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

www.tennantco.com/manuals

Hygenic® Κάδος ακάθαρτου υγρού με 
δυνατότητα πλήρους καθαρισμού
Εξαρτήματα Tennant True®

IRIS® Τεχνολογία της Tennant
Χειριστήρια Pro-Panel®

Αυτόματο συμπλήρωμα υγρών μπαταρίας 
Smart-Fill™ 
Μαγνητικός δίσκος Insta-Click™

Μηχάνημα καθαρισμού 
δαπέδων όρθιου χειριστή

Ελληνικά  EL
Εγχειρίδιο χειριστή

R



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο για 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.

• Κάνετε τακτική συντήρηση στο μηχάνημα, σύμφωνα με τις 
οδηγίες συντήρησης που παρέχονται.

• Η συντήρηση του μηχανήματος γίνεται με ανταλλακτικά που 
προμηθεύει ο κατασκευαστής ή ισοδύναμα.

Για να προβάλλετε, να εκτυπώσετε ή να κάνετε λήψη των 
εγχειριδίων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 
www.tennantco.com/manuals

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παρακαλώ απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας 
και τα χρησιμοποιημένα εξαρτήματα του 
μηχανήματος, όπως
οι μπαταρίες κατά τρόπο αβλαβή για το 
περιβάλλον
και σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς 
διάθεσης
απορριμμάτων.

Να θυμάστε πάντα να κάνετε ανακύκλωση.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA, Uden -The Netherlands
Europe@tennantco.com

www.tennantco.com

Τα 1-STEP, Pro-Membrane, Severe Environment, Zone Settings, Click-
Cart και Quiet-Mode αποτελούν εμπορικά σήματα της εταιρίας Tennant.

Το Windows 7® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft 
Corporation.

Αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει τμήματα λογισμικού, τα οποία 
εμπεριέχουν άδειες από τρίτους. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε 
στη διεύθυνση: 
www.tennantco.com/opensource

Οι προδιαγραφές και τα μέρη υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς 
προειδοποίηση.

Πρωτότυπες οδηγίες, πνευματικά δικαιώματα  2017, 2019, 2023 
TENNANT Company.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το μηχάνημα καθαρισμού δαπέδων όρθιου χειριστή Τ350 
έχει σχεδιαστεί για εμπορική χρήση, π.χ. σε ξενοδοχεία, 
σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα, γραφεία 
και ενοικιαζόμενες επιχειρήσεις. Είναι σχεδιασμένο να τρίβει 
σκληρές επιφάνειες δαπέδου (τσιμέντο, άσφαλτο, πέτρα, 
συνθετικά, κ.λπ.) σε εσωτερικό περιβάλλον. Το μηχάνημα 
αυτό δεν έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισμό χαλιών. 
Χρησιμοποιείτε μόνο τους συνιστώμενους δίσκους/βούρτσες 
και τα απορρυπαντικά καθαρισμού δαπέδου που διατίθενται 
στο εμπόριο. Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με τρόπο 
διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στο εγχειρίδιο 
χειριστή.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ώρα της 
εγκατάστασης για μελλοντική αναφορά.

Αρ. μοντέλου –                                                                 

Αριθμός σειράς –                                                                 

Ημερομηνία εγκατάστασης ‒                                                       

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΣΕΙΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Ελέγξτε προσεκτικά το μηχάνημα για ενδείξεις ζημιών. 
Αναφέρετε αμέσως τυχόν βλάβες στο μεταφορέα. Εάν λείπει 
κάποιο εξάρτημα, επικοινωνήστε με το διανομέα ή την Tennant. 

Για να αποσυσκευάσετε το μηχάνημα, αφαιρέστε τους ιμάντες, 
τους τάκους από τις ρόδες και τα στηρίγματα αποστολής. 
Χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη ράμπα προσεκτικά 
μετακινήστε το μηχάνημα εκτός παλέτας, με την όπισθεν. 
Φροντίστε η κεφαλή βούρτσας να είναι ανυψωμένη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κατεβάσετε το μηχάνημα από την παλέτα 
χωρίς να χρησιμοποιήσετε ράμπα διότι μπορεί να 
προκληθεί ζημιά στο μηχάνημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή το κέντρο βάρους είναι υψηλότερα 
(καθιστά ευκολότερη την κλίση του μηχανήματος) για τα 
μηχανήματα που δεν έχουν τοποθετημένες τις μπαταρίες, 
να είστε προσεκτικοί κατά την αποσυσκευασία του 
μηχανήματος, αν δεν είναι τοποθετημένες οι μπαταρίες 
του. Τοποθετήστε τις μπαταρίες προτού αφαιρέσετε το 
μηχάνημα από την παλέτα.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ

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.

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: Για να μειωθεί 
ο κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης, 
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

 - Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη 
λειτουργία του μηχανήματος.

 - Μη συλλέγετε εύφλεκτα υλικά ή αντιδραστικά 
μέταλλα.

 - Απαγορεύεται η χρήση κοντά σε εύφλεκτα 
υγρά, εύφλεκτους ατμούς ή εύφλεκτες 
σκόνες.
Ο κινητήρας αυτού του μηχανήματος 
δεν είναι αντιεκρηκτικού τύπου. Ο 
ηλεκτροκινητήρας δημιουργεί σπινθήρα 
κατά την εκκίνησή του και κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας με αποτέλεσμα 
την πρόκληση φωτιάς ή έκρηξης εάν το 
μηχάνημα χρησιμοποιείται σε περιοχή όπου 
υπάρχουν εύφλεκτοι ατμοί / εύφλεκτα υγρά ή 
εύφλεκτες σκόνες.

 - Οι μπαταρίες εκλύουν αέριο υδρογόνο. 
Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά. 
Κρατήστε σπίθες και γυμνή φλόγα μακριά, 
κατά την φόρτιση.

 - Αποσυνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας 
και το καλώδιο του φορτιστή πριν από 
το καθάρισμα ή τη συντήρηση του 
μηχανήματος.

 - Μην φορτίζετε τις μπαταρίες εάν το καλώδιο 
είναι φθαρμένο. 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.

 - Να μην χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς 
χώρους. Πρέπει να φυλάσσεται σε 
εσωτερικό χώρο.

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

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: 

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

 - Εάν δεν έχετε διαβάσει και κατανοήσει το 
εγχειρίδιο χειριστή.

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

 - Εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή 
ουσιών.

 - Όταν χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο ή άλλου 
είδους ηλεκτρονική συσκευή.

 - Με το φρένο απενεργοποιημένο.
 - Εάν το μηχάνημα δεν είναι σε καλή κατάσταση 
λειτουργίας.

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

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

 - 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.

 - Σε χώρους όπου υπάρχει ενδεχόμενο πτώσης 
αντικειμένων.

 - Μην τοποθετείτε βάρη ή βαριά αντικείμενα 
πάνω στο πεντάλ παρουσίας χειριστή ή/και 
στο πράσινο πεντάλ κίνησης.

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 το σύστημα καθοδήγησης για σωστή 
λειτουργία.

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
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3. Κατά τη χρήση του μηχανήματος:

 - Χρησιμοποιήστε το μηχάνημα όπως 
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

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

 - Χρησιμοποιήστε χαμηλή ταχύτητα στις 
κεκλιμένες και τις ολισθηρές επιφάνειες.

 - Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας της 
περιοχής σχετικά με υγρά δάπεδα.

 - Μην καθαρίζετε με το μηχάνημα σε κλίσεις 
μεγαλύτερες από 9% και μην το μεταφέρετε σε 
επιφάνειες με κλίση που υπερβαίνει το 9%.

 - Μην στρίβετε το μηχάνημα σε κλίσεις ή πάνω 
σε ράμπες

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

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

 - Πάντοτε να αφήνετε μια απόσταση μπροστά, 
όταν περνάτε από πόρτες, χώρους με χαμηλές 
οροφές και πρόβολους.

 - Να οδηγείτε αργά όταν περνάτε μέσα από 
πόρτες και στενά ανοίγματα, ιδιαίτερα με το 
μοντέλο διπλού δίσκου, επειδή το ελαστικό 
μάκτρο εξέχει πέρα από το πλάτος του 
μηχανήματος.

 - Μην προσπελάζετε τις οθόνες βίντεο/βοήθειας, 
ενώ το μηχάνημα κινείται. (Pro-Panel)

 - Να είστε προσεκτικοί όταν κινείτε τη μηχανή σε 
οπισθοπορεία.

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

 - Μην αφήνετε να χρησιμοποιείται το μηχάνημα 
σαν παιχνίδι.

 - Μη μεταφέρετε επιβάτες σε κανένα μέρος του 
μηχανήματος.

 - Αναφέρετε αμέσως τυχόν βλάβη ή εσφαλμένη 
λειτουργία του μηχανήματος.

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

 - Ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας της 
περιοχής σχετικά με υγρά δάπεδα.

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 το 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 που να ελέγχει το 
μηχάνημα.

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

 - 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.

 - 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 τοποθετείτε στην πρίζα τον φορτιστή αν οι 
ακροδέκτες του είναι βρεγμένοι.

