνης για να ωθήσετε ελαφρά τη χοάνη μέσα στο 
μηχάνημα, εάν η χοάνη είναι γεμάτη.

8. Τραβήξτε τη λαβή χοάνης για να ξετυλίξετε τη 
χοάνη από το μηχάνημα.



32 S16  9045338  (11-2020)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
9. Ξετυλίξτε τη χοάνη στο δοχείο ακαθαρσιών και 

γείρετε για να αδειάσει το περιεχόμενό της.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε το 
μηχάνημα, να είστε προσεκτικοί όταν αδειάζετε 
τη χοάνη. Η χοάνη μπορεί να χωρέσει έως και 91 
kg (200 lbs). Η ανύψωση υλικών μεγάλου βάρους 
μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με τη μέση ή 
άλλη σωματική βλάβη.

10. Μόνο μηχανήματα εξοπλισμένα με προαιρετικούς, 
αφαιρούμενους κάδους χοάνης: Ανυψώστε 
τους κάδους από τη χοάνη και αδειάστε τους. 
Επανεγκαταστήστε τους κάδους στη χοάνη.

11. Όταν ολοκληρώσετε το άδειασμα της χοάνης, 
συμπτύξτε πάλι τη χοάνη μέσα στο μηχάνημα 
μέχρι τα μάνταλα μοχλού συγκράτησης να 
ασφαλίσουν τη χοάνη στο μηχάνημα.

12. Χαμηλώστε τη λαβή χοάνης στη χαμηλότερη 
θέση.
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 ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΠΑΡΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΟΑΝΗΣ 
(ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΨΗΛΑ)

1. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν ξεκινάτε το 
μηχάνημα, κρατήστε το πόδι σας στο φρένο.

2. Ανυψώστε εντελώς τη χοάνη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημείο παγίδευσης 
στον βραχίονα ανύψωσης. Μείνετε μακριά 
από τους βραχίονες ανύψωσης της 
χοάνης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε 
το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός 
χώρος πριν ανυψώσετε τη χοάνη. Μην ανυψώνετε 
τη χοάνη εάν το μηχάνημα βρίσκεται σε δάπεδο 
με κλίση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να γνωρίζετε ότι το ελάχιστο ύψος 
οροφής που απαιτείται για να ανυψώσετε τη χοάνη 
είναι 2220 mm (87,4 in).

3. Γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση OFF.

4. Αφαιρέστε το αριστερό κάλυμμα από το μηχάνημα 
ή τραβήξτε την κορυφή του αριστερού καλύμματος 
αρκετά μακριά από το μηχάνημα ώστε να 
επιτρέπεται η πρόσβαση στη μπάρα υποστήριξης 
χοάνης.

5. Ανασηκώστε τη μπαρα υποστήριξης χοάνης στην 
κορυφή του κυλίνδρου ανύψωσης χοάνης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ανυψωμένη χοάνη 
ενδέχεται να πέσει. Εμπλέξτε τη μπάρα 
υποστήριξης της χοάνης.

 ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΜΠΑΡΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΟΑΝΗΣ 
(ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΨΗΛΑ)

1. Ανασηκώστε τη μπάρα υποστήριξης χοάνης από 
την κορυφή του κυλίνδρου ανύψωσης χοάνης και 
χαμηλώστε τη μπάρα υποστήριξης χοάνης στην 
πλευρά του κυλίνδρου ανύψωσης χοάνης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν βάζετε μπροστά το 
μηχάνημα, να έχετε το πόδι σας στο φρένο και το 
πεντάλ κατεύθυνσης στο νεκρό.

2. Επανεγκαταστήστε/ασφαλίστε το αριστερό 
κάλυμμα στο μηχάνημα.

3. Γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση ON.

4. Χαμηλώστε εντελώς τη χοάνη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημείο παγίδευσης 
στον βραχίονα ανύψωσης. Μείνετε μακριά 
από τους βραχίονες ανύψωσης της 
χοάνης.
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 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Πάρτε το πόδι σας από το κατάλληλο πεντάλ.

2. Πιέστε το κουμπί 1-STEP για να σταματήσετε το 
σκούπισμα.

3. Πατήστε το πεντάλ του φρένου για να 
σταματήσετε το μηχάνημα.

4. Γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση OFF και 
αφαιρέστε το κλειδί.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Το εξωτερικό του μηχανήματος μπορεί να καθαρίσει 
με ψεκασμό νερού χαμηλής πίεσης (λάστιχο κήπου). 
Μην καθαρίζετε το μηχάνημα με σύστημα πλύσης 
υψηλής πίεσης ή άλλο ψεκασμό υψηλής πίεσης. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα μην το ψεκάζετε με νερό υπό πίεση 
και μην το πλένετε με μάνικα κοντά σε ηλεκτρικά 
εξαρτήματα.

Όλα τα προστατευτικά, καλύμματα και το κάθισμα θα 
πρέπει να είναι σε κάτω ή κλειστή θέση και πρέπει να 
έχουν ασφαλίσει στην αντίστοιχη κάτω ή κλειστή θέση 
τους, πριν να χρησιμοποιηθεί νερό για τον καθαρισμό 
του μηχανήματος. Να μην επιτρέπετε στο φίλτρο 
σκόνης χοάνης ή στο φίλτρο HEPA να βραχεί.
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 ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΙΚΤΕΣ

 ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Όταν το μηχάνημα ή ο φορτιστής της μπαταρίας 
ανιχνεύσει σφάλμα, ο δείκτης συντήρησης και μια 
σειρά από LED θα αναβοσβήνουν.

Για επαναφορά των δεικτών σφάλματος/ειδοποίησης, 
απενεργοποιήστε το μηχάνημα και διορθώστε την 
αιτία σφάλματος/ειδοποίησης. Η βλάβη / συναγερμός 
θα επαναρυθμιστούν όταν το μηχάνημα ενεργοποιηθεί 
πάλι.

Δείτε τον πίνακα δεικτών σφάλματος/ειδοποίησης 
για να προσδιορίσετε την αιτία και τη λύση του 
σφάλματος/ειδοποίησης.
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  ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κωδικός 
σφάλματος 

LED 
☼ = 

Αναβοσβήνει

Κωδικός 
σφάλματος

Αιτία(-ες) Λύση

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 0xFFF0 Πατήθηκε το κουμπί διακοπής λειτουργίας 
έκτακτης ανάγκης

Απελευθερώστε το κουμπί διακοπής 
έκτακτης ανάγκης και απενεργοποιήστε/
ενεργοποιήστε το μηχάνημα για να 
διορθώσετε το σφάλμα

☼ ☼ ● ☼ ● 0x0B06 Προειδοποίηση άδειου δοχείου υγρών 
μπαταρίας

Γεμίστε το δοχείο αυτόματης 
συμπλήρωσης υγρών μπαταρίας.

 ● ● ● ● ☼ 0x07A1 Φωτιά χοάνης Σβήστε το μηχάνημα. Σβήστε τη φωτιά 
Αν χρειαστεί, καλέστε το προσωπικό 
έκτακτης ανάγκης.
Σημείωση: Σε περίπτωση αυτού του 
σφάλματος θα ακουστεί η κόρνα. 
Πατήστε το κουμπί κόρνας για να 
σιγάσετε την κόρνα.

● ☼ ☼ ● ● 0x0F101 Προειδοποίηση απουσίας φορτίου φορτιστή Επαληθεύστε ότι ο φορτιστής συνδέεται 
στις μπαταρίες.

● ● ☼ ☼ ☼ 0x0F102 Προειδοποίηση υπερθέρμανσης φορτιστή. Μετακινήστε το μηχάνημα σε έναν καλά 
αεριζόμενο χώρο για φόρτιση

☼ ● ● ☼ ☼ 0x0133 Βλάβη υπερέντασης μοτέρ βασικής σκούπας Ελέγξτε τη βούρτσα/το μοτέρ βούρτσας 
για τυχόν εμπόδια. Αφαιρέστε τις 
ακαθαρσίες. 
Επικοινωνήστε με αρμόδιο τεχνικό 
σέρβις της Tennant σε περίπτωση που 
το πρόβλημα επιμείνει.

0x0134 Βλάβη υπερέντασης DP μοτέρ βασικής 
σκούπας

0x0135 Βλάβη υπερέντασης SW μοτέρ βασικής 
σκούπας

0x0153 Βλάβη υπερέντασης μοτέρ δεξιάς σκούπας

0x0154 Βλάβη υπερέντασης DP μοτέρ δεξιάς 
σκούπας

0x0155 Βλάβη υπερέντασης SW μοτέρ δεξιάς 
σκούπας

0x0163 Βλάβη υπερέντασης μοτέρ αριστερής 
σκούπας

0x0164 Βλάβη υπερέντασης DP μοτέρ αριστερής 
σκούπας

0x0165 Βλάβη υπερέντασης SW μοτέρ αριστερής 
σκούπας

0x0173 Βλάβη υπερέντασης μοτέρ φίλτρου/δονητή Επαληθεύστε ότι το μοτέρ δονητή 
περιστρέφεται ελεύθερα. Αφαιρέστε 
εμπόδια που εμποδίζουν την περιστροφή 
του μοτέρ δονητή. 
Επικοινωνήστε με αρμόδιο τεχνικό 
σέρβις της Tennant σε περίπτωση που 
το πρόβλημα επιμείνει.

0x0174 Βλάβη υπερέντασης μοτέρ φίλτρου/δονητή 1

0x0175 Βλάβη υπερέντασης μοτέρ φίλτρου/δονητή 2

● ☼ ☼ ● ☼ 0x0238 Ακινητοποίηση ενεργοποιητή βασικής 
σκούπας

Ελέγξτε για ακαθαρσίες που 
παρεμποδίζουν τον ενεργοποιητή. 
Αφαιρέστε τις ακαθαρσίες.
Επικοινωνήστε με αρμόδιο τεχνικό 
σέρβις της Tennant σε περίπτωση που 
το πρόβλημα επιμείνει.

0x0248 Ακινητοποίηση ενεργοποιητή σκούπας δεξιάς 
πλευράς

0x0258 Ακινητοποίηση ενεργοποιητή σκούπας 
αριστερής πλευράς

0x0268 Ακινητοποίηση ενεργοποιητή ανυψωτήρα 
χοάνης

0x0278 Ακινητοποίηση ενεργοποιητή ξετυλίγματος 
χοάνης

☼ ● ● ● ☼ 0x0980 Προώθηση γενικά Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το 
μηχάνημα για να διορθώσετε το σφάλμα.
Ελέγξτε τον διακόπτη κυκλώματος 1 
(CB1). Επαναφέρετε τον διακόπτη 
κυκλώματος σε περίπτωση πτώσης 
ασφάλειας.
Επικοινωνήστε με αρμόδιο τεχνικό 
σέρβις της Tennant σε περίπτωση που 
το πρόβλημα επιμείνει.

0x09E3 Σφάλμα ελεγκτή προώθησης
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Κωδικός 
σφάλματος 

LED 
☼ = 

Αναβοσβήνει

Κωδικός 
σφάλματος

Αιτία(-ες) Λύση

● ☼ ☼ ☼ ● 0x0B04 Σφάλμα στο σύστημα συμπλήρωσης υγρών 
μπαταρίας

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το 
μηχάνημα για να διορθώσετε το σφάλμα.
Επικοινωνήστε με αρμόδιο τεχνικό 
σέρβις της Tennant σε περίπτωση που 
το πρόβλημα επιμείνει.

0x0F103 Βλάβη επικοινωνίας CAN φορτιστή 
μπαταρίας

0xFF20 Βλάβη CAN πίνακα βασικής σκούπας

0x09F0 Προειδοποίηση απώλειας επικοινωνίας 
προώθησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επικοινωνήστε με έναν εκπρόσωπο 
Σέρβις της Tennant για όλους τους άλλους κώδικες 
βλάβης.

  ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Κωδικός 
σφάλματος 

LED 
☼ = 

Αναβοσβήνει

Κωδικός 
σφάλματος

Αιτία(-ες) Λύση

☼ ☼ ☼ ● ● 0xF100 Κατάσταση σφάλματος του φορτιστή. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

0xF104 Δεν είναι δυνατή η σωστή φόρτιση των 
μπαταριών.

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

● ☼ ☼ ● ● 0xF101 Ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος με τη 
συστοιχία μπαταριών.

Ελέγξτε τις συνδέσεις καλωδίων. 
Εάν συνεχίζει ο κωδικός σφάλματος, 
επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

● ☼ ● ● ● 0xF102 Υπερθέρμανση φορτιστή. Αφήστε το φορτιστή να κρυώσει. 
Μετακινήστε τον σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
Εάν συνεχίζει το σφάλμα, επικοινωνήστε με 
το κέντρο σέρβις.

● ☼ ☼ ☼ ● 0xF103 Σφάλμα επικοινωνίας του φορτιστή. Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε 
το μηχάνημα. Εάν συνεχίζει ο κωδικός 
σφάλματος, επικοινωνήστε με το κέντρο 
σέρβις.
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   ΕΠΙΛΟΓΕΣ

   ΡΑΒΔΙ ΣΚΟΥΠΑΣ (ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ)

Χρησιμοποιήστε τον σωλήνα αναρρόφησης για να 
καθαρίσετε σημεία στα οποία δεν μπορεί να φτάσει το 
μηχάνημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εύφλεκτα υλικά 
και τα αντιδραστικά μέταλλα μπορεί να 
προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά. Μην 
απορροφάτε τέτοια υλικά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε εργασίες 
συντήρησης, σταματήστε σε επίπεδη επιφάνεια.

1. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

2. Πατήστε το πάνω μέρος του διακόπτη παρκετέζας 
αναρρόφησης για να τοποθετήσετε το σύστημα 
παρκετέζας αναρρόφησης σε αναμονή.

3. Ενεργοποίηση παρκετέζας: Αφαιρέστε την 
παρκετέζα αναρρόφησης από τη βάση 
αποθήκευσης. Η παρκετέζα αναρρόφησης θα 
ενεργοποιηθεί.

4. Χρησιμοποιήστε την παρκετέζα αναρρόφησης για 
καθαρισμό.

5. Απενεργοποίηση παρκετέζας: Επιστρέψτε 
την παρκετέζα αναρρόφησης στον βραχίονα 
φύλαξης και η παρκετέζα αναρρόφησης θα 
απενεργοποιηθεί.

6. Πατήστε το κάτω μέρος του διακόπτη παρκετέζας 
αναρρόφησης για να απενεργοποιήσετε το 
σύστημα παρκετέζας αναρρόφησης.

  ΜΠΛΕ ΦΩΤΑ ΠΕΖΩΝ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

Τα μπλε φώτα πεζών λάμπουν πάνω στο δάπεδο 
τόσο μπροστά από το μηχάνημα, όσο και στο πίσω 
μέρος του μηχανήματος, για να προειδοποιήσουν 
τους πεζούς ότι το μηχάνημα βρίσκεται κοντά. Τα μπλε 
φώτα πεζών ανάβουν αυτόματα όταν ο διακόπτης 
με κλειδί γυρίσει στη θέση ON. Τοποθετήστε τα 
μπροστινά και πίσω μπλε φώτα πεζών κατάλληλα 
ώστε να ανάβουν αρκετά μακριά από το μηχάνημα 
για να προειδοποιούν επαρκώς τους πεζούς ότι το 
μηχάνημα βρίσκεται κοντά.
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  ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
(ΕΠΙΛΟΓΗ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά τη χρήση του 
μηχανήματος, ακολουθήστε τις συγκεκριμένες 
οδηγίες ασφαλείας που αφορούν τους εφεδρικούς 
συναγερμούς.

Η ένταση του εφεδρικού συναγερμού μπορεί να 
ρυθμιστεί σε τιμές 85−102 dB(A). Για να ρυθμίσετε την 
ένταση, ανασηκώστε το κάθισμα στην ανεβασμένη 
θέση, ενεργοποιήστε την υποστήριξη καθίσματος και 
χρησιμοποιήστε το κουμπί έντασης συναγερμού για 
να ρυθμίσετε την ένταση.

Ύψωση έντασης: Γυρίστε το διακόπτη δεξιόστροφα.

Μείωση έντασης: Γυρίστε τον σφιγκτήρα 
αριστερόστροφα.
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 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Πρόβλημα Αιτία Λύση

  Υπερβολική ποσότητα 
σκόνης

Ανεμιστήρας απορρόφησης εκτός 
λειτουργίας

Θέστε σε λειτουργία τον ανεμιστήρα 
αναρρόφησης

Φίλτρο σκόνης χοάνης αποφραγμένο Ανακινήστε ή / και αντικαταστήστε το φίλτρο 
σκόνης

Οι ποδιές βούρτσας και τα στεγανοποιητικά 
λάστιχα σκόνης είναι φθαρμένα, 
κατεστραμμένα ή αρρύθμιστα

Αντικαταστήστε ή ρυθμίστε τις ποδιές της 
βούρτσας ή/και τα στεγανοποιητικά λάστιχα

Ζημιά στο στεγανοποιητικό λάστιχο του 
ανεμιστήρα απορρόφησης

Αντικαταστήστε το στεγανοποιητικό λάστιχο 
του ανεμιστήρα αναρρόφησης

Αδυναμία λειτουργίας του ανεμιστήρα 
απορρόφησης

Επικοινωνήστε με αρμόδιο εκπρόσωπο 
σέρβις της Tennant

Το Thermo Sentry έχει ενεργοποιηθεί Αφήστε το Thermo-Sentry να κρυώσει

Απόφραξη φίλτρου-Perma Καθαρισμός φίλτρου-Perma

  Μη ικανοποιητική απόδοση 
σκουπίσματος

Οι τρίχες της βούρτσας έχουν φθαρεί. Αντικαταστήστε τις βούρτσες

Έχουν πιαστεί σκουπίδια στο μηχανισμό 
κίνησης της κύριας βούρτσας

Αφαιρέστε τα σκουπίδια από τον μηχανισμό 
κίνησης της κύριας βούρτσας

Η κύρια ή/και οι πλευρικές βούρτσες δεν 
κινούνται

Επικοινωνήστε με αρμόδιο εκπρόσωπο 
σέρβις της Tennant

Γεμάτη χοάνη Αδειάστε τη χοάνη

Η ποδιά παγίδας μεγάλων ακαθαρσιών έχει 
φθαρεί ή καταστραφεί

Αντικατάσταση ποδιάς παγίδας μεγάλων 
ακαθαρσιών

Το κλαπέτο επανακυκλοφορίας έχει βλάβη Αντικαταστήστε το κλαπέτο

Τα στεγανοποιητικά λάστιχα χοάνης είναι 
φθαρμένα ή κατεστραμμένα

Αντικαταστήστε τα στεγανοποιητικά λάστιχα

Λάθος βούρτσα σκουπίσματος Επικοινωνήστε με αρμόδιο εκπρόσωπο 
σέρβις της Tennant

Βλάβη μηχανισμού πλευρικής βούρτσας Επικοινωνήστε με αρμόδιο εκπρόσωπο 
σέρβις της Tennant

Βλάβη μηχανισμού κύριας βούρτσας Επικοινωνήστε με αρμόδιο εκπρόσωπο 
σέρβις της Tennant

  Μειωμένος χρόνος 
λειτουργίας

Η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί πλήρως Φορτίστε τη μπαταρία έως ότου ο φορτιστής 
σβήσει αυτόματα

Ελαττωματική μπαταρία Αντικαταστήστε τη μπαταρία

Οι μπαταρίες χρειάζονται συντήρηση Βλ. ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ στην ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

Βλάβη στον φορτιστή μπαταριών Αντικαταστήστε το φορτιστή μπαταριών

  Οι λειτουργίες σκυπίσματος 
δεν ενεργοποιούνται.

Η χοάνη είναι ανυψωμένη Χαμηλώστε εντελώς τη χοάνη.

Η χοάνη έχει πιάσει φωτιά Απενεργοποίηση του μηχανήματος. Σβήστε 
τη φωτιά
Αν χρειαστεί, καλέστε το προσωπικό έκτακτης 
ανάγκης.

  Μη ικανοποιητική απόδοση 
παρκετέζας αναρρόφησης

Η σακούλα αναρρόφησης έχει καταστραφεί 
ή είναι γεμάτη

Αντικατάσταση σακούλας αναρρόφησης

Εύκαμπτος σωλήνας που έχει φράξει Αφαιρέστε τα εμπόδια

Σχισμένα στεγανοποιητικά λάστιχα στο 
σύστημα στεγνής αναρρόφησης

Αντικαταστήστε τα στεγανοποιητικά λάστιχα
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΦΙΛΤΡΟΥ HEPA

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα αντιμετώπισης 
προβλημάτων και τις διαδικασίες αντιμετώπισης 
προβλημάτων εάν παρατηρηθεί υπερβολική ποσότητα 
σκόνης στα μηχανήματα που είναι εξοπλισμένα με το 
φίλτρο HEPA κατά τη λειτουργία του μηχανήματος.

Βήμα Ενέργεια Δεν ξεσκονίζει Ξεσκονίζει

1 * Χρησιμοποιήστε τον ηλεκτρικό αναδευτήρα για να 
ανακινήσετε το κύριο φίλτρο σκόνης 
* Άδειασμα χοάνης

Συνέχιση σκουπίσματος Προχωρήστε στο 
Βήμα 2

2 * Επιθεωρήστε τα στεγανοποιητικά λάστιχα χοάνης Συνέχιση σκουπίσματος Προχωρήστε στο 
Βήμα 3

3 * Αφαιρέστε το κύριο φίλτρο και τοποθετήστε το σε πλαστική 
σακούλα, έπειτα χτυπήστε με το χέρι το φίλτρο για να 
αφαιρέσετε τη σκόνη
* Επιθεωρήστε το στεγανοποιητικό λάστιχο στο κάλυμμα του 
φίλτρου
* Επιθεωρήστε τα στεγανοποιητικά λάστιχα που βρίσκονται 
στο άνω και κάτω μέρος του φίλτρου σκόνης χοάνης
* Επιθεωρήστε το στεγανοποιητικό λάστιχο στην είσοδο 
ανεμιστήρα αναρρόφησης

Συνέχιση σκουπίσματος Προχωρήστε στο 
Βήμα 4

4 * Επιθεωρήστε τις ποδιές ελέγχου σκόνης πλευρικής 
βούρτσας για ζημιές και ρυθμίστε

Συνέχιση σκουπίσματος Προχωρήστε στο 
Βήμα 5

5 * Επιθεωρήστε όλες τις ποδιές εξωτερικού διαμερίσματος 
σκουπίσματος
* Αφαιρέστε την κύρια βούρτσα σκουπίσματος και 
επιθεωρήστε τις ποδιές θαλάμου σκουπίσματος

Συνέχιση σκουπίσματος Προχωρήστε στο 
Βήμα 8

6 * Αφαιρέστε το φίλτρο HEPA και επιθεωρήστε τα 
στεγανοποιητικά λάστιχα πλάκας ανεμιστήρα

Συνέχιση σκουπίσματος
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 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

O παρακάτω πίνακας υποδεικνύει τον Υπεύθυνο για 
κάθε διαδικασία.

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

 = Υποδεικνύει μοναδικό πρόγραμμα συντήρησης 
για μηχανήματα εξοπλισμένα με το σύστημα 
φιλτραρίσματος HEPA.

Χρονικό 
διάστημα

Υπεύθυνος Με 
HEPA

Χωρίς 
HEPA

Κλειδί Περιγραφή Διαδικασία Λιπαντικό/
Υγρό

Αριθμός 
σημείων 

συντήρησης

Καθημερινά / 
8 ώρες

O 7 Δοχείο υδραυλικού 
υγρού (Μόνο 
μηχανήματα 
αδειάσματος από 
ψηλά)

Ελέγξτε το επίπεδο 
υδραυλικού υγρού

HYDO 1

O 1 Ποδιές 
διαμερίσματος 
βούρτσας

Ελέγξτε για τυχόν 
ζημιά, φθορά και 
ρύθμιση

- 5

O * 1 Ποδιές 
διαμερίσματος 
βούρτσας HEPA

Ελέγξτε για τυχόν 
ζημιά, φθορά και 
ρύθμιση

- 2

O 2 Πλευρικές ποδιές Ελέγξτε για τυχόν 
ζημιά, φθορά και 
ρύθμιση

- 2

O 3 Κύρια βούρτσα Ελέγξτε για τυχόν 
ζημιά, φθορά και 
σκουπίδια

- 2

O 4 Βούρτσα δεξιάς 
πλευράς/
Βούρτα αριστερής 
πλευράς (Επιλογή)

Ελέγξτε για τυχόν 
ζημιά, φθορά, 
ακαθαρσίες

- 1 (2)

O - Ποδιές ελέγχου 
σκόνης πλευρικής 
βούρτσας 
(Επιλογή)

Ελέγξτε για τυχόν 
ζημιά, φθορά και 
ρύθμιση

- Όλα

O 5 Φίλτρο σκόνης 
χοάνης

Ανακινήστε για να 
καθαρίσει

- 1

O * 5 Χοάνη Καθαρισμός και 
ξέβγαλμα

- 1

O * 19 Στεγανοποιητικά 
λάστιχα HEPA 
θύρας κύριας 
βούρτσας

Ελέγξτε για τυχόν 
βλάβες και φθορές

- 1

O 6 Σακούλα 
αναρρόφησης 
παρκετέζας 
(Επιλογή)

Καθαρίστε - 1

Μία φορά την 
εβδομάδα

T 8 Στοιχεία μπαταριών Ελέγξτε τη στάθμη 
του ηλεκτρολύτη

DW Όλα

O 8 Θήκη των 
μπαταριών

Ελέγξτε για υγρό. 
Στραγγίξτε εάν είναι 
απαραίτητο

-
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Χρονικό 
διάστημα

Υπεύθυνος Με 
HEPA

Χωρίς 
HEPA

Κλειδί Περιγραφή Διαδικασία Λιπαντικό/
Υγρό

Αριθμός 
σημείων 

συντήρησης

50 ώρες O 3 Κύρια βούρτσα Περιστρέψτε από 
το ένα άκρο στο 
άλλο

- 1

O - Σακούλα 
αναρρόφησης 
παρκετέζας 
(Επιλογή)

Ελέγξτε ή αλλάξτε 
τη σακούλα 
αναρρόφησης

- 1

O - Ανεμιστήρας 
αναρρόφησης 
παρκετέζας 
(Επιλογή)

Ελέγξτε τυχόν 
βλάβες και φθορές

- 1

100 ώρες T 8 Σύστημα 
συμπληρώματος 
υγρών 
μπαταρίας 
(επιλογή)

Ελέγξτε τους 
εύκαμπτους 
σωλήνες και τις 
συνδέσεις για 
ζημιά και φθορά.