 - Ανοίξτε τον κάδο ακάθαρτου υγρού για 
εξαερισμό των μπαταριών, αν η θερμοκρασία 
είναι πάνω από 80ºF/27ºC κατά τη φόρτισή 
τους. 

 - 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.

 - Πάντοτε να ακολουθείτε τους κανόνες 
ασφαλείας του χώρου, κατά την απόρριψη του 
υγρού της θήκης μπαταριών.

 - 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 θα πρέπει να γίνονται από 
ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

 - Μην τροποποιείτε τον αρχικό σχεδιασμό του 
μηχανήματος.

 - Χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά που παρέχονται 
ή είναι εγκεκριμένα από την Tennant.
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- Φοράτε προσωπικό εξοπλισμό ασφαλείας 
όπου χρειάζεται και όπου προτείνεται σε αυτό 
το εγχειρίδιο.

Για ασφάλεια: να φοράτε προστατευτικά 
γάντια.

Για ασφάλεια: να φοράτε προστατευτικά 
γυαλιά.

6. Κατά τη φόρτωση του μηχανήματος σε φορτηγό ή 
ρυμούλκα και κατά την εκφόρτωσή του από αυτό:
- Εκκενώστε τους κάδους πριν φορτώσετε το 
μηχάνημα.

- Χρησιμοποιήστε ράμπα που μπορεί να 
σηκώσει το βάρος του μηχανήματος και του 
χειριστή.

- Μην οδηγείτε πάνω σε ολισθηρή ράμπα.
- Μη θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα πάνω 
σε επικλινή ράμπα με κλίση μεγαλύτερη από 
18%.

- Χρησιμοποιήστε βαρούλκο εάν η κλίση της 
ράμπας υπερβαίνει το 18%.

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

- Ακινητοποιήστε τους τροχούς του 
μηχανήματος.

- Προσδέστε το μηχάνημα στο φορτηγό ή το 
ρυμουλκούμενο όχημα.

7. Κατά τη χρήση του βοηθητικού αμαξιδίου:
- Μην μεταφέρετε ανοιχτά δοχεία υγρών, 
εργαλειοθήκες, επιβάτες ή άλλο βαρύ 
αντικείμενο.

- Μην τοποθετείτε πάνω στο αμαξίδιο 
αντικείμενα που θα μπορούσαν να πέσουν 
όταν το μηχάνημα κινείται.

- Μην αφήνετε πράγματα, όπως 
σφουγγαρίστρες, πανιά καθαρισμού κ.λπ., να 
σέρνονται στο πάτωμα, καθώς θα μπορούσαν 
να πιαστούν στους τροχούς.

- Βεβαιωθείτε ότι τα συρτάρια και οι πόρτες είναι 
κλειδωμένα πριν από τη μετακίνηση.
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Οι παρακάτω ετικέτες ασφαλείας είναι τοποθετημένες 
πάνω στο μηχάνημα στις θέσεις που υποδεικνύονται. 
Αντικαταστήστε τις ετικέτες που έχουν υποστεί ζημιά/
λείπουν.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ - 
Μη φορτίζετε τις μπαταρίες εάν το 
καλώδιο είναι φθαρμένο. Μπορεί να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία. Αποσυνδέστε 
το καλώδιο του φορτιστή πριν κάνετε 
σέρβις στο μηχάνημα. 
Βρίσκεται στον πίνακα πρόσβασης.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – 
Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν 
χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. 
Βρίσκεται στον πίνακα πρόσβασης.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ - 
Εύφλεκτα υλικά ή δραστικά μέταλλα 
μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη. Μην 
απορροφάτε τέτοια υλικά. 
Βρίσκεται στον πίνακα πρόσβασης.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
Κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα. 
Αποσυνδέστε τα καλώδια των μπαταριών 
πριν πραγματοποιήσετε σέρβις στο 
μηχάνημα.
Βρίσκεται πάνω στην πλάκα έδρασης 
του εσωτερικού φορτιστή μπαταριών.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ – Οι 
μπαταρίες εκλύουν 
αέριο υδρογόνο. 
Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή 
πυρκαγιά. Κρατήστε σπίθες και 
γυμνή φλόγα μακριά, κατά την 
φόρτιση. 
Βρίσκεται στον πίνακα πρόσβασης.

1204364

1209085

1209084

1204414
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ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
Οι μπαταρίες εκλύουν αέριο υδρογόνο. Μπορεί να 
προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά. Κρατήστε σπίθες και 
γυμνή φλόγα μακριά, κατά την φόρτιση. 
Βρίσκεται στο κάτω μέρος του κάδου ακάθαρτου υγρού.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ - 
Περιστρεφόμενη βούρτσα. 
Μην πλησιάζετε τα χέρια σας.
Βρίσκεται πάνω στην κεφαλή 
καθαρισμού.

ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ - 
Κίνδυνος από μαγνητικό πεδίο. Ο 
μαγνητικός οδηγός δίσκου/βούρτσα 
μπορεί να είναι επιβλαβής στα άτομα 
που φέρουν βηματοδότη ή ιατρικά 
εμφυτεύματα.
Βρίσκεται στον μαγνητικό οδηγό δίσκου/
βούρτσα του Insta-Click.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
Εύφλεκτα υλικά μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή 
πυρκαγιά. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά μέσα 
στον/στους κάδο/κάδους.
Βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος του μηχανήματος.
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
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  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Τιμόνι
2. Διακόπτης με κλειδί (μίζα)
3. Διακόπτης εμπρόσθιας κίνησης / όπισθεν
4. Κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης 

ανάγκης
5. Ωρόμετρο
6. Κουμπί κόρνας
7. Πίνακας ελέγχου
8. Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας
9. Πεντάλ παρουσίας χειριστή
10. Πράσινο πεντάλ κίνησης
11. Δοχείο διαλύματος
12. Θύρα πλήρωσης κάδου διαλύματος 

καθαρισμού
13. Εύκαμπτος σωλήνας ελέγχου στάθμης/

αποστράγγισης δοχείου διαλύματος 
καθαρισμού

14. Κάδος ακάθαρτου υγρού
15. Κάλυμμα κάδου ακάθαρτου υγρού
16. Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης κάδου 

ακάθαρτου υγρού
17. Θήκη των μπαταριών
18. Δοχείο αυτόματου συμπληρώματος υγρών 

μπαταρίας (επιλογή)
19. Κάδος απορρυπαντικού Δυσμενούς 

Περιβάλλοντος
(επιλογή - μόνο με την επιλογή ec-H2O)

20. Κουμπί αναλογίας ανάμιξης απορρυπαντικού
(επιλογή - μόνο με την επιλογή ec-H2O)

21. Μονάδα συστήματος ec-H2O (επιλογή)
22. Κασέτα επεξεργασίας νερού του ec-H2O 

(επιλογή)
23. Εσωτερικός φορτιστής μπαταριών (επιλογή)
24. Πίνακας διακοπτών κυκλώματος
25. Διάταξη ελαστικού μάκτρου
26. Κεφαλή καθαρισμού
27. Ποδιά κεφαλής καθαρισμού
28. Καλώδιο ρεύματος εσωτερικού φορτιστή 

μπαταριών
29. Κάλυμμα πρόσβασης
30. Ρυθμιστικό τροχίσκου διπλού καθαρισμού

ΤΥΠΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ

20 ίντσες 500 χλστ. Μονός δίσκος

24 ίντσες / 600 χλστ. Διπλός δίσκος
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ΜΕΡΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ PRO-
MEMBRANE

1 2 3 4

5

6

5

7810 9111213

14

1. Κουμπί αλλαγής βούρτσας
2. Κουμπί πίεσης βουρτσών
3. Κουμπί 1-Step
4. Κουμπί ροής διαλύματος
5. Προεπιλεγμένα κουμπιά ελέγχου ζώνης
6. Ενδεικτική λυχνία ροής διαλύματος
7. Κουμπί ανεμιστήρα κενού
8. Ενδεικτική λυχνία πίεσης βούρτσας
9. Ενδεικτική λυχνία συντήρησης
10. Κουμπί ec-H2O (επιλογή)
11. Ενδεικτική λυχνία αυτόματου 

συμπληρώματος υγρών μπαταρίας (επιλογή)
12. Κουμπί Δυσμενούς Περιβάλλοντος (επιλογή)
13. Κουμπί αθόρυβης λειτουργίας (επιλογή)
14. Ενδεικτική λυχνία αποφόρτισης μπαταρίας / 

κωδικού σφάλματος
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  ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ PRO-PANEL

1 2 3 4 5
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1. Κουμπί βοήθειας
2. Eνδεικτική λυχνία αποφόρτισης μπαταρίας 

(BDI)
3. Κουμπί Δυσμενούς Περιβάλλοντος (επιλογή)
4. Κουμπί / ενδεικτική λυχνία ec-H2O (επιλογή)
5. Κουμπί / ενδεικτική λυχνία συντήρησης
6. Κουμπί ροής διαλύματος
7. Κουμπί αθόρυβης λειτουργίας (επιλογή)
8. Κουμπί 1-Step
9. Κουμπί ανεμιστήρα κενού
10. Κουμπί πίεσης βουρτσών
11. Κουμπί αύξησης ροής διαλύματος
12. Ενδεικτική λυχνία ροής διαλύματος
13. Κουμπί μείωσης ροής διαλύματος
14. Κουμπί αλλαγής βούρτσας
15. Προεπιλεγμένα κουμπιά ελέγχου ζώνης
16. Κουμπί εκπαιδευτικού βίντεο
17. Κουμπί μείωσης πίεσης βούρτσας
18. Ενδεικτική λυχνία πίεσης βούρτσας
19. Κουμπί αύξησης πίεσης βούρτσας
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ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.

Φορτιστής μπαταρίας Τρίψιμο με ec-H2O (επιλογή)

Ταχύτητα γρήγορου τριψίματος Κόρνα

Ταχύτητα αργού τριψίματος Ροή διαλύματος

Κατεύθυνση (εμπρόσθια κίνηση / 
όπισθεν)

Αυτόματο συμπλήρωμα υγρών 
μπαταρίας (επιλογή)

Κουμπί απενεργοποίησης Διακόπτης κυκλώματος

Κουμπί ενεργοποίησης Πίεση βούρτσας

Ανεμιστήρας σκούπας Φόρτιση μπαταρίας

Αλλαγή βούρτσας Δυσμενές Περιβάλλον (επιλογή)

Αθόρυβη λειτουργία (επιλογή) 1-Step

Ενδεικτική λυχνία συντήρησης Σημείο γρύλου

Τοποθεσία φίλτρου
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ΣΥΜΒΟΛΑ PRO-PANEL

Αρχική οθόνη Ρυθμίσεις μηχανήματος Επαναφορά εργοστασιακής 
ρύθμισης

Αριστερό βελάκι Βίντεο χειριστή Χειριστής

Σύνδεση Μενού επόπτη Επόπτης

Βοήθεια ελέγχου Βίντεο βοήθειας Προσθήκη προφίλ

Βίντεο εκκίνησης Προσθήκη/Επεξεργασία 
προφίλ Επεξεργασία προφίλ

Πληροφορίες Επιλογή μπαταρίας Αντιγραφή προφίλ

Κουμπί λίστας βίντεο Ενεργοποίηση 
σύνδεσης Διαγραφή προφίλ

Κουμπί βίντεο Απενεργοποίηση 
σύνδεσης Σύνδεση χρήστη

Προβολή περιστροφής 
βίντεο Διαβάθμιση επαφής Enter

Backspace
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες εκλύουν 
αέριο υδρογόνο. Μπορεί να προκληθεί 
έκρηξη ή πυρκαγιά. Κρατήστε σπίθες και 
γυμνή φλόγα μακριά, κατά την φόρτιση.

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

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Απαιτεί τέσσερις μπαταρίες 6 volt βαθέος κύκλου, 
≤ 240 Ah @ 20 ώρες.

Επικοινωνήστε με το διανομέα ή την Τennant για 
συμβουλές σχετικά με τις μπαταρίες.

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. Σηκώστε τον κάδο ακάθαρτου υγρού για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στη θήκη των μπαταριών.

2. Τοποθετήστε προσεκτικά τις μπαταρίες στη 
βάση τους μέσα στο χώρο των μπαταριών 
φροντίζοντας οι πόλοι να τοποθετηθούν στις 
θέσεις που φαίνονται στην εικόνα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε 
συντήρηση στο μηχάνημα χρησιμοποιήστε 
ανυψωτική συσκευή ή επαρκή υποστήριξη όταν 
ανυψώνετε τις μπαταρίες.

3. 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 (-). Σφίξτε τις 
συνδέσεις καλωδίων στις μπαταρίες σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των 
μπαταριών.

RED

BLACK

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πριν την αλλαγή των μπαταριών, 
βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής της μπαταρίας και 
η ενδεικτική λυχνία αποφόρτισης μπαταριών 
του μηχανήματος έχουν ρυθμιστεί για τον 
σωστό τύπο μπαταρίας. Εάν αμελήσετε να 
κάνετε σωστά τη ρύθμιση, θα υπάρξει βλάβη 
στη μπαταρία. Βλέπε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποσυνδέετε τα καλώδια 
της μπαταρίας ενώ ο φορτιστής βρίσκεται 
στην πρίζα, καθώς μπορεί να προκληθεί 
βραχυκύκλωμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες λειτουργούν ως 
αντίβαρο. Πάντα να διατηρείτε το ελάχιστο 
αντίβαρο, για να διασφαλίζετε τη σταθερότητα 
και την πρόσφυση του μηχανήματος.
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Ειδοποίηση Μέτρησης Φόρτισης Μπαταρίας IRIS: 
Τα μηχανήματα που είναι εξοπλισμένα με την 
ικανότητα αναφοράς των δεδομένων φόρτισης της 
μπαταρίας μέσω τεχνολογίας IRIS διαθέτουν έναν 
φορτιστή και ένα σετ μπαταριών από το εργοστάσιο. 
Όταν η μπαταρία φθάσει στο τέλος της διάρκειας 
ζωής της και πρέπει να αντικατασταθεί, η Tennant 
συνιστά να χρησιμοποιείται ο ίδιος τύπος μπαταρίας 
ώστε να εξακολουθήσει το μηχάνημα να έχει 
μέγιστη απόδοση. Σε περίπτωση που επιλεγεί για 
αντικατάσταση μπαταρία με διαφορετική αμπερώρα 
(AH), άλλου τύπου (υγρού τύπου, AGM, Γέλης), 
ή διαφορετικού κατασκευαστή παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υπηρεσίας 
της Tennant για βοήθεια ως προς τον καθορισμό 
της δυνατότητας αντικατάστασης των μπαταριών 
και εάν ναι, για επιλογή της σωστής μπαταρίας 
φόρτισης. Δεν παρέχεται εγγύηση για δυνατότητα 
μέτρησης φόρτισης μπαταρίας με την τεχνολογία 
IRIS όταν χρησιμοποιούνται μπαταρίες από άλλους 
κατασκευαστές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν υπάρχει υγρό μέσα στη θήκη των 
μπαταριών, αποστραγγίστε το προτού τοποθετήσετε 
τις μπαταρίες. Βλέπε ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
ΘΗΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Συμβατικό τρίψιμο: 
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία συμβατικού 
τριψίματος, το μείγμα νερού και απορρυπαντικού 
από τον κάδο διαλύματος ρέει στο πάτωμα και η 
περιστρεφόμενη βούρτσα(ες) / δίσκος(οι) τρίβουν 
το πάτωμα και το καθαρίζουν. Καθώς το μηχάνημα 
κινείται προς τα εμπρός, το ελαστικό μάκτρο 
απορροφά το ακάθαρτο υγρό από το δάπεδο και το 
πηγαίνει στον κάδο ακάθαρτου υγρού.

Τεχνολογία ec-H2O NanoClean (επιλογή): 
Όταν χρησιμοποιείτε την τεχνολογία ec-H2O 
NanoClean, περνά κανονικό νερό μέσα από μια 
μονάδα το οποίο μετατρέπεται σε καθαριστικό 
διάλυμα με ηλεκτρικό τρόπο. Το νερό που έχει 
υποστεί επεξεργασία με ηλεκτρικό τρόπο, επιτίθεται 
στη βρωμιά, οπότε το μηχάνημα την απομακρύνει 
με ευκολία. Στη συνέχεια, το επεξεργασμένο νερό 
επανέρχεται στην κανονική του κατάσταση και 
μεταφέρεται στον κάδο ακάθαρτου υγρού.

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΙ 
ΔΙΣΚΟΥΣ

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε 
το σωστό τύπο βούρτσας για κάθε καθαρισμό. 
Παρακάτω αναφέρονται οι βούρτσες και οι δίσκοι 
καθαρισμού και οι εφαρμογές για τις οποίες 
προορίζεται το καθένα.

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

Βούρτσα καθαρισμού με τρίχες από μαλακό 
νάιλον (Λευκή) - Συνιστάται για τον καθαρισμό 
επενδεδυμένων δαπέδων χωρίς να φεύγει η 
επένδυση τους. Καθαρίζει χωρίς να χαράζει.

Βούρτσα καθαρισμού με τρίχες 
πολυπροπυλενίου (Μαύρη) - Αυτή η 
βούρτσα καθαρισμού γενικής χρήσης με τρίχες 
πολυπροπυλενίου χρησιμοποιείται για τον 
καθαρισμό ελαφρά πατημένης βρωμιάς. Αυτή η 
βούρτσα ενδείκνυται για τη συντήρηση δαπέδων 
από τσιμέντο, παρκέ και πλακάκια.

Βούρτσα καθαρισμού με πολύ λειαντικές τρίχες 
(Γκρι) - 
Νάιλον ίνες ενισχυμένες με λειαντικούς κόκκους για 
την αφαίρεση λεκέδων και ρύπων. Ισχυρή δράση 
σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Αφαιρεί αποτελεσματικά 
συσσωρευμένους ρύπους, γράσο ή σημάδια από 
λάστιχο.