Όλα

O 5 Φίλτρο σκόνης 
χοάνης

Αλλάξτε εάν έχει 
ζημιά, καθαρίστε 
ή αντικαταστήστε

1

O 10 Στεγανοποιητικά 
λάστιχα χοάνης

Ελέγξτε τυχόν 
βλάβες και 
φθορές

- 6

O 5 Στεγανοποιητικά 
λάστιχα φίλτρου 
χοάνης

Ελέγξτε τυχόν 
βλάβες και 
φθορές

- 2

O 21 Φίλτρο Perma Ελέγξτε για 
ακαθαρσίες, 
καθαρίστε εάν 
είναι απαραίτητο

1

O 5 Φίλτρο χνουδιών 
(επιλογή)

Ελέγξτε για 
ακαθαρσίες, 
καθαρίστε εάν 
είναι απαραίτητο

O 11 Στεγανοποιητικό 
λάστιχο κενού

Ελέγξτε τυχόν 
βλάβες και 
φθορές

- 1

O 1 Ποδιά παγίδας 
μεγάλων 
ακαθαρσιών

Ελέγξτε τυχόν 
βλάβες και 
φθορές

- 1

O 14 Ιμάντας 
οδήγησης κύριας 
βούρτσας

Ελέγξτε για 
φθορές

- 1
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Χρονικό 
διάστημα

Υπεύθυνος Με 
HEPA

Χωρίς 
HEPA

Κλειδί Περιγραφή Διαδικασία Λιπαντικό/
Υγρό

Αριθμός 
σημείων 

συντήρησης

200 ώρες T 16 Αλυσίδα τιμονιού Λιπάνετε, ελέγξτε 
κατά πόσο είναι 
τεντωμένη η 
αλυσίδα και 
ελέγξτε για 
τυχόν βλάβες και 
φθορές.

GL 1

O 4 Κάλυμμα 
πλευρικής 
βούρτσας (ών)

Ελέγξτε τυχόν 
βλάβες και 
φθορές

- 1 (2)

T 8 Ακροδέκτες 
και καλώδια 
μπαταρίας

Ελέγξτε και 
καθαρίστε

- Όλα

T 17 Στροφεία 
βραχίονα 
ανύψωσης 
χοάνης (Μόνο 
μηχανήματα 
αδειάσματος από 
ψηλά)

Λιπάνετε SPL 3

500 ώρες O 18 Ελαστικά Ελέγξτε για 
τυχόν βλάβες και 
φθορές

- 3

T 20 Μοτέρ 
ανεμιστήρα 
παρκεζέτας 
αναρρόφησης

Ελέγξτε τις 
ψήκτρες του 
κινητήρα

- 1

T * 11 Μοτέρ 
ανεμιστήρα 
αναρρόφησης 
HEPA

Ελέγξτε τις 
ψήκτρες του 
κινητήρα

- 2

800 ώρες T - Υδραυλικοί 
σωλήνες (Μόνο 
μηχανήματα 
αδειάσματος από 
ψηλά)

Ελέγξτε για τυχόν 
φθορά και ζημιές

- Όλα

1750 ώρες T 13 Μοτέρ 
ανεμιστήρα 
κενού

Ελέγξτε τις 
ψήκτρες του 
κινητήρα

- 1

2400 ώρες T 7 Δοχείο 
υδραυλικού 
υγρού (Μόνο 
μηχανήματα 
αδειάσματος από 
ψηλά)

Αλλάξτε το 
υδραυλικό υγρό

HYDO 1

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ / ΥΓΡΟ

DW-Αποσταγμένο νερό.
SPL Ειδικό λιπαντικό, γράσο Lubriplate EMB (κωδικός 
TENNANT 01433-1)
GL - βαλβολίνη ιξώδους SAE 90
HYDO TennantTrue Υψηλής ποιότητας υδραυλικό 
υγρό ή αντίστοιχο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορεί να χρειαστούν συχνότερα 
διαστήματα συντήρησης σε έντονα σκονισμένο 
περιβάλλον.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 ΚΙΤΡΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΦΗΣ

Αυτό το μηχάνημα διαθέτει κίτρινα σημεία αφής που 
είναι εύκολο να τα βρει κανείς για τα απλά σημεία 
σέρβις. Δεν χρειάζονται εργαλεία γι' αυτές τις ενέργειες 
συντήρησης.

 ΛΙΠΑΝΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

  ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

Η αλυσίδα τιμονιού βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη 
μονάδα τροχού κίνησης. Ελέγξτε για ζημιά ή φθορά 
και λιπάνετε την αλυσίδα του τιμονιού μετά από κάθε 
200 ώρες.

  ΣΤΡΟΦΕΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΧΟΑΝΗΣ 
(ΜΟΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΨΗΛΑ)

Λιπάνετε τα στροφεία βραχίονα ανύψωσης χοάνης 
μετά από κάθε 200 ώρες λειτουργίας.
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 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ (ΜΟΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟ ΨΗΛΑ)

  Ελέγχετε καθημερινά τη στάθμη του υδραυλικού 
υγρού στη θερμοκρασία λειτουργίας. Η στάθμη 
του υδραυλικού υγρού πρέπει να είναι μεταξύ των 
ενδείξεων MIN (ΕΛΑΧ.) και MAX (ΜΕΓ.) στο   δοχείο 
υδραυλικού υγρού. Όταν ελέγχετε τη στάθμη του 
υγρού φρένων, η χοάνη πρέπει να είναι κατεβασμένη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην παραγεμίζετε το δοχείο του 
υγρού φρένων και μη λειτουργείτε το μηχάνημα 
με χαμηλή στάθμη υγρού στο δοχείο. Μπορεί να 
προκληθεί βλάβη στο υδραυλικό σύστημα του 
μηχανήματος.

  Αδειάζετε και ξαναγεμίζετε το δοχείο υδραυλικού 
υγρού με νέο υδραυλικό υγρό υψηλής ποιότητας 
TennantTrue μετά από κάθε 2400 ώρες λειτουργίας.

  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΥΓΡΟ

TennantTrue υψηλής ποιότητας 
υδραυλικό υγρό (Εκτεταμένη διάρκεια ζωής)

Εξάρτημα 
Αριθμός

Χωρητικότητα Δείκτης ιξώδους 
βαθμίδας ISO (VI)

1057707 3,8 L (1 gal) ISO 32 
VI 163 ή ανώτερο1057708 19 L (5 gal)

Εάν χρησιμοποιείτε υγρό φρένων από την αγορά 
της περιοχής σας, φροντίστε οι προδιαγραφές του 
να συμφωνούν με τις προδιαγραφές για τα υγρά 
φρένων της Tennant. Υποκατάστατα υγρά μπορεί 
να προκαλέσουν πρόωρη βλάβη στα μέρη του 
υδραυλικού συστήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα μέρη του υδραυλικού συστήματος 
εξαρτώνται από το υδραυλικό υγρό που 
χρησιμοποιείται στην εσωτερική λίπανση. Αν στο 
υδραυλικό σύστημα εισχωρήσουν ακαθαρσίες 
ή άλλοι ρύποι, θα προκληθούν δυσλειτουργίες, 
φθορές σε πολύ μικρό διάστημα, και βλάβες.

  ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Ελέγξτε τους υδραυλικούς σωλήνες μετά από κάθε 
800 ώρες λειτουργίας για φθορές ή ζημιά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε σέρβις 
στο μηχάνημα, χρησιμοποιήστε χαρτόνι για να 
εντοπίσετε τυχόν διαρροές υδραυλικού υγρού υπό 
πίεση.

Το υγρό που διαφεύγει σε υψηλή πίεση από μία πολύ 
μικρή οπή μπορεί να είναι σχεδόν αόρατο και μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

00002

Συμβουλευθείτε το γιατρό σας αμέσως σε περίπτωση 
τραυματισμού από διαρροή υδραυλικού υγρού. 
Υπάρχει κίνδυνος σοβαρής μόλυνσης ή αντίδρασης 
αν δεν παρασχεθεί αμέσως ιατρική φροντίδα.

Επικοινωνήστε με κάποιον μηχανικό ή επόπτη αν 
ανακαλύψετε διαρροή υγρού.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

  ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

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

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

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

 – Να φορτίζετε τις μπαταρίες σε καλά αεριζόμενο 
χώρο για να αποφύγετε τη συσσώρευση 
αερίου. Φορτίστε τη συστοιχία μπαταριών σε 
θερμοκρασίες κάτω από τους 80°F/27°C και 
πάνω από τους 32°F/0°C.

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

 – Διατηρήστε τη σωστή στάθμη ηλεκτρολύτη σε 
μπαταρίες υγρού τύπου, ελέγχοντας την στάθμη 
των στοιχείων των μπαταριών μία φορά την 
εβδομάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο 
με σύστημα αυτόματης συμπλήρωσης υγρών 
μπαταρίας, προχωρήστε στις οδηγίες ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
SMART-FILL.

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

Οι μπαταρίες υγρού τύπου απαιτούν τακτική 
συντήρηση όπως περιγράφεται παρακάτω. Να 
ελέγχετε τη στάθμη ηλεκτρολύτη της μπαταρίας μία 
φορά κάθε βδομάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ελέγχετε τη στάθμη ηλεκτρολύτη, 
εάν το μηχάνημα έχει σύστημα συμπληρώματος 
υγρών μπαταρίας. Προχωρήστε στο ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΥΓΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ).

08247

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε 
συντήρηση στο μηχάνημα, κρατήστε όλα τα 
μεταλλικά αντικείμενα μακριά από τις μπαταρίες. 
Αποφεύγετε την επαφή με το οξύ της μπαταρίας.

Η στάθμη θα πρέπει να είναι ελαφρώς πιο πάνω 
από τις πλάκες τις μπαταρίας όπως φαίνεται πριν τη 
φόρτιση. Προσθέστε 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 (0,12 in) κάτω από τους σωλήνες 
ελέγχου.

Before Charging After Charging

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.
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 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
  ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

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

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ / 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 δραστικό διάλυμα μαγειρικής σόδας και νερού. 
Αντικαταστήστε τα καλώδια που έχουν φθαρεί ή 
έχουν υποστεί ζημιά. Μην αφαιρείτε τα καπάκια των 
μπαταριών όταν τις καθαρίζετε.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
    ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει 
σωστά το φορτιστή για τον τύπο της μπαταρίας, 
πριν από τη φόρτιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε φορτιστή κατάλληλης 
ονομαστικής δυναμικότητας για τις μπαταρίες για 
να αποφευχθεί βλάβη στις μπαταρίες ή μείωση της 
διάρκειας ζωής τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην εκτελείτε περιστασιακή φόρτιση 
συνήθων μπαταριών, καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να 
μειώσει τη διάρκεια ζωής των μπαταριών.

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη και στεγνή 
επιφάνεια, σε καλά αεριζόμενο χώρο.

2. Γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση OFF.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

3. Ανασηκώστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών 
και χρησιμοποιήστε το υποστήριγμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φροντίστε οι μπαταρίες να έχουν την 
κατάλληλη στάθμη ηλεκτρολύτη πριν από τη φόρτιση. 
Ανατρέξτε στην ενότητα ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ.

4. Μηχανήματα με εξωτερικούς φορτιστές: 
Συνδέστε τον συνδετήρα του φορτιστή στον 
εξωτερικό συνδετήρα φόρτισης των μπαταριών 
μηχανήματος.

5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC του 
φορτιστή με γειωμένη πρίζα.

6. Ο φορτιστής θα αρχίσει αυτόματα να φορτίζει 
και θα κλείσει όταν θα έχει φορτιστεί πλήρως. Ο 
μέγιστος κύκλος φόρτισης μπορεί να διαρκέσει 
έως και 6-12 ώρες αναλόγως με τον τύπο της 
μπαταρίας.

Εσωτερικός φορτιστής μπαταρίας: Οι 
ενδεικτικές λυχνίες αποφόρτισης της μπαταρίας 
αναβοσβήνουν κατά τη διάρκεια του κύκλου 
φόρτισης. Όταν αναβοσβήσουν και οι πέντε 
λυχνίες δύο φορές, ο κύκλος φόρτισης έχει 
ολοκληρωθεί

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Μην αποσυνδέετε το 
καλώδιο συνεχούς ρεύματος 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.

7. Μηχανήματα με εξωτερικούς φορτιστές: Μετά την 
πλήρη φόρτιση των μπαταριών, αποσυνδέστε το 
καλώδιο τροφοδοσίας AC από την πρίζα και, στη 
συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο φορτιστή από 
τον εξωτερικό συνδετήρα φόρτισης μπαταρίας 
μηχανήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα μοντέλα που τα συνοδεύει 
εξωτερικός φορτιστής, πάντα να αποσυνδέετε πρώτα 
το καλώδιο παροχής AC πριν αποσυνδέσετε τον 
φορτιστή από το μηχάνημα.

Μηχανήματα με εσωτερικούς φορτιστές: Μετά την 
πλήρη φόρτιση των μπαταριών, αποσυνδέστε 
το καλώδιο τροφοδοσίας AC από την πρίζα και 
τυλίξτε το καλώδιο στους γάντζους αποθήκευσης 
που βρίσκονται στο κάλυμμα της θήκης 
μπαταριών.
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 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω οδηγίες προορίζονται για το 
μοντέλο φορτιστή Delta-Q RC-900-U36 που παρέχεται 
από την Tennant.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αλλαγή των ρυθμίσεων 
εσωτερικού φορτιστή πρέπει να χρησιμοποιηθεί το 
εργαλείο διαγνωστικού ελέγχου σέρβις της Tennant.

1. Για να εμφανιστεί η τρέχουσα ρύθμιση του 
προφίλ, πατήστε και αφήστε το κουμπί Επιλογής 
Προφίλ Φορτιστή. Η ρύθμιση του προφίλ 
υποδεικνύεται από τον αριθμό των διαδοχικών 
πράσινων αναβοσβησμάτων μετά τα δύο πρώτα 
κόκκινα αναβοσβήσματα. Ο κώδικας αυτός 
επαναλαμβάνεται δύο φορές.