Δίσκος στίλβωσης (λευκός) – Χρησιμοποιείται 
για τη συντήρηση ιδιαίτερα γυαλισμένων ή 
λουστραρισμένων δαπέδων.

Δίσκος λείανσης (κόκκινος) – Χρησιμοποιείται για 
ελαφρύ καθαρισμό χωρίς να αφαιρεί το φινίρισμα του 
δαπέδου.

Δίσκος καθαρισμού (μπλε)– Χρησιμοποιείται για 
μεσαίου μέχρι βαρέως τύπου καθαρισμό. Αφαιρεί 
ρύπους, υγρά, και γδαρσίματα.

Δίσκος τριψίματος (καφέ) - Χρησιμοποιείται για 
τρίψιμο του φινιρίσματος του δαπέδου για την 
προετοιμασία του για νέα επίστρωση.

Πλευρική βούρτσα από πολυπροπυλένιο - 
Συνιστάται για γενικό σκούπισμα ελαφρών έως 
μεσαίων θραυσμάτων.

Δίσκος τριψίματος βαρέως τύπου (μαύρος) - 
Χρησιμοποιείται για εντατική απόξεση ισχυρών 
φινιρισμάτων/στεγανοποίησης, ή για τον καθαρισμό 
πολύ ρυπαρών επιφανειών.

Δίσκος προετοιμασίας επιφάνειας (μπορντό) 
- Χρησιμοποιείται για πολύ ισχυρή αφαίρεση 
φινιρίσματος δαπέδου, χωρίς χημικά, για την 
προετοιμασία του για νέα επίστρωση. 
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Θυσανωτός οδηγός δίσκων - Ο βασικός οδηγός 
δίσκων έχει κοντές τρίχες, ή «θυσάνους», στην 
πίσω πλευρά για να συγκρατεί το δίσκο στη θέση 
του. Ο οδηγός αυτός λειτουργεί με όλους τους 
δίσκους Tennant εκτός από το μαύρο δίσκο υψηλής 
αποδοτικότητας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΑΚΤΡΟΥ

1. Κατεβάστε την κεφαλή καθαρισμού.

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. Περιστρέψτε το συγκρότημα μηχανισμού του 
ελαστικού μάκτρου προς τη δεξιά πλευρά του 
μηχανήματος, για να αποκτήσετε πρόσβαση στον 
μηχανισμό του ελαστικού μάκτρου.

3. Ευθυγραμμίστε τους πείρους του μηχανισμού 
ελαστικού μάκτρου μέσα στον βραχίονα του 
συγκροτήματος ελαστικού μάκτρου.

4. Ωθήστε το συγκρότημα ελαστικού μάκτρου πάνω 
στον μηχανισμό ελαστικού μάκτρου μέχρι να 
ασφαλιστούν και οι δύο πείροι του στον βραχίονα.

5. Μόνο για τα μηχανήματα με κεφαλές 
καθαρισμού 20 ιντσών (500 χλστ.): Βεβαιωθείτε 
ότι και οι δύο γλώσσες του ελαστικού μάκτρου 
είναι τοποθετημένες πάνω από την ποδιά της 
κεφαλής καθαρισμού. 
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6. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα κενού στο 
συγκρότημα του ελαστικού μάκτρου.

7. Περιστρέψτε και κεντράρετε το συγκρότημα του 
ελαστικού μάκτρου κάτω από το μηχάνημα.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΟΥΡΤΣΩΝ/ΔΙΣΚΩΝ

1. Σταθείτε και με τα δύο πόδια πάνω στην 
πλατφόρμα χειριστή (χωρίς να πατήσετε το 
πράσινο πεντάλ κίνησης), γυρίστε το κλειδί 
στη θέση ΟΝ και πατήστε το κουμπί αλλαγής 
βούρτσας, για να ανυψωθεί η κεφαλή καθαρισμού 
στο σωστό επίπεδο, για να τοποθετήσετε τον 
δίσκο(ους).

Μηχανήματα με χειριστήρια Pro-Membrane: 
Περιμένετε μέχρι η πράσινη λυχνία LED 
να σταματήσει να αναβοσβήνει και να 
παραμείνει αναμμένη. Βλέπε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ(ΩΝ)/ΔΙΣΚΟΥ(ΩΝ) ΣΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ PRO-MEMBRANE.

Μηχανήματα με στοιχεία ελέγχου Pro-
Panel: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και 
περιμένετε να εμφανιστεί το πράσινο σημάδι 
ελέγχου στην ένδειξη. Βλέπε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ(ΩΝ)/ΔΙΣΚΟΥ(ΩΝ) ΣΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ PRO-PANEL.

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. Προσαρτήστε το δίσκο καθαρισμού στον οδηγό 
του πριν τοποθετήσετε τον οδηγό στο μηχάνημα. 
Ασφαλίστε τον δίσκο με το κεντρικό κλείδωμα.

3. Μηχανήματα με μαγνητικές βούρτσες ή 
οδηγούς δίσκων: Τοποθετήστε τη βούρτσα 
κάτω από την κεφαλή καθαρισμού και ανυψώστε 
τη βούρτσα πάνω στην κεφαλή καθαρισμού, 
μέχρι ο μαγνήτης μέσα σε αυτήν να ασφαλίσει τη 
βούρτσα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος από 
το μαγνητικό πεδίο. Ο μαγνητικός 
οδηγός δίσκου/ βούρτσα μπορεί να 
είναι επιβλαβής στα άτομα που φέρουν 
βηματοδότη ή ιατρικά εμφυτεύματα.

Μηχανήματα με πλήμνες για βούρτσες με 3 
παξιμάδια: Τοποθετήστε τα τρία παξιμάδια στις 
υποδοχές της πλήμνης του κινητήρα και δώστε 
μία γρήγορη αριστερόστροφη στροφή στον οδηγό 
δίσκου/ βούρτσα για να εμπλακεί η πλήμνη.

Αντικαταστήστε τους δίσκους ή τις βούρτσες όταν 
δεν καθαρίζουν πλέον αποτελεσματικά.

4. Για να αφαιρέσετε τον οδηγό(ούς)  δίσκου/ τη 
βούρτσα(ες), επαναλάβετε το βήμα 1 και στη 
συνέχεια αφαιρέστε τις βούρτσες από την κάτω 
πλευρά της κεφαλής καθαρισμού.
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ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΔΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

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 το πώμα από τον κάδο διαλύματος 
καθαρισμού.

2. Εισαγάγετε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης στο 
κίτρινο φίλτρο και βεβαιωθείτε ότι έχει στερεωθεί 
στη θέση του μέσα στο φίλτρο 

3. Γεμίστε τον κάδο διαλύματος με νερό μέχρι η 
στάθμη να φθάσει στο σημάδι για τα 53 λίτρα (14 
γαλόνια) στην ένδειξη του εύκαμπτου σωλήνα 
αποστράγγισης διαλύματος.

Καθαρισμός με σύστημα ec-H2O (Επιλογή)- 
Γεμίστε τον κάδο διαλύματος μόνο με καθαρό 
δροσερό νερό (θερμοκρασίας κάτω από 
21°C / 70°F). Μην χρησιμοποιείτε συμβατικά 
απορρυπαντικά δαπέδου. Θα εμφανιστεί σφάλμα 
του συστήματος ec-H2O εάν προστεθούν 
απορρυπαντικά καθαρισμού.

Συμβατικός καθαρισμός - Γεμίστε τον κάδο 
διαλύματος καθαρισμού με νερό (που να 
μην ξεπερνά τους 60°C / 140°F). Βάλτε τη 
συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού στον 
κάδο διαλύματος καθαρισμού ακολουθώντας τις 
οδηγίες ανάμειξης που αναγράφονται στο δοχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για συμβατικό τρίψιμο, χρησιμοποιήστε 
μόνο τα συνιστώμενα απορρυπαντικά του 
εμπορίου. Τυχόν βλάβη στο μηχάνημα λόγω χρήσης 
ακατάλληλου απορρυπαντικού θα ακυρώσει την 
εγγύηση που παρέχεται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εύφλεκτα υλικά 
μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή 
πυρκαγιά. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα 
υλικά μέσα στον/στους κάδο/κάδους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ec-H2O 
με συμβατικά απορρυπαντικά στον κάδο διαλύματος 
καθαρισμού. Αποστραγγίστε, ξεπλύνετε και γεμίστε 
ξανά τον κάδο διαλύματος καθαρισμού με δροσερό 
και καθαρό νερό πριν χρησιμοποιήσετε το σύστημα 
ec-H2O. Τα συμβατικά απορρυπαντικά μπορεί να 
προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα ec-H2O.

4. Κλείστε την παροχή νερού και αφαιρέστε τον 
εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης από το κίτρινο 
φίλτρο.

5. Επανατοποθετήστε το πώμα στον κάδο 
διαλύματος.
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ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΔΟΥ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ec-H2O)

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. Τραβήξτε το κάλυμμα πρόσβασης για να το 
ανοίξετε και να εμφανιστεί ο κάδος Δυσμενούς 
Περιβάλλοντος.