π.χ. Ρύθμιση προφίλ 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Αναβοσβήνει: Κόκκινο-Κόκκινο-Πράσινο-
Πράσινο-Πράσινο)

π.χ. Ρύθμιση προφίλ 4-3: ☼☼☼☼☼☼ ║ ☼☼☼
(Αναβοσβήνει: Κόκκινο-Κόκκινο, Πράσινο-
Πράσινο-Πράσινο - Πράσινο - παύση - Πράσινο-
Πράσινο-Πράσινο)

2. Για να μπείτε στη λειτουργία επιλογής μπαταρίας 
ώστε να επιλέξετε μια νέα ρύθμιση προφίλ, 
πατήστε και κρατήστε το κουμπί Επιλογής 
Προφίλ Φορτιστή για 5 δευτερόλεπτα. Τα 
κόκκινα αναβοσβήσματα με γρήγορο ρυθμό θα 
επιβεβαιώσουν ότι έχετε μπει στη λειτουργία 
επιλογής.

3. Ο δείκτης θα εμφανίσει τότε την τρέχουσα ρύθμιση 
του προφίλ. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται 
4 φορές.

π.χ. Ρύθμιση προφίλ 3: ☼ ☼ ☼ ☼ ☼
(Αναβοσβήνει: Κόκκινο-Κόκκινο-Κίτρινο-Κίτρινο-
Κίτρινο)

4. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση του προφίλ, πατήστε 
το κουμπί Επιλογής Προφίλ Φορτιστή ενώ 
επαναλαμβάνεται η τρέχουσα ρύθμιση 4 φορές. 
Συνεχίστε να πατάτε το κουμπί ώσπου να 
αναβοσβήσει η επιθυμητή ρύθμιση προφίλ

Προφίλ
Ρύθμιση Περιγραφή μπαταρίας

3 Υγρού τύπου, Trojan 180-240 AH

7 Υγρού τύπου, Trojan 270-360 AH

2-1 Υγρού τύπου, TAB/Enersys 180-260 AH

2-8 Gel (γέλης), Deka 180-200 AH

4-3 AGM, Discover 200-400 AH

5-1 Gel (γέλης), Sonnenschein 150-250 AH

1-6-8 TPPL, 12XFC48/12XFC58/12XFC60

5. Για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση, πατήστε το 
κουμπί για 7 δευτερόλεπτα ώσπου η νέα ρύθμιση 
να εμφανίζεται με πράσινα αναβοσβήσματα. 
Η νέα ρύθμιση θα επαναληφθεί δύο φορές 
με δύο κόκκινα αναβοσβήσματα μεταξύ των 
επαναλήψεων.

6. Επαναλάβετε το Βήμα 1 για να επιβεβαιώσετε τη 
νέα ρύθμιση φορτιστή μπαταρίας.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
   ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΓΡΩΝ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Οι ακόλουθες οδηγίες είναι για μοντέλα εξοπλισμένα 
με την προαιρετική αντλία χειρός συστήματος 
συμπλήρωσης υγρών μπαταρίας.

Το προαιρετικό χειροκίνητο σύστημα συμπλήρωσης 
υγρών μπαταρίας παρέχει έναν ασφαλή και εύκολο 
τρόπο για να διατηρείτε την στάθμη των ηλεκτρολυτών 
στις μπαταρίες στα σωστά επίπεδα. Σχεδιασμένο 
μόνο για μπαταρίες BFS TAB υγρού τύπου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε συντήρηση 
στο μηχάνημα να φοράτε τον απαραίτητο 
εξοπλισμό ανάλογα με την περίπτωση. 
Αποφεύγετε την επαφή με το οξύ της μπαταρίας.

Προτού χρησιμοποιήσετε το σύστημα συμπληρώματος 
υγρών μπαταρίας ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες 
και τις συνδέσεις για φθορά ή ζημιές.

1. Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες πριν 
χρησιμοποιήσετε το σύστημα συμπληρώματος 
υγρών μπαταρίας. Μη συμπληρώνετε υγρά στις 
μπαταρίες πριν τη φόρτιση, τα επίπεδα των 
ηλεκτρολυτών θα διογκωθούν και μπορεί να 
υπερχειλίσουν κατά τη φόρτιση.

2. Μετά τη φόρτιση των μπαταριών, ελέγξτε τους 
δείκτες στάθμης των ηλεκτρολυτών της μπαταρίας 
που βρίσκονται στο κάλυμμα της μπαταρίας. Εάν 
ο δείκτης στάθμης είναι μαύρος, προσθέστε υγρά 
όπως περιγράφεται στις παρακάτω οδηγίες. Εάν 
οι δείκτες στάθμης είναι λευκοί, ο ηλεκτρολύτης 
είναι στο σωστό επίπεδο και δεν χρειάζεται υγρά.

3. Εντοπίστε το συζευκτήρα του εύκαμπτου σωλήνα 
συμπληρώματος της μπαταρίας, μέσα στη θήκη 
της μπαταρίας. Αφαιρέστε το κάλυμμα σκόνης 
και συνδέστε το χειροκίνητο εύκαμπτο σωλήνα 
αντλίας.

4. Βυθίστε την άλλη μεριά του χειροκίνητου 
εύκαμπτου σωλήνα αντλίας μέσα σε μπουκάλι 
αποσταγμένου νερού.

5. Πιέστε το βολβό του χειροκίνητου εύκαμπτου 
σωλήνα αντλίας μέχρι να σφίξει. Οι δείκτες 
στάθμης θα γίνουν άσπροι όταν γεμίσει.

6. Αφού προσθέσετε νερό, επανεγκαταστήστε 
το κάλυμμα σκόνης στον εύκαμπτο σωλήνα 
συμπλήρωσης της μπαταρίας και αποθηκεύστε 
τον εύκαμπτο σωλήνα της χειροκίνητης αντλίας 
μέσα στη θήκη της μπαταρίας του μηχανήματος 
για μελλοντική χρήση.
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 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
     ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΘΗΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Χρησιμοποιήστε τη βαλβίδα αποστράγγισης θήκης 
μπαταριών, για να αποστραγγίσετε το υγρό από τη 
θήκη των μπαταριών. Ελέγχετε εβδομαδιαία τη θήκη 
μπαταριών για υγρά και στραγγίξτε εάν υπάρχει υγρό 
στη θήκη μπαταριών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, πάντοτε να ακολουθείτε τους κανόνες 
ασφαλείας του χώρου, κατά την απόρριψη του 
υγρού της θήκης μπαταριών.

1. Τοποθετήστε το πίσω άκρο του μηχανήματος 
πάνω σε μια επιφάνεια όπου θα μπορεί να γίνει 
με ασφάλεια η αποστράγγιση της θήκης των 
μπαταριών, κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και 
αφαιρέστε το κλειδί.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

1. Απελευθερώστε τη θύρα πρόσβασης στη θήκη 
της κύριας βούρτσας σκουπίσματος και ανοίξτε τη 
θύρα για πρόσβαση στη βαλβίδα αποστράγγισης 
της θήκης μπαταριών που βρίσκεται στο 
διαμέρισμα της κύριας βούρτσας σκουπίσματος

2. Ανοίξτε τη βαλβίδα αποστράγγισης της θήκης των 
μπαταριών και αφήστε το υγρό να στραγγίξει από 
τη θήκη των μπαταριών.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε συντήρηση 
στο μηχάνημα να φοράτε τον απαραίτητο 
εξοπλισμό ανάλογα με την περίπτωση. 
Αποφεύγετε την επαφή με το οξύ της μπαταρίας.

3. Κλείστε τη βαλβίδα αποστράγγισης της θήκης των 
μπαταριών, αφού στραγγίξει όλο το υγρό από τη 
θήκη.
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 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΡΕΛΕ

  ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Οι διακόπτες κυκλώματος είναι επαναρρυθμιζόμενες 
διατάξεις προστασίας του ηλεκτρικού κυκλώματος 
σχεδιασμένοι να διακόπτουν την παροχή ρεύματος σε 
περίπτωση υπερφόρτωσης του κυκλώματος. Μόλις 
ένας διακόπτης κυκλώματος οπλίσει, επαναφέρετε 
τον χειροκίνητα, πιέζοντας το πλήκτρο επαναφοράς 
εφόσον ο διακόπτης κυκλώματος έχει κρυώσει.

Οι διακόπτες κυκλώματος 1 έως 11 βρίσκονται 
στο διαμέρισμα ηλεκτρικών στοιχείων, πίσω 
από το κάθισμα χειριστή. Αφαιρέστε το κάλυμμα 
διαμερίσματος ηλεκτρικών στοιχείων για πρόσβαση 
στους διακόπτες κυκλώματος.

Οι διακόπτες κυκλώματος 12 έως 19 βρίσκονται πίσω 
από το πάνελ πρόσβασης του περιβλήματος τιμονιού.

Εάν η υπερφόρτωση που ενεργοποίησε το διακόπτη 
κυκλώματος εξακολουθεί να υφίσταται, ο διακόπτης 
κυκλώματος θα συνεχίσει να διακόπτει την παροχή 
ρεύματος έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι διακόπτες 
κυκλώματος και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα τα οποία 
προστατεύουν.

Διακόπτης 
κυκλώματος

Τάξη Προστατευόμενο κύκλωμα

CB1 40A Κύριος πίνακας ελέγχου

CB2 40A Μοτέρ βασικής σκούπας

CB3 30A Μοτέρ ανεμιστήρα κενού

CB4 30A Μοτέρ ανεμιστήρα αναρρόφησης 
HEPA

CB5 15A Δονητής φίλτρου

CB6 2,5A Περιβάλλον εργασίας χρήστη/
ανάφλεξη

CB7 2,5A Διακόπτης με κλειδί (μίζα)

CB8 2,5A Διακόπτης προβολέων/πίσω 
φωτών/στροβοσκοπικού φωτός 
(επιλογή)

CB9 25A Μοτέρ ανεμιστήρα παρκετέζας 
αναρρόφησης

CB10 2,5A Smart-Fill ABW (Αυτόματη 
συμπλήρωση υγρών μπαταρίας) 
(επιλογή)

CB11 - Δεν χρησιμοποιείται

CB12 15A Μοτέρ αριστερής πλευρικής 
βούρτσας

CB13 15A Μοτέρ δεξιάς πλευρικής 
βούρτσας

CB14 2,5A Επιλεγμένη μπροστινή κόρνα και 
όπισθεν

CB15 2,5A Διακόπτης παρκετέζας 
αναρρόφησης (επιλογή)

CB16 2,5A Μπλε φώτα (επιλογή)

CB17 - Δεν χρησιμοποιείται

CB18 - Δεν χρησιμοποιείται

CB19 - Δεν χρησιμοποιείται
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  ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Οι ασφάλειες είναι διατάξεις εφάπαξ προστασίας 
σχεδιασμένες για να διακόπτουν την παροχή ρεύματος 
σε περίπτωση υπερφόρτωσης του κυκλώματος. 
Ποτέ μην αντικαθιστάτε τις ασφάλειες με άλλες 
περισσότερων αμπέρ από τα προβλεπόμενα.

Οι ασφάλειες βρίσκονται στο κιβώτιο ελέγχου πίσω 
από το πάνελ του διακόπτη κυκλώματος ή επί της 
γραμμής στις πλεξούδες καλωδίωσης και τα καλώδια.

Ασφάλεια Τάξη Προστατευόμενο κύκλωμα

Ασφάλεια-1 80A Προωστικό σύστημα

  ΡΕΛΕ

Τα ρελέ είναι ηλεκτρικοί διακόπτες που ανοίγουν και 
κλείνουν ελεγχόμενοι από άλλο ηλεκτρικό κύκλωμα. Τα 
ρελέ είναι σε θέση να ελέγχουν ένα κύκλωμα εξόδου 
υψηλότερης ισχύος από το κύκλωμα εισόδου. Το 
ρελέ κύριου διακόπτη (M1) βρίσκεται στο διαμέρισμα 
ηλεκτρικών στοιχείων πίσω από το κάθισμα χειριστή. 
Το ρελέ παράκαμψης φορτιστή (M2) βρίσκεται 
πίσω από τον πίνακα διακοπτών κυκλώματος στο 
διαμέρισμα ηλεκτρικών στοιχείων πίσω από το 
κάθισμα χειριστή. Το ρελέ παρκετέζας αναρρόφησης 
(M3) βρίσκεται στο διαμέρισμα παρκετέζας.

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τα 
προστατευόμενα ρελέ και κυκλώματα.

Ρελέ Τάξη Ελεγχόμενο κύκλωμα
M1 36 VDC, 200 A Κύριος διακόπτης
Μ2 36 VDC, 25 A Παράκαμψη φορτιστή
Μ3 36 VDC, 25 A Παρκετέζα 

αναρρόφησης 
(επιλογή)

  ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Επιθεωρήστε τις ψήκτρες στους διάφορους 
ηλεκτροκινητήρες. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα 
για να δείτε τα διαστήματα επιθεώρησης των ψηκτρών 
άνθρακα.