2. Αφαιρέστε τον κάδο Δυσμενούς Περιβάλλοντος 
από το μηχάνημα και αφήστε τον στο πάτωμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε τον κάδο Δυσμενούς 
Περιβάλλοντος από το μηχάνημα προτού τον γεμίσετε 
με απορρυπαντικό, για να αποφύγετε τυχόν βλάβη 
στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

3. Αφαιρέστε το μαύρο καπάκι από τον κάδο 
Δυσμενούς Περιβάλλοντος και προσθέστε κάποιο 
συνιστώμενο απορρυπαντικό καθαρισμού, χωρίς 
να το αραιώσετε με νερό. Μην προσθέσετε νερό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εύφλεκτα υλικά 
μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή 
πυρκαγιά. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα 
υλικά μέσα στον/στους κάδο/κάδους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα 
απορρυπαντικά εμπορίου στον κάδο Δυσμενούς 
Περιβάλλοντος. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά με 
βάση το d-λιμονένιο. Τυχόν βλάβη στο μηχάνημα 
λόγω χρήσης ακατάλληλου απορρυπαντικού θα 
ακυρώσει την εγγύηση που παρέχεται από τον 
κατασκευαστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μην ξεμείνετε από απορρυπαντικό 
στη διάρκεια της λειτουργίας, συνιστάται να 
ξαναγεμίσετε τον κάδο Δυσμενούς Περιβάλλοντος 
ταυτόχρονα με την επαναπλήρωση του κάδου 
διαλύματος καθαρισμού.

4. Επανατοποθετήστε το πώμα στον κάδο 
Δυσμενούς Περιβάλλοντος.

5. Ρυθμίστε το κουμπί αναλογίας ανάμιξης 
απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες 
ανάμιξης του απορρυπαντικού καθαρισμού.
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ΚΑΣΕΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ec-H2O 
(Μοντέλο με ec-H2O)

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 σύστημα ec-H2O είναι εφοδιασμένο με κασέτα 
επεξεργασίας νερού. Η κασέτα έχει φτιαχτεί για να 
προστατεύει το υδραυλικό σύστημα του μηχανήματος 
από τυχόν άλατα.

Η κασέτα πρέπει να αντικατασταθεί, όταν φτάσει σε 
μέγιστη χρήση του νερού ή όταν λήξει το χρονικό 
όριο από την ενεργοποίησή της, ανάλογα με το ποιο 
θα συμβεί πρώτο.

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

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

Ο πίνακας ελέγχου θα δώσει τον παρακάτω κωδικό 
όταν φτάσει η ώρα για αντικατάσταση της κασέτας. 
Το εικονίδιο ec-H2O θα αρχίσει να αναβοσβήνει 
σε μπλε και κόκκινο. Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοντέλα Pro-Membrane

Μοντέλα Pro-Panel

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την πρώτη χρήση και μετά την 
αντικατάσταση της κασέτας επεξεργασίας νερού, 
το σύστημα ecH2O θα παρακάμψει αυτόματα την 
επιλεγμένη ροή διαλύματος έως και μέχρι 75 λεπτά.
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΔΟΥ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

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. Ανασηκώστε τον κάδο ακάθαρτου υγρού, για 
να έχετε πρόσβαση στον κάδο αυτόματου 
συμπληρώματος υγρών μπαταρίας. Αδειάστε 
τον κάδο ακάθαρτου υγρού πριν ανυψώσετε τον 
κάδο.

2. Επανατοποθετήστε τον κάδο αυτόματου 
συμπληρώματος υγρών μπαταρίας, για να 
μπορείτε να τον γεμίσετε εύκολα.

3. Αφαιρέστε το μπλε καπάκι από τον κάδο 
αυτόματου συμπληρώματος υγρών μπαταρίας.

4. Ρίξτε αποσταγμένο νερό μέσα στον κάδο. Για να 
αποφύγετε να πέσει νερό πάνω στα ευαίσθητα 
εξαρτήματα, χρησιμοποιήστε ένα χωνί, για να 
γεμίσετε τον κάδο αυτόματου συμπληρώματος 
υγρών μπαταρίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά τη χρήση 
του μηχανήματος, να χρησιμοποιείτε μόνο 
αποσταγμένο νερό κατά το γέμισμα του δοχείου 
αυτόματου συμπληρώματος υγρών μπαταρίας.

5. Όταν ο κάδος χρειάζεται γέμισμα, η ενδεικτική 
λυχνία αυτόματου συμπληρώματος υγρών 
μπαταρίας προειδοποιεί τον χρήστη να προσθέσει 
αποσταγμένο νερό. Βλέπε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μοντέλο Pro-Membrane

Μοντέλο Pro-Panel

6. Επανατοποθετήστε το μπλε καπάκι στον κάδο 
αυτόματου συμπληρώματος υγρών μπαταρίας και 
γυρίστε τον στην όρθια θέση αποθήκευσης.



26 T350 9016453 (3-2023)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μπορεί να ρυθμιστεί η λειτουργία του πίνακα ελέγχου 
με λειτουργία κλειδώματος, χρησιμοποιώντας τη 
λειτουργία των πλήκτρων ελέγχου του επόπτη. Έτσι 
δεν μπορεί ο χειριστής να αλλάξει ή να αποθηκεύσει 
τις ρυθμίσεις. Βλέπε τις οδηγίες για τα ΠΛΗΚΤΡΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΗ στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.

Η λειτουργία πλήκτρων ελέγχου του επόπτη μειώνει 
τη μεταβλητότητα του μηχανήματος για σταθερά, 
επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα καθαρισμού, 
διασφαλίζει την ποιότητα του μηχανήματος 
ανεξάρτητα από την εμπειρία του χρήστη και μειώνει 
τις ανάγκες εκπαίδευσης των χρηστών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ - 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ PRO-MEMBRANE

ΚΟΥΜΠΙ 1-STEP
Με ενεργοποιημένο το κουμπί, πιέστε το κουμπί 
1-Step για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
τριψίματος. Η κεφαλή καθαρισμού και το ελαστικό 
μάκτρο χαμηλώνουν στο δάπεδο. Πατήστε ξανά το 
κουμπί, για να σταματήσετε τη λειτουργία τριψίματος 
και να ανυψώσετε την κεφαλή καθαρισμού και το 
ελαστικό μάκτρο.

ΚΟΥΜΠΙ ΠΙΕΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΩΝ
Πατήστε το κουμπί πίεσης βουρτσών για να 
αυξομειώσετε την πίεση των βουρτσών. Ο δείκτης 
πίεσης εμφανίζει τη ρύθμιση της πίεσης. Ένα LED = 
χαμηλή πίεση και δύο LED = υψηλή πίεση.

  ΚΟΥΜΠΙ ΡΟΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
Πατήστε το κουμπί ροής διαλύματος καθαρισμού, 
για να αυξομειώσετε το ρυθμό ροής του διαλύματος 
καθαρισμού. Η ένδειξη ροής διαλύματος εμφανίζει 
τη ρύθμιση ροής του διαλύματος. Κανένα LED = 
καθόλου ροή, ένα LED = χαμηλή ροή, δύο LED = 
μεσαία ροή, τρία LED = υψηλή ροή.

ΚΟΥΜΠΙ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
Πιέστε το κουμπί αθόρυβης λειτουργίας για να 
μειώσετε τον ήχο του κινητήρα κενού. Το LED 
θα είναι αναμμένο όταν είναι ενεργοποιημένη 
αυτή η λειτουργία. Πατήστε το κουμπί ξανά για 
απενεργοποίηση.

ΚΟΥΜΠΙ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ec-H2O)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι ενεργοποιημένο το κουμπί 
Δυσμενούς Περιβάλλοντος, το σύστημα ec-H2O 
απενεργοποιείται αυτόματα και οι ρυθμίσεις 
πίεσης των βουρτσών και της ροής διαλύματος 
τίθενται αυτόματα στην υψηλή ρύθμιση. Όταν 
απενεργοποιείται, επαναφέρονται οι αρχικές 
ρυθμίσεις. Κατά τη χρήση της λειτουργίας Δυσμενούς 
Περιβάλλοντος σε παρατεταμένες περιόδους, 
εάν είναι επιθυμητό, μπορεί να μειωθεί ο ρυθμός 
ροής διαλύματος και η πίεση σε χαμηλότερη 
ρύθμιση για να διατηρηθεί η χρήση διαλύματος και 
απορρυπαντικού και να βελτιστοποιηθεί ο χρόνος 
ζωής της μπαταρίας.

Πατήστε το κουμπί Δυσμενούς Περιβάλλοντος για να 
δώσετε ώθηση καθαρισμού με απορρυπαντικό σε 
περιοχές με υπερβολική συσσώρευση βρωμιάς.



27T350 9016453 (3-2023)

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Πατήστε το κουμπί μία φορά για να δώσετε μια 
δεύτερη ώθηση 30 δευτερολέπτων. Όταν χορηγείται 
απορρυπαντικό ανάβει ένα πράσινο LED στη 
γωνία, που αναβοσβήνει αργά. Στα τελευταία 5 
δευτερόλεπτα, το LED αναβοσβήνει γρήγορα, σαν 
ειδοποίηση ότι κοντεύει να σταματήσει η χορήγηση 
απορρυπαντικού.

Για να δώσετε μια συνεχή ώθηση απορρυπαντικού, 
πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 
δευτερόλεπτα μέχρι η πράσινη ένδειξη LED να 
ανάψει σε σταθερό πράσινο. Όποια στιγμή θέλετε, 
πατήστε το κουμπί για απενεργοποίηση.

Για να ειδοποιηθεί ο χρήστης ότι ο κάδος Δυσμενούς 
Περιβάλλοντος έχει αδειάσει, το εικονίδιο με τις 
φυσαλίδες αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα. Εάν το 
κουμπί πατηθεί μόλις αδειάσει ο κάδος, το εικονίδιο 
με τις φυσαλίδες θα εξακολουθήσει να αναβοσβήνει 
για 15 δευτερόλεπτα μέχρι να ξαναγεμίσει ο κάδος.

ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΝΗΣ
Σημείωση: Η Ζώνη 3 είναι διαθέσιμη μόνο σε 
μηχανήματα που κατασκευάστηκαν πριν από τον 
αριθμό σειράς 11003113.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ελέγχου ζώνης, για 
να προεπιλέξτε έως τρεις ζώνες με διαφορετικούς 
ρυθμούς ροής διαλύματος, πιέσεις βούρτσας, 
ταχύτητες τριψίματος και λειτουργίες τριψίματος.

Zone 1 = προεπιλεγμένο κουμπί ελέγχου ζώνης 1
Ζώνη 2 = προεπιλεγμένο κουμπί ελέγχου ζώνης 2
Ζώνη 3 = προεπιλεγμένα κουμπιά ελέγχου ζωνών 
1 & 2

Τα κουμπιά ελέγχου ζώνης είναι προεπιλεγμένα 
εργοστασιακά για διαφορετικές εφαρμογές 
τριψίματος. Για να χρησιμοποιήσετε τη ζώνη 3, 
πατήστε τα κουμπιά ζώνης 1 και 2 ταυτόχρονα. Όταν 
ενεργοποιηθεί, ανάβει ένα πράσινο LED στη γωνία.

Για να προεπιλέξετε τα κουμπιά ελέγχου ζώνης για 
διαφορετικές εφαρμογές τριψίματος, επιλέξτε τις 
επιθυμητές ρυθμίσεις από την παρακάτω λίστα, 
στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
κουμπί ζώνης μέχρι η ένδειξη LED να αναβοσβήσει 
τρεις φορές για να αποθηκευτεί η προεπιλογή. Για 
να προεπιλεγεί η ζώνη 3, πατήστε και κρατήστε 
πατημένα τα κουμπιά ζώνης 1 και 2 ταυτόχρονα.

- Ρύθμιση πίεσης βούρτσας
- Ρυθμός ροής διαλύματος καθαρισμού
- Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη ή 
απενεργοποιημένη
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση συστήματος  
ec-H2O (επιλογή)
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της 
λειτουργίας δυσμενούς περιβάλλοντος (επιλογή)
- Μέγιστη ταχύτητα τριψίματος (βλέπε Κουμπιά 
Ελέγχου Επόπτη)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Δυσμενούς Περιβάλλοντος 
και το σύστημα 
ec-H2O δεν μπορούν να προεπιλεγούν μαζί.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΟΥΜΠΙ / ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ec-H2O 
(ΕΠΙΛΟΓΗ)

Το σύστημα ec-H2O ξεκινά αυτόματα με κάθε 
εκκίνηση του μηχανήματος. Εμφανίζεται μια μπλε 
ενδεικτική λυχνία ec-H2O, όταν το μηχάνημα 
διαθέτει την επιλογή ec-H2O. Ανάβει το πράσινο 
LED, όταν είναι ενεργοποιημένο το ec-H2O. Για να 
απενεργοποιήσετε το σύστημα ec-H2O, πατήστε το 
κουμπί ec-H2O. Η πράσινη ενδεικτική λυχνία LED θα 
εξαφανιστεί.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 
ec-H2O

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σταθερό πράσινο Κανονική λειτουργία
Αναβοσβήνει με 
χρώμα μπλε / κόκκινο

Η κασέτα επεξεργασίας 
νερού έχει λήξει. 
Αντικαταστήστε την 
κασέτα.

Σταθερό κόκκινο 
ή αναβοσβήνει σε 
κόκκινο

Παρουσιάστηκε σφάλμα 
συστήματος. Βλέπε 
Κωδικοί ένδειξης 
συντήρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν παρουσιαστεί σφάλμα στο σύστημα 
ec-H2O, το μηχάνημα μπορεί να απενεργοποιήσει 
αυτόματα το σύστημα ec-H2O και να το μετατρέψει 
σε συμβατικό τρίψιμο. Το εικονίδιο ενδεικτικής 
λυχνίας συντήρησης παραμένει σταθερό κόκκινο 
ή εξακολουθεί να αναβοσβήνει κόκκινο μέχρι να 
αποκατασταθεί το σφάλμα του ec-H2O.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Όταν ο φορτιστής του μηχανήματος ή ο εσωτερικός 
φορτιστής της μπαταρίας ανιχνεύσει σφάλμα, 
η ένδειξη συντήρησης ανάβει και αρχίζει να 
αναβοσβήνει. Οι ενδεικτικές λυχνίες αποφόρτισης 
μπαταρίας επίσης αναβοσβήνουν για κάποιον 
κωδικό σφάλματος. Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για να αποφανθείτε σχετικά με το 
σφάλμα του μηχανήματος.
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Η ενδεικτική λυχνία αποφόρτισης μπαταρίας (BDI) 
δείχνει τη στάθμη φόρτισης των μπαταριών όταν 
λειτουργεί το μηχάνημα. Όταν οι μπαταρίες είναι 
πλήρως φορτισμένες, και οι πέντε ενδεικτικές λυχνίες 
είναι αναμμένες. Όταν το επίπεδο αποφόρτισης 
φτάσει στο κόκκινο φωτάκι, σταματήστε το τρίψιμο 
και επαναφορτίστε τις μπαταρίες. Όταν αρχίσει 
να αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι, η λειτουργία 
τριψίματος απενεργοποιείται για να προστατευτούν 
οι μπαταρίες από πλήρη αποφόρτιση. Το μηχάνημα 
συνεχίζει να κινείται όταν αναβοσβήνει το κόκκινο 
φωτάκι. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να μεταφέρει το 
μηχάνημα στο σταθμό φόρτισης.

  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΥΓΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 
(ΕΠΙΛΟΓΗ)
Η ενδεικτική λυχνία αυτόματου συμπληρώματος 
υγρών μπαταρίας αναβοσβήνει όταν ο κάδος 
συμπληρώματος υγρών μπαταρίας είναι άδειος 
και χρειάζεται γέμισμα. Για να προστατεύσετε τις 
μπαταρίες από βλάβη, η λειτουργία τριψίματος του 
μηχανήματος απενεργοποιείται 10 ώρες μετά από 
πρόσθετη χρήση, εάν ο κάδος δεν ξαναγεμίσει. 
Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα, η 
λειτουργία τριψίματος απενεργοποιείται. Προσθέστε 
αποσταγμένο νερό και ενεργοποιήστε εκ νέου το 
κλειδί για να σταματήσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική 
λυχνία. Βλέπε ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΜΕ 
ΥΓΡΟ ΚΑΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΟΥΜΠΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Μηχανήματα με βούρτσες με 3 παξιμάδια: 
Πατήστε το κουμπί αλλαγής βούρτσας. Η κεφαλή 
τριψίματος θα ανυψωθεί πλήρως, για να είναι δυνατή 
η αφαίρεση της βούρτσας(ών) καθαρισμού από το 
κάτω μέρος της κεφαλής καθαρισμού και κατόπιν να 
επανεγκατασταθεί.

Μηχανήματα με μαγνητικές βούρτσες: Πατήστε το 
κουμπί αλλαγής βούρτσας, για να απελευθερώσετε 
τη βούρτσα(ες) από την κεφαλή καθαρισμού. Η 
κεφαλή καθαρισμού θα ανυψωθεί πλήρως, για να 
αποδεσμεύσετε τη βούρτσα(ες) από την κεφαλή 
καθαρισμού και κατόπιν θα χαμηλώσει μερικώς, 
για να μπορέσετε να αφαιρέσετε τη βούρτσα(ες) 
από το κάτω μέρος της κεφαλής καθαρισμού. 
Επανεγκαταστήστε τη βούρτσα(ες) με την κεφαλή 
καθαρισμού στη μερικώς χαμηλωμένη θέση.

ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΕΝΟΥ
Πατήστε το κουμπί ανεμιστήρα κενού, για να 
ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα κενού. Πατήστε 
το κουμπί ξανά, για να απενεργοποιήσετε 
τον ανεμιστήρα κενού. Ο ανεμιστήρας κενού 
ενεργοποιείται αυτόματα, όταν πατήσετε το κουμπί 
1-Step.
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ – PRO-PANEL

ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ
Υπάρχουν δύο είδη λειτουργίας χρήστη που 
συμπίπτουν με την αρχική οθόνη: 

Λειτουργία επόπτη - Μπορεί να λειτουργήσει το 
μηχάνημα με πλήρη χρήση όλων των κουμπιών 
ελέγχου, και μπορεί επίσης να διαμορφώνει 
δικαιώματα και περιορισμούς για τη λειτουργία του 
χειριστή και τη δυνατότητα σύνδεσης.