Επιθεώρηση ψηκτρών Ώρες
Μοτέρ ανεμιστήρα κενού 1750
Μοτέρ ανεμιστήρα αναρρόφησης 
HEPA (Επιλογή)

500

Μοτέρ ανεμιστήρα παρκετέζας 
αναρρόφησης (Επιλογή)

500
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 ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ HEPA (HIGH 
EFFICIENCY PARTICULATE ARRESTANCE) 
(ΕΠΙΛΟΓΗ)

Το σύστημα φιλτραρίσματος HEPA (High Effi ciency 
Particulate Arrestance) είναι ένα σύστημα στεγνού 
σκουπίσματος που αποτελείται από έλεγχο στεγνής 
σκόνης και ένα φίλτρο HEPA. Τα φίλτρα, οι ποδιές 
και τα στεγανοποιητικά λάστιχα σε καθεμία από 
αυτές τις περιοχές είναι κρίσιμα για την απόδοση του 
συστήματος HEPA.

Το προαιρετικό σύστημα φιλτραρίσματος HEPA βοηθά 
τον καθαρισμό σε περιβάλλοντα με λεπτή σκόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν εκτελείτε καθαρισμό ή 
οποιονδήποτε τύπο συντήρησης στα συστήματα 
φιλτραρίσματος HEPA, να ανατρέχετε σε εταιρικούς 
ή τοπικούς κανονισμούς αναφορικά με τις απαιτήσεις 
ασφαλείας.

 ΧΟΑΝΗ

Επιθεωρείτε και καθαρίζετε καθημερινά τη χοάνη.

  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΧΑΜΗΛΑ

1. Γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση OFF.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

2. Αφαιρέστε τη χοάνη από το μηχάνημα. Βλέπε 
το ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΑ) για οδηγίες για 
την αφαίρεση της χοάνης από το μηχάνημα.

3. Καθαρίστε τυχόν ακαθαρσίες από τη χοάνη.

4. Μηχανήματα HEPA: Χρησιμοποιήστε ένα λάστιχο 
κήπου για να καθαρίσετε τη χοάνη.

5. Μόνο μηχανήματα εξοπλισμένα με προαιρετικούς, 
αφαιρούμενους κάδους χοάνης: Ανυψώστε τους 
κάδους από τη χοάνη και αδειάστε και πλύνετε 
τους κάδους. Επανεγκαταστήστε τους κάδους στη 
χοάνη.

6. Επανεγκαταστήστε τη χοάνη μέσα στο μηχάνημα.

7. Να επιτρέψετε στη χοάνη να στεγνώσει πριν 
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΨΗΛΑ

1. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, ανυψώστε τη 
χοάνη μέχρι να ανάψουν οι λυχνίες του διακόπτη 
ξετυλίγματος χοάνης, ξετυλίξτε τελείως τη χοάνη 
και απενεργοποιήστε το μηχάνημα.

2. Καθαρίστε τυχόν ακαθαρσίες από τη χοάνη.

3. Μηχανήματα HEPA: Χρησιμοποιήστε ένα λάστιχο 
κήπου για να καθαρίσετε τη χοάνη.

4. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, συμπτύξτε τη 
χοάνη, χαμηλώστε τη χοάνη και απενεργοποιήστε 
το μηχάνημα.

5. Να επιτρέψετε στη χοάνη να στεγνώσει πριν 
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.
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 ΦΙΛΤΡΟ ΣΚΟΝΗΣ ΧΟΑΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ

Ανακινείτε το φίλτρο σκόνης στο τέλος κάθε βάρδιας 
και πριν από την αφαίρεση του φίλτρου από το 
μηχάνημα. Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο μετά 
από κάθε 100 ώρες λειτουργίας. Αντικαταστήστε τα 
κατεστραμμένα φίλτρα σκόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθαρίζετε πιο συχνά το φίλτρο εάν 
χρησιμοποιείται σε συνθήκες με πολύ σκόνη.

1. Χαλαρώστε κάθε στοιχείο συγκράτησης της θήκης 
φίλτρου χοάνης που βρίσκεται σε αμφότερες τις 
πλευρές της θήκης φίλτρου.

2. Ανασηκώστε το διαμέρισμα φίλτρου χοάνης μέχρι 
οι βραχίονες ανύψωσης διαμερίσματος φίλτρου 
χοάνης να ασφαλίζουν ανοιχτό το διαμέρισμα 
φίλτρου χοάνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξασφαλίστε ότι ο βραχίονας ανύψωσης 
διαμερίσματος φίλτρου χοάνης έχει συμπλεχτεί 
πλήρως προτού αφαιρέσετε το φίλτρο από το 
μηχάνημα.

3. Αφαίρεση του φίλτρου από τη θήκη φίλτρου 
χοάνης

4. Καθαρίστε ή πετάξτε το στοιχείο του φίλτρου 
σκόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ.

5. Μόνο μηχανήματα με την επιλογή φίλτρου 
χνουδιών FiberShield: Αφαιρέστε το φίλτρο 
χνουδιών από το διαμέρισμα φίλτρου χοάνης και 
καθαρίστε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες από το 
φίλτρο χνουδιών. Επανεγκαταστήστε το φίλτρου 
χνουδιών.

6. Επανατοποθετήστε το φίλτρο σκόνης.

7. Αποσυμπλέξτε τους βραχίονες ανύψωσης 
διαμερίσματος φίλτρου χοάνης, χαμηλώστε το 
διαμέρισμα φίλτρου χοάνης και ασφαλίστε το 
διαμέρισμα φίλτρου χοάνης σε κλειστή θέση.
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 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΧΟΑΝΗΣ 
(ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΥΠΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)

  Χρησιμοποιήστε έναν από τους ακόλουθους τρόπους 
για να καθαρίσετε το φίλτρο σκόνης:

ΔΟΝΗΣΗ-Πατήστε τον διακόπτη δονητή φίλτρου.

ΧΤΥΠΗΜΑ-Χτυπήστε απαλά το φίλτρο σε μια επίπεδη 
επιφάνεια. Μην προκαλείτε ζημιά στα χείλη του 
φίλτρου. Το φίλτρο δεν θα σφραγίσει αεροστεγώς εάν 
οι άκρες του έχουν υποστεί ζημιά.

ΑΕΡΑΣ-Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά κατά 
τη χρήση του πεπιεσμένου αέρα. Φυσήξτε αέρα μέσα 
από το κέντρο του φίλτρου και προς τα έξω. Ποτέ μη 
χρησιμοποιείτε πίεση αέρα άνω των 550 kPa (80 psi) 
με ακροφύσιο όχι μικρότερο από 3 mm (0,13 in) και 
ποτέ μην κρατάτε το ακροφύσιο πλησιέστερα των 50 
mm (2 in) από το φίλτρο.

  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΧΟΑΝΗΣ 
(ΜΟΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ HEPA))

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην καθαρίσετε το φίλτρο HEPA όταν 
παρουσιάσει φράξιμο με ακαθαρσίες. Το HEPA δεν 
μπορεί να καθαριστεί και πρέπει να αντικατασταθεί 
όταν είναι κατεστραμμένο ή φραγμένο. Οι παρακάτω 
μέθοδοι καθαρισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μόνο για τον καθαρισμό του φίλτρου σκόνης χοάνης.

Χρησιμοποιήστε έναν από τους ακόλουθους τρόπους 
για να καθαρίσετε το φίλτρο σκόνης:

ΔΟΝΗΣΗ-Πατήστε το διακόπτη δονητή φίλτρου.

ΧΤΥΠΗΜΑ-Χτυπήστε απαλά το φίλτρο σε μια επίπεδη 
επιφάνεια. Μην προκαλείτε ζημιά στα χείλη του 
φίλτρου. Το φίλτρο δεν θα σφραγίσει αεροστεγώς εάν 
οι άκρες του έχουν υποστεί ζημιά.

HEPA

Μην χρησιμοποιείτε αέρα για να καθαρίζετε το φίλτρο 
σκόνης.

HEPA
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Επιθεωρήστε τα στεγανοποιητικά λάστιχα φίλτρου 
σκόνης για ορθή στεγανοποίηση και ζημιές μετά από 
κάθε 100 ώρες λειτουργίας. Η συσσωρεύεται σκόνη 
στις επιφάνειες στεγανοποιητικών σημαίνει ότι η σκόνη 
διαπερνά το φίλτρο σκόνης, μειώνοντας σημαντικά τη 
διάρκεια ζωής του φίλτρου.

HEPA

  ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΝΤΑΛΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΦΙΛΤΡΟΥ ΧΟΑΝΗΣ

Εάν η απόδοση αναρρόφησης είναι μη ικανοποιητική, 
ρυθμίστε το μήκος του μάνταλου καλύμματος φίλτρου. 

1. Αφαιρέστε το φίλτρο σκόνης χοάνης από το 
μηχάνημα.

2. Ελέγξτε το μήκος μάνταλου. Το μάνταλο θα 
πρέπει να αρχίσει να ασκεί έλξη στην ασφάλεια 
του μάνταλου περίπου σε 0 έως 45 μοίρες από το 
οριζόντιο επίπεδο.

3. Αφήστε τον γάντζο μάνταλου συνδεδεμένο στην 
ασφάλεια του μάνταλου και γυρίστε το κόντρα 
παξιμάδι για να μειώσετε το μήκος μάνταλου.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ 
PERMA

Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο Perma μετά από κάθε 
100 ώρες λειτουργίας. 

  THERMO-SENTRY

Το Thermo-Sentry (θερμικός ελεγκτής), που βρίσκεται 
μέσα στη χοάνη εντοπίζει τη θερμοκρασία του αέρα 
που αναρροφάται από τη χοάνη. Αν εκδηλωθεί 
πυρκαγιά στη χοάνη, ο Thermo-Sentry σταματά τον 
ανεμιστήρα αναρρόφησης και διακόπτει την παροχή 
αέρα. Υπάρχει επίσης ένας ηχητικός συναγερμός όταν 
ενεργοποιείται το Thermo-Sentry. Το Thermo-Sentry 
επανέρχεται αυτόματα αφού κρυώσει.
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  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ HEPA

Αντικαταστήστε το φίλτρο HEPA όταν ανάβει η λυχνία 
HEPA. Όταν ανάβει η λυχνία, ελέγξτε το σύστημα για 
φραξίματα που μπορεί να περιορίζουν τη ροή στο 
φίλτρο HEPA.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

1. Αφαιρέστε τον εξοπλισμό που ασφαλίζει τη 
μονάδα της σκάφης HEPA στη χοάνη.

2. Αφαιρέστε τη μονάδα της σκάφης HEPA από τη 
χοάνη.

3. Αφαιρέστε το υλικό ασφάλισης του φίλτρου HEPA 
στον δίσκο HEPA και αφαιρέστε το φίλτρο HEPA 
από τον δίσκο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αγγίζετε ή καταστρέφετε το μέσο του 
νέου φίλτρου HEPA όταν εγκαθιστάτε το φίλτρο HEPA 
στον δίσκο HEPA.

4. Προσανατολίστε το νέο φίλτρο HEPA ώστε η 
ετικέτα να βρίσκεται στο επάνω μέρος του δίσκου 
HEPA και τα βέλη στην ετικέτα να δείχνουν την 
κατεύθυνση της ροής αέρα.
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5. Σύρετε το φίλτρο HEPA μέσα στον δίσκο φίλτρου 

HEPA. Βεβαιωθείτε ότι το άκρο του φίλτρου HEPA 
έχει ασφαλίσει κάτω από τη σύσφιξη δίσκου.

6. Επανεγκαταστήστε και σφίξτε το υλικό για να 
ασφαλίσετε το άλλο άκρο του φίλτρου HEPA μέσα 
στον δίσκο φίλτρου HEPA.

7. Επιθεωρήστε το στεγανοποιητικό λάστιχο 
δίσκου ανεμιστήρα αναρρόφησης HEPA για 
ζημιές και παρουσία διαρροής (υπερβολική 
ποσότητα σκόνης πάνω στις επιφάνειες του 
στεγανοποιητικού λάστιχου). Αντικαταστήστε 
το στεγανοποιητικό λάστιχο εάν καταστραφεί ή 
υπάρχουν διαρροές.

8. Επανεγκαταστήστε τη μονάδα δίσκου φίλτρου 
HEPA στο μηχάνημα.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 ΚΥΡΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ

Ελέγχετε καθημερινά τη βούρτσα για φθορά. 
Χαμηλώστε τη βούρτσα και παρατηρήστε τη   θέση 
φθοράς βούρτσας στον ενδιάμεσο βραχίονα κύριας 
βούρτσας σκουπίσματος. Εάν η θέση βρίσκεται 
στο κάτω μέρος της ετικέτας φθοράς βούρτσας (το 
κόκκινο τμήμα της ετικέτας είναι ορατό στη θέση), 
αντικαταστήστε την κύρια βούρτσα σκουπίσματος.

Παρατηρήστε τη βούρτσα για ζημιές. Αφαιρείτε όλες 
τις κλωστές ή τα σύρματα που έχουν μπερδευτεί στην 
κύρια βούρτσα, στον αφαλό μετάδοσης κίνησης της 
κύριας βούρτσας ή στον ενδιάμεσο αφαλό της ίδιας 
βούρτσας.

Περιστρέψτε τη βούρτσα απ' άκρου σε άκρο κάθε 50 
ώρες λειτουργίας για τη μέγιστη διάρκεια ζωής της 
βούρτσας και για άριστη απόδοση στο σκούπισμα. 
Βλ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ.

Αντικαταστήστε τις βούρτσες όταν δεν καθαρίζουν 
πλέον αποτελεσματικά ή όταν ανάβει το εικονίδιο 
φθαρμένης βούρτσας για να ειδοποιήσει ότι η βούρτσα 
χρειάζεται να αλλάξει.

   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ

1. Ανυψώστε την κύρια βούρτσα σκουπίσματος και 
απενεργοποιήστε το μηχάνημα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

2. Απελευθερώστε τη θύρα πρόσβασης στο 
διαμέρισμα της κύριας βούρτσας σκουπίσματος 
και ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης.

3. Αφαιρέστε στους σφιγκτήρες που ασφαλίζουν 
το συγκρότημα ενδιάμεσου βραχίονα στο 
συγκρότημα βασικής σκούπας.
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4. Αφαιρέστε τη μονάδα ενδιάμεσου βραχίονα από 

τη μονάδα κύριας βούρτσας.

5. Τραβήξτε τη βούρτσα από τον κύριο χώρο 
σκουπίσματος.

6. Τοποθετήστε τη νέα ή ανεστραμμένη άκρο-με-
άκρο κύρια βούρτσα στο δάπεδο δίπλα στο 
διαμέρισμα βασικής σκούπας.

7. Σύρετε την κύρια βούρτσα επάνω στο πώμα 
μετάδοσης κίνησης. Περιστρέψτε τη βούρτσα 
μέχρι να εμπλακεί με το πώμα κίνησης και πιέστε 
τέρμα μέσα στο πώμα.

8. Επανεγκαταστήστε τη μονάδα ενδιάμεσου 
βραχίονα πάνω στη μονάδα βασικής σκούπας. 
Βεβαιωθείτε ότι ο ενδιάμεσος βραχίονας 
διατηρείται πάνω από την ποδιά διαμερίσματος 
βούρτσας όταν τοποθετείτε τη μονάδα ενδιάμεσου 
βραχίονα πάνω στη μονάδα βασικής σκούπας.

9. Επανεγκαταστήστε το υλικό για να ασφαλίσετε 
τον ενδιάμεσο βραχίονα στη μονάδα βασικής 
σκούπας. Σφίξτε το υλικό με το χέρι.

10. Κλείστε και ασφαλίστε τη θύρα πρόσβασης του 
διαμερίσματος κύριας βούρτσας σκουπίσματος.
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   ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ

1. Σημαδέψτε με κιμωλία ή με άλλο παρόμοιο υλικό 
ένα λείο και επίπεδο τμήμα του δαπέδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν υπάρχει διαθέσιμη κιμωλία ή άλλο 
υλικό, αφήστε τη βούρτσα να περιστρέφεται επί τόπου 
στο έδαφος επί δύο λεπτά. Θα αφήσει ένα γυαλισμένο 
σημάδι στο δάπεδο.

2. Γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση ΟΝ.

3. Τοποθετήστε την κύρια βούρτσα σκουπίσματος 
πάνω από την περιοχή με την κιμωλία.

4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 1-Step για 5 
δευτερόλεπτα. Το μηχάνημα θα τεθεί σε λειτουργία 
ελέγχου σχήματος βούρτσας. Η ενδεικτική λυχνία 
LED θα συνεχίσει να αναβοσβήνει, όσο ο έλεγχος 
σχήματος βούρτσας είναι σε εξέλιξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακολουθία ελέγχου σχήματος θα 
ακυρωθεί εάν πατηθεί το κουμπί 1-Step οποιαδήποτε 
στιγμή κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ελέγχου 
σχήματος βούρτσας.

5. Το μοτέρ κύριας βούρτσας θα ενεργοποιηθεί και 
ο ενεργοποιητής θα χαμηλώσει μερικώς για να 
ελέγξει τα ρεύματα λειτουργίας του μοτέρ. Η κύρια 
βούρτσα τότε θα συνεχίσει να χαμηλώνει μέχρι 
το μοτέρ να φτάσει στο επιλεγμένο ρεύμα στόχο 
κάθετης δύναμης ή μέχρι ο ενεργοποιητής να έχει 
επεκταθεί πλήρως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το ρεύμα που παρακολουθείται 
στην κύρια βούρτσα/επιλεγμένες πλευρικές βούρτσες 
είναι εκτός του σωστού εύρους, η ακολουθία ελέγχου 
σχήματος βούρτσας θα ακυρωθεί και θα εμφανιστεί μια 
βλάβη συστήματος βασικής σκούπας.

6. Ο έλεγχος σχήματος θα εκτελείται για περίπου 
10 δευτερόλεπτα, οπότε η κύρια βούρτσα θα 
ανυψωθεί και το μοτέρ βούρτσας θα σβήσει. Η 
ενδεικτική λυχνία LED 1-Step θα σταματήσει 
να αναβοσβήνει όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος 
σχήματος βούρτσας.

7. Απομακρύνετε το μηχάνημα από το σημείο της 
δοκιμής.

8. Παρατηρήστε το πλάτος του σχήματος σάρωσης 
της βούρτσας. Το πλάτος του κανονικού σχήματος 
βούρτσας είναι 50 με 89 mm 
(2 με 3,5 in).

Η κωνικότητα της βούρτσας είναι ρυθμισμένη από 
το εργοστάσιο και δεν χρειάζεται ρύθμιση παρά 
μόνο εφόσον έχουν αντικατασταθεί μέρη του 
συστήματος της βούρτσας.

00582

Εάν το σχήμα της κύριας βούρτσας είναι κωνικό, 
πάνω από 15 mm (0,5 in) στο ένα άκρο απ' ότι 
στο άλλο, ρυθμίστε την κωνικότητα. Ανατρέξτε 
στην ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ:

00601
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   ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ

1. Χαλαρώστε το υλικό σύνδεσης του στηρίγματος 
του εδράνου του άξονα της βούρτσας και τον 
σφιγκτήρα ενδιάμεσου βραχίονα.

2. Γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση ΟΝ.

3. Τοποθετήστε την κύρια βούρτσα σκουπίσματος 
πάνω από την περιοχή με την κιμωλία.

4. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 1-Step για 5 
δευτερόλεπτα. Το μηχάνημα θα τεθεί σε λειτουργία 
ελέγχου σχήματος βούρτσας. Η ενδεικτική λυχνία 
LED θα συνεχίσει να αναβοσβήνει, όσο ο έλεγχος 
σχήματος βούρτσας είναι σε εξέλιξη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακολουθία ελέγχου σχήματος θα 
ακυρωθεί εάν πατηθεί το κουμπί 1-Step οποιαδήποτε 
στιγμή κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ελέγχου 
σχήματος βούρτσας.

5. Το μοτέρ κύριας βούρτσας θα ενεργοποιηθεί και 
ο ενεργοποιητής θα χαμηλώσει μερικώς για να 
ελέγξει τα ρεύματα λειτουργίας του μοτέρ. Η κύρια 
βούρτσα τότε θα συνεχίσει να χαμηλώνει μέχρι 
το μοτέρ να φτάσει στο επιλεγμένο ρεύμα στόχο 
κάθετης δύναμης ή μέχρι ο ενεργοποιητής να έχει 
επεκταθεί πλήρως.

6. Ο έλεγχος σχήματος θα εκτελείται για περίπου 
10 δευτερόλεπτα, οπότε η κύρια βούρτσα θα 
ανυψωθεί και το μοτέρ βούρτσας θα σβήσει. 
Γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση OFF 
προτού σηκωθεί η βούρτσα.

7. Σφίξτε το υλικό σύνδεσης του στηρίγματος 
του εδράνου του άξονα της βούρτσας και τον 
σφιγκτήρα ενδιάμεσου βραχίονα.

8. Ελέγξτε ξανά το σχήμα της κύριας βούρτσας. 
Βλέπε ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ. Ρυθμίστε της 
κωνικότητας της κύριας βούρτσας, εάν χρειάζεται.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ

Ελέγχετε την πλευρική βούρτσα(ες) καθημερινά για 
τυχόν φθορά ή ζημιά. Αφαιρέστε τυχόν κλωστές ή 
σύρματα που έχουν πιαστεί στις πλευρικές βούρτσες 
ή στον αφαλό κίνησης της βούρτσας.

  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Αντικαταστήστε τις βούρτσες όταν δεν καθαρίζουν 
πλέον αποτελεσματικά.

1. Ανυψώστε την πλευρική βούρτσα και 
απενεργοποιήστε το μηχάνημα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

2. Πλησιάστε το κέντρο της βούρτσας και αφαιρέστε 
την περόνη, κρατώντας τη βούρτσα και τη ροδέλα 
συγκράτησης στον αφαλό μετάδοσης κίνησης.

3. Αφαιρέστε την πλευρική βούρτσα και ροδέλα 
συγκράτησης κάτω από τη μονάδα πλευρικής 
βούρτσας.

4. Τοποθετήστε την πλευρική βούρτσα κάτω από τη 
μονάδα πλευρικής βούρτσας και ευθυγραμμίστε 
το κανάλι στη ροδέλα συγκράτησης με τον πείρο 
συγκράτησης στον στροφέα της πλευρικής 
βούρτσας.

5. Ανυψώστε την πλευρική βούρτσα, τη συγκράτηση 
και τη ροδέλα στο στροφείο πλευρικής βούρτσας 
και επανατοποθετήστε την περόνη στο στροφείο.
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  ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Ελέγξτε το σχήμα της πλευρικής βούρτσας μετά από 
κάθε 50 ώρες λειτουργίας ή όποτε αντικαθίστανται οι 
βούρτσες. 

1. Γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση ΟΝ.

2. Πατήστε το κουμπί πλευρικής βούρτσας για να 
ενεργοποιήσετε την πλευρική βούρτσα.

3. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 1-Step για 5 
δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία LED θα αρχίσει 
να αναβοσβήνει και θα συνεχίσει να αναβοσβήνει 
μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος σχήματος 
βούρτσας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ακολουθία ελέγχου σχήματος θα 
ακυρωθεί εάν πατηθεί το κουμπί 1-Step οποιαδήποτε 
στιγμή κατά τη διάρκεια της ακολουθίας ελέγχου 
σχήματος βούρτσας.

4. Το μοτέρ πλευρικής βούρτσας θα ενεργοποιηθεί 
και οι ενεργοποιητές θα χαμηλώσουν μερικώς για 
να ελέγξουν τα ρεύματα λειτουργίας του μοτέρ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το ρεύμα που παρακολουθείται στα 
μοτέρ πλευρικής βούρτσας είναι εκτός του σωστού 
εύρους, η ακολουθία ελέγχου σχήματος βούρτσας θα 
ακυρωθεί και θα εμφανιστεί μια βλάβη συστήματος 
πλευρικού σκουπίσματος.

5. Οι πλευρικές βούρτσες θα συνεχίσουν να 
χαμηλώνουν μέχρι οι ενεργοποιητές να έχουν 
επεκταθεί πλήρως.

6. Παρατηρήστε το σχήμα της πλευρικής βούρτσας.

Τα σύρματα της δεξιάς πλευρικής βούρτσας 
πρέπει να αγγίζουν το δάπεδο στη θέση μεταξύ 
10 και 3 σε ωρολογιακό δείκτη και τα σύρματα 
της αριστερής βούρτσας πρέπει να αγγίζουν το 
δάπεδο στη θέση μεταξύ 9 και 2, όταν οι βούρτσες 
βρίσκονται σε κίνηση.

350327

7. Ρυθμίστε το σχήμα πλευρικής βούρτσας, εάν 
χρειάζεται. Βλέπε ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ.

.
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  ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Τα σχήματα πλευρικής βούρτσας θα πρέπει να 
ρυθμίζονται όποτε αντικαθίστανται οι πλευρικές 
βούρτσες ή όταν προσδιορίζεται ότι τα σχήματα 
βούρτσας χρειάζεται να ρυθμιστούν ύστερα από τον 
έλεγχο των σχημάτων.

1. Ανυψώστε την πλευρική βούρτσα και 
απενεργοποιήστε το μηχάνημα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

2. Χαλαρώστε τον επάνω αστεροειδή σφιγκτήρα 
περίπου κατά μισή στροφή.

3. Γυρίστε το κάτω κουμπί αστεριού αριστερόστροφα 
για να αυξήσετε το σχήμα βούρτσας.

Γυρίστε το κάτω κουμπί αστεριού δεξιόστροφα για 
να μειώσετε το σχήμα βούρτσας.

4. Σφίξτε το άνω κουμπί αστεριού για να ασφαλίσετε 
τη ρύθμιση σχήματος πλευρικής βούρτσας.

5. Ελέγξτε ξανά τα σχήματα της πλευρικής 
βούρτσας. Βλέπε ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ. Ρυθμίστε τα σχήματα 
πλευρικής βούρτσας, εάν χρειάζεται.
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 ΠΟΔΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

   ΠΟΔΙΑ ΠΑΓΙΔΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΚΑΘΑΡΣΙΩΝ

Η ποδιά παγίδας μεγάλων ακαθαρσιών ανεβαίνει 
και κατεβαίνει από το πεντάλ παγίδας μεγάλων 
ακαθαρσιών, επιτρέποντας στα μεγαλύτερα 
απορρίμματα να παγιδεύονται και να συλλέγονται στο 
χοάνη.

Ελέγξτε την ποδιά για τυχόν ζημιά και φθορά μετά από 
100 ώρες λειτουργίας. Ελέγξτε το μήκος ποδιάς μετά 
από κάθε 100 ώρες λειτουργίας. Η ποδιά θα πρέπει να 
είναι αρκετά μακριά ώστε να αγγίζει οριακά το δάπεδο, 
όχι όμως τόσο μακριά ώστε να παγιδευτεί στην κύρια 
βούρτσα.

Για να αλλάξετε την ποδιά παγίδας μεγάλων 
ακαθαρσιών:

1. Απελευθερώστε τη θύρα πρόσβασης στο 
διαμέρισμα της κύριας βούρτσας σκουπίσματος 
και ανοίξτε τη θύρα για πρόσβαση στο διαμέρισμα 
της κύριας βούρτσας σκουπίσματος.

2. Αφαιρέστε την κοπίλια/πείρο ασφάλισης 
που ασφαλίζει την ποδιά παγίδας μεγάλων 
ακαθαρσιών στην κεφαλή σκουπίσματος.

3. Τραβήξτε την ποδιά παγίδας μεγάλων 
ακαθαρσιών από την κεφαλή σκουπίσματος.

4. Τοποθετήστε τη νέα ποδιά παγίδας μεγάλων 
ακαθαρσιών πάνω στην κεφαλή σκουπίσματος.

5. Επανεγκαταστήστε την κοπίλια/πείρο ασφάλισης 
που ασφαλίζει την ποδιά παγίδας μεγάλων 
ακαθαρσιών στην κεφαλή σκουπίσματος.

     ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ

Οι πλευρικές ποδιές βρίσκονται και στις δύο πλευρές 
του μηχανήματος εμπρός από το διαμέρισμα της 
κύριας βούρτσας. Οι πλευρικές ποδιές θα πρέπει να 
αγγίζουν ελαφρά την επίπεδη επιφάνεια δαπέδου.

Ελέγχετε τις ποδιές καθημερινά για τυχόν ζημιές ή 
φθορές και ρυθμίσεις.
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   ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Οι πλευρικές ποδιές επανακυκλοφορίας βρίσκονται 
και στις δύο πλευρές του διαμερίσματος της κύριας 
βούρτσας. Οι πλευρικές ποδιές επανακυκλοφορίας 
θα πρέπει να αγγίζουν ελαφρά την επίπεδη επιφάνεια 
δαπέδου.

Ελέγχετε τις ποδιές καθημερινά για τυχόν ζημιές ή 
φθορές και ρυθμίσεις.

   ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΟΔΙΑ

Η οπίσθια ποδιά βρίσκεται στο κάτω πίσω μέρος του 
διαμερίσματος της κύριας βούρτσας. Η κατακόρυφη 
ποδιά θα πρέπει να αγγίζει ελαφρά μια επίπεδη 
επιφάνεια δαπέδου.

Ελέγχετε καθημερινά την ποδιά για ζημιές, φθορά και 
ρυθμίσεις.

   ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΟΔΙΑ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η οπίσθια ποδιά επανακυκλοφορίας βρίσκεται στο 
κάτω πίσω μέρος του διαμερίσματος κύριας βούρτσας, 
ακριβώς πίσω από την κύρια βούρτσα σκουπίσματος. 
Η ποδιά επανακυκλοφορίας δεν θα πρέπει να αγγίζει 
την κύρια βούρτσα σκουπίσματος όταν η βούρτσα 
σκουπίζει.

Ελέγχετε καθημερινά την ποδιά για ζημιές, φθορά και 
ρυθμίσεις.

   ΠΟΔΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΚΟΝΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

Οι ποδιές ελέγχου σκόνης βούρτσας μίας πλευράς 
και οι ποδιές ελέγχου σκόνης βούρτσας δύο πλευρών 
τυλίγονται γύρω από ολόκληρη τη μονάδα πλευρικής 
βούρτσας για μηχανήματα εξοπλισμένα με τη βούρτσα 
μίας πλευράς και γύρω από αμφότερες τις βούρτσες 
για μηχανήματα εξοπλισμένα με βούρτσες διπλής 
πλευράς. Οι πλευρικές ποδιές θα πρέπει να αγγίζουν 
ελαφρά την επίπεδη επιφάνεια δαπέδου.

Ελέγχετε καθημερινά τις ποδιές για φθορά και ζημιές.
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   ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΟΑΝΗΣ

Τα στεγανοποιητικά λάστιχα χοάνης βρίσκονται 
γύρω από το χείλος του ανοίγματος ανάμεσα στην 
κύρια βούρτσα και τη χοάνη. Η χοάνη εφάπτεται στα 
στεγανοποιητικά λάστιχα όταν η χοάνη είναι στην 
κλειστή θέση.

Ελέγχετε τα λάστιχα για τυχόν ζημιά και φθορά μετά 
από κάθε 100 ώρες λειτουργίας.

Μηχανήματα εξοπλισμένα με άδειασμα από ψηλά:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ανυψωμένη χοάνη 
ενδέχεται να πέσει. Εμπλέξτε τη μπάρα 
υποστήριξης της χοάνης.

   ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Το στεγανοποιητικό λάστιχο αναρρόφησης βρίσκεται 
πάνω στη χοάνη ακαθαρσιών και στεγανοποιεί το 
φίλτρο χοάνης όταν βρίσκεται στην κλειστή θέση.

Ελέγχετε το στεγανοποιητικό λάστιχο για τυχόν ζημιά 
και φθορά μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας.

  ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ HEPA (ΜΟΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ HEPA)

Οι πλευρικές ποδιές HEPA διαμερίσματος 
σκουπίσματος με μηχανήματα εξοπλισμένα με 
φιλτράρισμα HEPA βρίσκονται σε αμφότερες τις 
πλευρές του διαμερίσματος κύριας βούρτσας. Οι 
πλευρικές ποδιές HEPA διαμερίσματος σκουπίσματος 
θα πρέπει να αγγίζουν ελαφρά την επίπεδη επιφάνεια 
δαπέδου.

Ελέγχετε τις ποδιές καθημερινά για τυχόν ζημιές ή 
φθορές και ρυθμίσεις.

   ΠΟΔΙΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (ΜΟΝΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ HEPA)

Οι ποδιές διαμερίσματος βούρτσας με μηχανήματα 
εξοπλισμένα με HEPA βρίσκονται σε αμφότερες 
τις πλευρές του μηχανήματος στο πίσω μέρος του 
διαμερίσματος κύριας βούρτσας. 

Ελέγχετε καθημερινά τις ποδιές για φθορά και ζημιές.
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   ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΘΥΡΑΣ ΚΥΡΙΑΣ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ (ΜΟΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΑ 
ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
HEPA)

Τα στεγανοποιητικά λάστιχα θύρας κύριας βούρτσας 
για μηχανήματα εξοπλισμένα με φιλτράρισμα HEPA 
βρίσκονται στο πάνω και πίσω μέρος αμφότερων των 
θυρών κύριας βούρτσας.

Ελέγχετε καθημερινά τα στεγανοποιητικά λάστιχα για 
φθορά ή ζημιές.

 ΙΜΑΝΤΕΣ

  ΙΜΑΝΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

Ο ιμάντας οδήγησης κύριας βούρτσας βρίσκεται στην 
κεφαλή κύριας βούρτσας σκουπίσματος. Ελέγχετε τον 
ιμάντα για τυχόν ζημιά και φθορά μετά από 100 ώρες 
λειτουργίας.

 ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

Το μηχάνημα έχει τρία συμπαγή ελαστικά: ένα 
μπροστά, και δύο στο πίσω μέρος του μηχανήματος. 
Ελέγξτε τα ελαστικά για τυχόν ζημιά και φθορά μετά 
από 500 ώρες λειτουργίας.

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
(ΕΠΙΛΟΓΗ)

 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

Ελέγχετε τον ανεμιστήρα παρκετέζας αναρρόφησης 
για ζημιές μετά από κάθε 50 ώρες λειτουργίας.
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   ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΠΑΡΚΕΤΕΖΑΣ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Ελέγξτε τη σακούλα παρκετέζας αναρρόφησης μετά 
από κάθε 50 ώρες λειτουργίας. Αντικαταστήστε τη 
σακούλα παρκετέζας αναρρόφησης όταν η παρκετέζα 
αρχίσει να χάνει ισχύ, η σακούλα έχει γεμίσει ή εάν η 
σακούλα έχει σκιστεί ή καταστραφεί.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

1. Πιέστε την απασφάλιση μάνταλου για να 
επιτρέψετε στο κάλυμμα περιβλήματος της 
παρκετέζας αναρρόφησης να ανοίξει.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα περιβλήματος παρκετέζας 
αναρρόφησης και χρησιμοποιήστε τη ράβδο 
στήριξης για να ασφαλίσετε το κάλυμμα ανοιχτό.

3. Αφαιρέστε τη σακούλα παρκετέζας αναρρόφησης 
από το διαμέρισμα παρκετέζας.

4. Τοποθετήστε τη νέα σακούλα αναρρόφησης 
παρκετέζας στο διαμέρισμα παρκετέζας. 
Βεβαιωθείτε ότι η σακούλα έχει τοποθετηθεί 
πλήρως πάνω στον σωλήνα αναρρόφησης.

5. Απελευθερώστε την υποστήριξη καλύμματος 
περιβλήματος παρκετέζας αναρρόφησης και 
κλείστε και ασφαλίστε το κάλυμμα διαμερίσματος 
παρκετέζας.
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 ΩΘΗΣΗ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

  ΩΘΗΣΗ Ή ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά τη συντήρηση του 
μηχανήματος, μη σπρώχνετε ή ρυμουλκείτε το 
μηχάνημα χωρίς χειριστή στη θέση ελέγχου του 
μηχανήματος.

Εάν απενεργοποιηθεί το μηχάνημα, μπορείτε να το 
μετακινήσετε από το μπροστινό ή το πίσω μέρος 
του, αλλά ρυμούλκηση πρέπει να γίνεται μόνο από 
μπροστά.

Το χειρόφρενο πρέπει να απενεργοποιείται για να 
ρυμουλκήσετε ή να σπρώξετε το μηχάνημα. Για 
να απενεργοποιήσετε το φρένο, εφαρμόστε την 
άκρη ενός μικρού κατσαβιδιού ανάμεσα στο μοχλό 
του ηλεκτρονικού φρένου και την πλήμνη. Όταν το 
χειρόφρενο είναι απενεργοποιημένο το μηχάνημα 
μπορεί να κινηθεί ελεύθερα.

Μην ωθείτε και μη ρυμουλκείτε το μηχάνημα σε 
μεγάλη απόσταση και μην υπερβαίνετε τα 3,2 kp/h 
(2 mph). Το μηχάνημα ΔΕΝ προορίζεται για ώθηση 
ή ρυμούλκηση για μεγάλη απόσταση ή με μεγάλη 
ταχύτητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ωθείτε ή ρυμουλκείτε το 
μηχάνημα σε μεγάλη απόσταση γιατί μπορεί να 
πάθει βλάβη το σύστημα προώθησης.

Αμέσως αφού ωθήσετε το μηχάνημα, αφαιρέστε το 
κατσαβίδι ανάμεσα από το μοχλό του ηλεκτρονικού 
φρένου και την πλήμνη. Μην λειτουργείτε ΠΟΤΕ το 
μηχάνημα με το χειρόφρενο απενεργοποιημένο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Μην λειτουργείτε το 
μηχάνημα με το φρένο απενεργοποιημένο.

  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Σηκώστε την κεφαλή σκουπίσματος.

2. Αφαιρέστε τη χοάνη (Άδειασμα από χαμηλά) ή 
ανυψώστε τη χοάνη αρκετά (Άδειασμα από ψηλά) 
για να καθαρίσετε το έδαφος πριν τη φόρτωση. Το 
μηχάνημα μπορεί να φορτωθεί σε ράμπα με κλίση 
έως και 21,3%.

3. Σταθμεύστε το φορτηγό ή το τρέιλερ σε μια 
επίπεδη επιφάνεια.

4. Τοποθετήστε το εμπρός μέρος του μηχανήματος 
στην είσοδο φόρτωσης του φορτηγού ή του 
ρυμουλκούμενου οχήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ικανότητα του μηχανήματος να ανέβει 
σε ράμπα επηρεάζεται από τη φθορά των ελαστικών, 
την επιφάνεια της ράμπας, τις καιρικές συνθήκες και 
άλλους παράγοντες. Η φόρτωση του μηχανήματος 
πρέπει να γίνει από εκπαιδευμένο προσωπικό που 
γνωρίζει πώς να το κάνει με ασφάλεια.

5. Οδηγήστε το μηχάνημα προς το τρέιλερ ή το 
φορτηγό. Τοποθετήστε το μηχάνημα κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε το βάρος του να διανέμεται με 
ασφάλεια και να μπορεί να προσδεθεί στο τρέιλερ 
ή το φορτηγό επίσης με ασφάλεια.

6. Γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση OFF.

7. Τοποθετήστε τάκους στους τροχούς για να 
αποτραπεί η μετακίνηση του μηχανήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδεχομένως να είναι απαραίτητο να 
τοποθετήσετε στηρίγματα πρόσδεσης στο δάπεδο του 
τρέιλερ ή του φορτηγού.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν φορτώνετε/
εκφορτώνετε το μηχάνημα στο φορτηγό ή το 
τρέιλερ, χρησιμοποιήστε τους ιμάντες σύσφιξης 
για να ασφαλίσετε το μηχάνημα.
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8. Συνδέστε τους ιμάντες σύσφιξης στις οπές στο 

πίσω μέρος του πλαισίου, ακριβώς κάτω από τους 
τροχούς προφυλακτήρα που βρίσκονται και στις 
δύο πλευρές του μηχανήματος και ασφαλίστε τους 
ιμάντες σύσφιξης στο τρέιλερ ή στο φορτηγό για 
να μην επιτρέψετε στο μηχάνημα να μετακινηθεί.

9. Συνδέστε τους ιμάντες σύσφιξης στο μπροστινό 
μέρος του πλαισίου, στην εσοχή που βρίσκεται και 
στις δύο πλευρές του μηχανήματος ακριβώς πίσω 
από κάθε τροχό του μπροστινού προφυλακτήρα 
και ασφαλίστε τους ιμάντες σύσφιξης στο τρέιλερ 
ή στο φορτηγό για να μην επιτρέψετε στο 
μηχάνημα να μετακινηθεί.

Εάν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με τις 
προαιρετικές ποδιές ελέγχου σκόνης, συνδέστε 
τους ιμάντες πρόσδεσης στις οπές στα 
στηρίγματα προφυλακτήρα που βρίσκονται 
σε κάθε πλευρά του μηχανήματος, ώστε να 
ασφαλίσετε το μηχάνημα στο φορτηγό ή στο 
τρέιλερ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες δεν ασκούν 
πίεση στο πίσω μέρος της στερέωσης ποδιάς όταν οι 
ιμάντες σύσφιξης έχουν σφίξει.

10. Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ιμάντες σύσφιξης έχουν 
σφίξει τελείως και το μηχάνημα έχει ασφαλίσει 
πλήρως στο τρέιλερ ή το φορτηγό.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΡΥΛΟΥ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν απομακρυνθείτε 
από το μηχάνημα ή πριν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, 
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το 
κλειδί.

Αδειάστε τη χοάνη πριν από το ανέβασμα του 
μηχανήματος στο γρύλο.

Σημείο τοποθέτησης γρύλου στο μπροστινό μέρος 
όλων των μηχανημάτων.

Σημεία τοποθέτησης γρύλου στο πίσω μέρος όλων 
των μηχανημάτων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε συντήρηση 
στο μηχάνημα, ακινητοποιήστε τα ελαστικά 
με τάκους, πριν τοποθετήσετε το γρύλο. Να 
χρησιμοποιείτε βαρούλκο ή γρύλο που αντέχει το 
βάρος του μηχανήματος. Να τοποθετείτε το γρύλο 
για την ανύψωση του μηχανήματος μόνο στα 
καθορισμένα για τον σκοπό αυτό σημεία. Στηρίξτε 
το μηχάνημα στη βάση του γρύλου.
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 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το μηχάνημα για 
παρατεταμένο διάστημα, εκτελέστε τα ακόλουθα 
βήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το μηχάνημα δεν πρέπει να εκτίθεται 
σε βροχή. Πρέπει να αποθηκεύεται σε εσωτερικό 
χώρο.

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε δροσερό, στεγνό 
χώρο. Μην εκθέτετε το μηχάνημα στη βροχή ή το 
χιόνι. Πρέπει να φυλάσσεται σε εσωτερικό χώρο.

2. Φορτίστε τις μπαταρίες πριν από τη φύλαξη του 
μηχανήματος για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής 
των μπαταριών. Επαναφορτίζετε τις μπαταρίες 
οξέος-μολύβδου μία φορά το μήνα. 

3. Αποσυνδέστε τις μπαταρίες πριν την αποθήκευση.

4. Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε στεγνό χώρο με την 
κεφαλή σκουπίσματος στην ανυψωμένη θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά στο 
μηχάνημα αποθηκεύστε το σε ένα χώρο χωρίς έντομα 
και τρωκτικά.
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

    ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Στοιχείο Διαστάσεις/Χωρητικότητα
Μήκος 1815 mm (71 in)

Πλάτος (Σώματος) 1168 χλστ. (46 ίντσες)

Πλάτος (Σώμα με προαιρετική βούρτσα αριστερής πλευράς) 1168 χλστ. (46 ίντσες)

Μεταξόνιο 1206 mm (47,5 in)

Ύψος (Xωρίς κάλυμμα οροφής) 1500 mm (59 in)

Ύψος (Με κάλυμμα οροφής) 2095 χιλ. (82.5 ίντσες)

Ύψος (Με άδειασμα από ψηλά) 1570 mm (61,8 in)

Μετατρόχιο 1030 mm (40,5 in)

Μήκος κύριας βούρτσας (Κυλινδρική) 810 mm

Διάμετρος πλευρικής βούρτσας (Δίσκος) 510 mm (20 in)

Πλάτος πορείας σκουπίσματος (Βούρτσα μίας πλευράς) 1170 mm

Πλάτος πορείας σκουπίσματος (Βούρτσες δύο πλευρών) 1520 mm

Χωρητικότητα σε όγκο χοάνης 150 L (5,3 ft3)

Χωρητικότητα βάρους χοάνης (Άδειασμα από ψηλά) 159 Kg (350 lbs)

Χωρητικότητα βάρους χοάνης (Άδειασμα από χαμηλά) 91 Kg (200 lbs)

Μέγιστο ύψος αδειάσματος χοάνης (Άδειασμα από ψηλά) 1572 mm (61,9 in)

Ελάχιστο ύψος οροφής αδειάσματος χοάνης (Άδειασμα από ψηλά) 2220 mm (87,4 in)

Περιοχή φίλτρου σκόνης (Τυπικό) 9 m2 (97 ft2)

Περιοχή φίλτρου σκόνης (HEPA) 4,6 m2 (50 ft2)

Βάρος χωρίς μπαταρίες (Άδειασμα από ψηλά) 793 Kg (1748 lbs)

Βάρος χωρίς μπαταρίες (Άδειασμα από χαμηλά) 698 Kg (1538 lbs)

Βάρος αδειάσματος από ψηλά (με τυπικές μπαταρίες) 975 Kg (2150 lbs)

Βάρος αδειάσματος από χαμηλά (με τυπικές μπαταρίες) 880 Kg (1940 lbs)

GVWR (Άδειασμα από ψηλά) 1406 Kg (3100 lbs)

GVWR (Άδειασμα από χαμηλά) 1243 Kg (2740 lbs)

Βαθμός προστασίας IPX5

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

Επίπεδο πίεσης ήχου LpA 67 dB

Αβεβαιότητα πίεσης ήχου KpA 3 dB

Επίπεδο ισχύος ήχου LWA + Αβεβαιότητα KWA 91 dB + 2,98 dB

Δόνηση - Χέρι-βραχίονας <2,5 m/s2

Δόνηση - Ολόκληρο το συγκρότημα <0,5 m/s2
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

   ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Στοιχείο Μετρήσεις
Απόδοση μήκους πτέρυγας (μείον πλευρική βούρτσα) 2140 mm (84 in)

Ταχύτητα πορείας (προς εμπρός) 8,8 Km/h (5,5 mph)

Ταχύτητα πορείας στη διάρκεια καθαρισμού (εμπρός) 8,8 Km/h (5,5 mph)

Ταχύτητα πορείας ανορθωμένης χοάνης (προς εμπρός) 2,4 Km/h (1,5 mph)

Ταχύτητα πορείας (όπισθεν) 4,8 Km/h

Μέγιστη κλίση ράμπας για φόρτωση – Άδειο 21,3% / 12°

Μέγιστη κλίση ράμπας για σκούπισμα 14,1% / 8°

Μέγιστη κλίση ράμπας για μεταφορά (μεικτό βάρος οχήματος) 21,3% / 12°

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία του μηχανήματος 43° C (110° F)

Ελάχιστη θερμοκρασία για τις λειτουργίες καθαρισμού του μηχανήματος 0° C (32° F)

  ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Τύπος Ποσότητα Volt Αμπερώρια Βάρος
Μπαταρίες μολύβδου–οξέος 
(Μέγιστες διαστάσεις μπαταρίας): 
28,8 in / 731 mm W 
x 19,9 in / 506 mm L 
x 15,6 in / 395 mm H

6 36 240 @ 20 ωριαία 30 kg (67 lb)

6 36 360 @ 20 ωριαία 44 kg (98 lb)

Μπαταρία ιόντων λιθίου Συστοιχία 2 
μπαταριών

36 110 / 4,1 kWh 51 Kg (112 lb)

Συστοιχία 4 
μπαταριών

36 221 / 8,2 kWh 83 Kg (183 lb)

Συστοιχία 6 
μπαταριών

36 331 / 12,2 kWh 114,5 Kg (252,5 lb)

Τύπος Χρήση VDC k W (hp)

Ηλεκτροκινητήρες Κύρια βούρτσα σκουπίσματος 36 0.75 (1.00)

Πλευρική βούρτσα σκουπίσματος 36 0,12 (0,16)

Ανεμιστήρας σκούπας 36 0,60 (8,00)

Σύστημα προώθησης 36 1,20 (1,60)

Παρκετέζα κενού (επιλογή) 36 0,71 (0,95)

Τύπος VDC amp Hz Φάση VAC
Φορτιστής (Εσωτερικός) 36 25 50-60 1 100-240

Φορτιστής (Εσωτερικός) 36 33 50-60 1 100-240

Φορτιστής (Εξωτερικός) 36 25 50-60 1 100-240

Φορτιστής, Μπαταρία ιόντων λιθίου (Εξωτερικός) 36 33 50-60 1 100-240

 ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Τοποθεσία Τύπος Μέγεθος
Μπροστά (1) Συμπαγές Πλάτος 102 mm x εξωτ. διάμ. 300 mm (πλάτος 4 in x εξωτ. διάμ. 12 in)

Πίσω (2) Συμπαγές Πλάτος 102 mm x εξωτ. διάμ. 300 mm (πλάτος 4 in x εξωτ. διάμ. 12 in)
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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΑΠΟ 
ΧΑΜΗΛΑ

1815 mm  (71 in)

1500 mm
(59 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)

1030 mm (40.5 in)

1168 mm
(46 in)

2095 mm
(82.5 in)

(Both High Dump 
and Low Dump)
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ - ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΑΠΟ 
ΨΗΛΑ

1815 mm  (71 in)

1570 mm
(61.8 in)

Wheel base
1206 mm
(47.5 in)

Track
(at rear wheels)

1030 mm (40.5 in)

1168 mm
(46 in)
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ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΟΠΤΗ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΟΠΤΗ

 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΟΠΤΗ

Χρησιμοποιήστε τα χειριστήρια επόπτη για να 
ρυθμίσετε αμφότερες τη μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς 
και τη μέγιστη ταχύτητα σκουπίσματος.

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΠΤΗ

1. Γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση OFF.

2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας 
Eco και, ενώ συνεχίζετε να κρατάτε πατημένο το 
Κουμπί λειτουργίας Eco, κρατήστε τον διακόπτη 
με κλειδί στη θέση ON. 

3. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί 
λειτουργίας Eco και γυρίστε τον διακόπτη με 
κλειδί στη θέση ON μέχρι αμφότερες οι ενδεικτικές 
λυχνίες για το κουμπί δεξιάς πλευρικής βούρτσας 
και της αριστερής πλευρικής βούρτσας να 
αναβοσβήνουν γρήγορα.

4. Αφήστε τον διακόπτη με κλειδί και το κουμπί 
λειτουργίας Eco.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προώθηση δεν λειτουργεί όταν 
το μηχάνημα βρίσκεται στη Λειτουργία επόπτη. 
Συνεχίστε να πραγματοποιείτε απαραίτητες αλλαγές, 
αποθηκεύστε τις αλλαγές και εξέλθετε της λειτουργίας 
επόπτη σύμφωνα με τις οδηγίες στα παρακάτω βήματα 
για να ολοκληρώσετε τις αλλαγές ή να γυρίσετε το 
κλειδί στη θέση OFF, για να εξέλθετε αμέσως από τη 
Λειτουργία επόπτη. Δεν θα αποθηκευτούν αλλαγές εάν 
πραγματοποιείται έξοδος από τη Λειτουργία επόπτη με 
στροφή του διακόπτη με κλειδί στη θέση OFF.

5. Παρατηρήστε την ενδεικτική λυχνία για το κουμπί 
λειτουργίας Eco και αμφότερες τις ενδεικτικές 
λυχνίες πλευρικής βούρτσας. Η ενδεικτική λυχνία 
για το κουμπί λειτουργίας Eco πρέπει να ανάβει 
(σταθερά, να μην αναβοσβήνει) και η ενδεικτική 
λυχνία για το κουμπί βούρτσας δεξιάς πλευράς 
και η ενδεικτική λυχνία για το κουμπί βούρτσας 
αριστερής πλευράς πρέπει να αναβοσβήνουν 
αργά, υποδεικνύοντας ότι το μηχάνημα βρίσκεται 
στη Λειτουργία Επόπτη. 
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 ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΟΠΤΗ  
  ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Εισέλθετε στη λειτουργία επόπτη. Βλέπε 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΠΤΗ.

2. Παρατηρήστε τις ενδεικτικές λυχνίες εκφόρτισης 
μπαταρίας. Η τρέχουσα ταχύτητα μηχανήματος 
εμφανίζεται μέσω των ενδεικτικών λυχνιών 
που αναβοσβήνουν στην ένδειξη εκφόρτισης 
μπαταρίας.

Ενδεικτικές λυχνίες 
αναβοσβήνουν

Μίλια ανά ώρα (MPH)

1 λυχνία 1 MPH

2 λυχνίες 2 MPH

3 λυχνίες 3 MPH

4 λυχνίες 4 MPH

5 λυχνίες 5,5 MPH

3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας Eco για 
εναλλαγή μεταξύ ρύθμισης μέγιστης ταχύτητας 
σκουπίσματος (οι ενδεικτικές λυχνίες μπαταρίας 
αναβοσβήνουν αργά) και της ρύθμισης μέγιστης 
ταχύτητας μεταφοράς (οι ενδεικτικές λυχνίες 
μπαταρίας αναβοσβήνουν γρήγορα).

4. Πατήστε το κουμπί βούρτσας αριστερής πλευράς 
για να μειώσετε την ταχύτητα.

Πατήστε το κουμπί βούρτσας δεξιάς πλευράς για 
να αυξήσετε την ταχύτητα.

5. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας Eco για να 
αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις ταχύτητας. Οι 
αλλαγές δεν θα αποθηκευτούν μέχρι να πατηθεί το 
κουμπί λειτουργίας Eco.

6. Για να βγείτε από τη λειτουργία ελέγχου επόπτη, 
γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση OFF.
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ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΟΠΤΗ
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