Λειτουργία χειριστή - Μπορεί να λειτουργήσει 
το μηχάνημα με δικαιώματα και περιορισμούς 
ελεγχόμενα από τον επόπτη.

Κατά την ενεργοποίηση του κλειδιού, ένα μηχάνημα 
που ήρθε από το εργοστάσιο κι είναι καινούργιο, 
ξεκινά αυτόματα στη λειτουργία επόπτη.

Για να ρυθμίσετε δικαιώματα και περιορισμούς για 
τη λειτουργία χειριστή στην αρχική οθόνη, βλέπε τις 
οδηγίες ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΗ, στο πίσω 
μέρος του εγχειριδίου χρήστη.

Η αρχική οθόνη Λειτουργίας Επόπτη παρέχει 
πρόσβαση στο κουμπί ρυθμίσεων του μηχανήματος 
και στο κουμπί μέγιστης ταχύτητας τριψίματος.

Η αρχική οθόνη Λειτουργίας Χειριστή περιορίζει 
την πρόσβαση στο κουμπί ρυθμίσεων του 
μηχανήματος και στο κουμπί μέγιστης ταχύτητας 
τριψίματος.

   ΚΟΥΜΠΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
Για χρήστες που χρησιμοποιούν το μηχάνημα 
πρώτη φορά, πατήστε το κουμπί βοήθειας (?) για 
να έχετε πρόσβαση στην οθόνη βοήθειας. Η οθόνη 
βοήθειας σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε μια 
διαφορετική γλώσσα οθόνης, να ενεργοποιήσετε τις 
ρυθμίσεις σύνδεσης, σας βοηθάει στην αναγνώριση 
εικονιδίων του πίνακα ελέγχου,  στην προβολή βίντεο 
έναρξης του μηχανήματος και στην πρόσβαση σε 
πληροφορίες συστήματος του μηχανήματος.

ΟΘΟΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Όταν ενεργοποιηθεί η σύνδεση στη λειτουργία 
επόπτη, εμφανίζεται μια οθόνη σύνδεσης κατά 
την ενεργοποίηση του κλειδιού. Εισαγάγετε τον 
κωδικό σύνδεσης που σας έχει δοθεί και πατήστε το 
πράσινο βέλος για να έχετε πρόσβαση στην αρχική 
οθόνη. Βλέπε οδηγίες για τα ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΠΟΠΤΗ στο πίσω μέρος του εγχειριδίου για να 
ενεργοποιήσετε τη σύνδεση κατά την εκκίνηση.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ec-H2O (ΕΠΙΛΟΓΗ)

Το σύστημα ec-H2O ξεκινά αυτόματα με κάθε 
εκκίνηση του μηχανήματος. Το εικονίδιο ec-H2O 
εμφανίζεται στην αρχική οθόνη δείχνοντας ότι το 
σύστημα έχει ενεργοποιηθεί. Πιέστε το κουμπί 
ec-H2O, για να απενεργοποιήσετε το σύστημα ec-
H2O. Μια πλάγια γραμμή χαραγμένη πάνω από το 
εικονίδιο υποδεικνύει ότι το σύστημα ec-H2O είναι 
απενεργοποιημένο.

ΚΟΥΜΠΙ 1-STEP
Πιέστε το κουμπί 1-Step, για να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία τριψίματος. Η κεφαλή καθαρισμού 
και το ελαστικό μάκτρο χαμηλώνουν στο δάπεδο. 
Πατήστε ξανά το κουμπί, για να σταματήσετε τη 
λειτουργία τριψίματος και να ανυψώσετε την κεφαλή 
καθαρισμού και το ελαστικό μάκτρο.

ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΚΕΝΟΥ
Πατήστε το κουμπί ανεμιστήρα κενού, για να 
ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα κενού. Πατήστε 
το κουμπί ξανά, για να απενεργοποιήσετε 
τον ανεμιστήρα κενού. Ο ανεμιστήρας κενού 
ενεργοποιείται αυτόματα, όταν πατήσετε το κουμπί 
1-Step.

ΚΟΥΜΠΙ ΠΙΕΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΩΝ
Πατήστε το κουμπί πίεσης βουρτσών για να 
εμφανίσετε την ενδεικτική λυχνία πίεσης βουρτσών. 
Πατήστε το κουμπί (+) για να αυξήσετε την πίεση των 
βουρτσών. Πατήστε το κουμπί (-) για να μειώσετε την 
πίεση των βουρτσών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η πίεση των βουρτσών ρυθμιστεί 
πολύ υψηλά για συνθήκες τριψίματος, η ρύθμιση 
πίεσης βουρτσών θα μειωθεί αυτόματα σε χαμηλότερη 
ρύθμιση και θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Όταν 
αναβοσβήνει, μειώστε την πίεση των βουρτσών 
για να αποφύγετε την υπερφόρτωση του κινητήρα 
βουρτσών.
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΚΟΥΜΠΙ ΡΟΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

Πιέστε το κουμπί εκροής διαλύματος για να 
εμφανίσετε την ένδειξη ροής διαλύματος. Πατήστε 
το κουμπί (+) για να αυξήσετε τη ροή διαλύματος. 
Πατήστε το κουμπί (-) για να μειώσετε ή να κλείσετε 
τη ροή διαλύματος.

ΚΟΥΜΠΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
Μηχανήματα με τις τυπικές βούρτσες: Πατήστε 
το κουμπί αλλαγής βούρτσας. Η κεφαλή τριψίματος 
θα ανυψωθεί πλήρως, για να είναι δυνατή η 
αφαίρεση της βούρτσας(ών) καθαρισμού από το 
κάτω μέρος της κεφαλής καθαρισμού και κατόπιν να 
επανεγκατασταθεί.

Μηχανήματα με μαγνητικές βούρτσες: Πατήστε το 
κουμπί αλλαγής βούρτσας, για να απελευθερώσετε 
τη βούρτσα(ες) από την κεφαλή καθαρισμού. Η 
κεφαλή καθαρισμού θα ανυψωθεί πλήρως, για να 
αποδεσμεύσετε τη βούρτσα(ες) από την κεφαλή 
καθαρισμού και κατόπιν θα χαμηλώσει μερικώς, 
για να μπορέσετε να αφαιρέσετε τη βούρτσα(ες) 
από το κάτω μέρος της κεφαλής καθαρισμού. 
Επανεγκαταστήστε τη βούρτσα(ες) με την κεφαλή 
καθαρισμού στη μερικώς χαμηλωμένη θέση.

ΚΟΥΜΠΙ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ec-H2O)
Πατήστε το κουμπί Δυσμενούς Περιβάλλοντος για να 
δώσετε ώθηση καθαρισμού με απορρυπαντικό σε 
περιοχές με υπερβολική συσσώρευση βρωμιάς.

Πατήστε το κουμπί μία φορά για ώθηση 
απορρυπαντικού 30 δευτερολέπτων. Το κουμπί 
θα γίνει πράσινο και θα ξεκινήσει αντίστροφο 
χρονόμετρο 30 δευτερολέπτων. Όποια στιγμή 
θέλετε, πατήστε το κουμπί για απενεργοποίηση.

Για συνεχή ώθηση απορρυπαντικού, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί 
μέχρι να εμφανιστεί ένα συνεχές χρονόμετρο. 
Όποια στιγμή θέλετε, πατήστε το κουμπί για 
απενεργοποίηση.

Για να ειδοποιηθεί ο χρήστης όταν αδειάσει ο κάδος 
Δυσμενούς Περιβάλλοντος, το κουμπί αναβοσβήνει 
κίτρινο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι ενεργοποιημένο το κουμπί 
Δυσμενούς Περιβάλλοντος, το σύστημα ec-H2O 
απενεργοποιείται αυτόματα και οι ρυθμίσεις 
πίεσης των βουρτσών και της ροής διαλύματος 
τίθενται αυτόματα στην υψηλή ρύθμιση. Όταν 
απενεργοποιείται, επαναφέρονται οι αρχικές 
ρυθμίσεις. Κατά τη χρήση της λειτουργίας Δυσμενούς 
Περιβάλλοντος σε παρατεταμένες περιόδους, 
εάν είναι επιθυμητό, μπορεί να μειωθεί ο ρυθμός 
ροής διαλύματος και η πίεση σε χαμηλότερη 
ρύθμιση για να διατηρηθεί η χρήση διαλύματος και 
απορρυπαντικού και να βελτιστοποιηθεί ο χρόνος 
ζωής της μπαταρίας.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  ΚΟΥΜΠΙ ΑΘΟΡΥΒΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ)
Πατήστε το κουμπί Αθόρυβης Λειτουργίας, για 
να μειώσετε τον ήχο του κινητήρα απορρόφησης 
για περιοχές με απαγορεύσεις στους έντονους 
ήχους. Όταν ενεργοποιηθεί το κουμπί θα ανάψει 
με πράσινο χρώμα. Πατήστε το κουμπί ξανά για 
απενεργοποίηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν είναι ενεργοποιημένη η Αθόρυβη 
Λειτουργία, η απορρόφηση νερού μειώνεται ελαφρά.

    ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Η ενδεικτική λυχνία αποφόρτισης μπαταρίας (BDI) 
δείχνει τη στάθμη φόρτισης των μπαταριών όταν 
λειτουργεί το μηχάνημα. Όταν οι μπαταρίες είναι 
πλήρως φορτισμένες, και οι πέντε ενδεικτικές λυχνίες 
είναι αναμμένες. Όταν το επίπεδο αποφόρτισης 
φτάσει στο κόκκινο φωτάκι, σταματήστε το τρίψιμο 
και επαναφορτίστε τις μπαταρίες. Όταν αρχίσει 
να αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι, η λειτουργία 
τριψίματος απενεργοποιείται για να προστατευτούν 
οι μπαταρίες από πλήρη αποφόρτιση. Το μηχάνημα 
συνεχίζει να κινείται όταν αναβοσβήνει το κόκκινο 
φωτάκι. Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να μεταφέρει το 
μηχάνημα στο σταθμό φόρτισης.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
(Αρχική Οθόνη Λειτουργίας Χειριστή)
Πατήστε το κουμπί εκπαιδευτικού βίντεο, για 
να έχετε πρόσβαση στην οθόνη εκπαιδευτικού 
βίντεο. Περιλαμβάνει βίντεο σχετικά με την 
εκτέλεση συγκεκριμένων διαδικασιών λειτουργίας 
και συντήρησης. Πατήστε τα κουμπιά του βίντεο 
για να ξεκινήσετε το βίντεο. Πατήστε το κουμπί 
περιστροφής για επιπλέον βίντεο. Το κουμπί βίντεο 
που βρίσκεται κάτω δεξιά παρέχει έναν κατάλογο με 
επιπλέον εκπαιδευτικά βίντεο.

    ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΝΗΣ
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ελέγχου ζώνης, 
για να προεπιλέξετε έως και τέσσερις ζώνες με 
διαφορετικούς ρυθμούς ροής διαλύματος, πίεση 
βούρτσας, ταχύτητες τριψίματος και λειτουργίες 
καθαρισμού.

Τα τέσσερα κουμπιά ελέγχου ζώνης είναι 
προεπιλεγμένα εργοστασιακά για διαφορετικές 
εφαρμογές τριψίματος. Το κουμπί ελέγχου ζώνης θα 
γίνει πράσινο μόλις ενεργοποιηθεί η ζώνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόνο η λειτουργία επόπτη έχει τη 
δυνατότητα να αλλάξει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις 
ζώνης. Βλέπε τις οδηγίες ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΠΟΠΤΗ στο πίσω μέρος του εγχειριδίου χρήστη.
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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το κουμπί ένδειξης συντήρησης αναβοσβήνει 
με κίτρινο ή κόκκινο χρώμα όταν έχει εντοπιστεί 
σφάλμα στο μηχάνημα. Πατήστε το κουμπί 
ένδειξης συντήρησης για να προβάλετε την οθόνη 
σφαλμάτων.

Όταν αναβοσβήνει κίτρινο σας προειδοποιεί ότι 
απαιτείται συντήρηση, αλλά το μηχάνημα μπορεί 
ακόμη να λειτουργήσει. Όταν αναβοσβήνει κόκκινο 
σας προειδοποιεί ότι το μηχάνημα θα σβήσει 
και ότι απαιτείται συντήρηση. Βλέπε ΟΘΟΝΕΣ 
ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ.

ΟΘΟΝΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Όταν εντοπισθεί αρχικά κάποιο σφάλμα οι παρακάτω 
οθόνες σφαλμάτων αναδύονται αυτόματα για να 
δείξουν το σφάλμα.

Πατήστε το κουμπί του αριστερού και δεξιού βέλους 
στο πάνω μέρος της οθόνης για να δείτε τις οθόνες 
σφαλμάτων.

Κίτρινη οθόνη σφάλματος μηχανήματος - 
Εντοπίσθηκε σφάλμα στο μηχάνημα. Εμφανίζεται 
ένας κωδικός σφάλματος κάτω από το εικονίδιο 
σφάλματος. Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

Οθόνη με μπλε και κόκκινο ec-H2O που 
αναβοσβήνει - Η κασέτα επεξεργασίας νερού 
έχει λήξει. Βλέπε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΕΤΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ec-H2O.

Οθόνη σφάλματος με κίτρινο ec-H2O - Το 
μηχάνημα εντόπισε ένα σφάλμα νερού ή στα 
υδραυλικά στο σύστημα ec-H2O.

Οθόνη σφάλματος με κόκκινο ec-H2O - Το 
μηχάνημα εντόπισε ένα ηλεκτρικό σφάλμα στο 
σύστημα ec-H2O.

Εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος κάτω από 
το εικονίδιο ecH2O. Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ.

1470x08070x0xxxxxx xxxxxx

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν παρουσιαστεί σφάλμα στο σύστημα 
ec-H2O, το μηχάνημα μπορεί να απενεργοποιήσει 
αυτόματα το σύστημα ec-H2O και να το μετατρέψει σε 
συμβατικό τρίψιμο. Το κουμπί ένδειξης συντήρησης 
θα εξακολουθήσει να αναβοσβήνει μέχρι να 
αποκατασταθεί το σφάλμα ec-H2O.
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Οθόνη σφάλματος με κίτρινο εικονίδιο 
αυτόματου συμπληρώματος υγρών μπαταρίας 
- Ο κάδος αυτόματου συμπληρώματος υγρών 
μπαταρίας είναι άδειος και χρειάζεται γέμισμα. 
Για να προστατεύσετε τις μπαταρίες από βλάβη, 
η λειτουργία τριψίματος του μηχανήματος 
απενεργοποιείται 10 ώρες μετά από πρόσθετη 
χρήση, εάν ο κάδος δεν ξαναγεμίσει. Προσθέστε 
αποσταγμένο νερό στον κάδο συμπληρώματος 
υγρού μπαταρίας και ενεργοποιήστε ξανά το κλειδί 
για να διαγράψετε το σφάλμα. Βλέπε ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Οθόνη σφάλματος με κόκκινο εικονίδιο 
αυτόματου συμπληρώματος υγρών 
μπαταρίας - Ο κάδος αυτόματου συμπληρώματος 
υγρών μπαταρίας είναι άδειος και χρειάζεται γέμισμα. 
Η λειτουργία τριψίματος είναι απενεργοποιημένη 
μέχρι να ξαναγεμίσει ο κάδος. Προσθέστε 
αποσταγμένο νερό στον κάδο συμπληρώματος 
υγρού μπαταρίας και ενεργοποιήστε ξανά το κλειδί, 
για να διαγράψετε το σφάλμα. Βλέπε ΑΥΤΟΜΑΤΟ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΜΕ ΥΓΡΟ ΚΑΔΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

  

   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

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

  ΛΙΣΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

  Ελέγξετε το υγρό μπαταρίας. Γεμίστε όπως 
απαιτείται.

  Μηχανήματα με την επιλογή Αυτόματο 
συμπλήρωμα υγρών μπαταρίας Smart-Fill: 
Ελέγξτε τον κάδο αυτόματου συμπληρώματος 
υγρών μπαταρίας. Γεμίστε τον με αποσταγμένο 
νερό αν χρειάζεται.

  Ελέγξτε τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας. 
Φορτίστε εάν χρειάζεται.

  Ελέγξτε τις βούρτσες για φθορές ή ζημιές. 
Αφαιρέστε τυχόν σύρματα, νήματα ή σπάγκους 
τυλιγμένους γύρω από τις κύριες βούρτσες 
καθαρισμού.

  Ελέγξτε την ποδιά της κεφαλής καθαρισμού για 
ζημιές και βεβαιωθείτε ότι είναι τοποθετημένη 
σωστά πάνω στην κεφαλή καθαρισμού.

  Καθαρίστε την υδατοπαγίδα του ελαστικού 

μάκτρου.

  Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα κενού του 
ελαστικού μάκτρου για υπολείμματα ή φράξιμο.

  Ελέγξτε τα ελαστικά μάκτρα για ζημιά και φθορά.

  Επιβεβαιώστε ότι ο κάδος ακάθαρτου υγρού έχει 
αποστραγγιστεί και καθαριστεί.

  Ελέγξτε τα στεγανοποιητικά λάστιχα του κάδου 
ακάθαρτου υγρού για ζημιά και φθορά.

  Καθαρίστε τον δίσκο υπολειμμάτων του κάδου 
ακάθαρτου υγρού.

  Καθαρίστε το φίλτρο διακοπής λειτουργίας με 
πλωτήρα.

  Καθάρισμα με ec-H2O: Επιβεβαιώστε ότι έχετε 
εκκενώσει και ξεπλύνει τον κάδο διαλύματος 
καθαρισμού / ακάθαρτου υγρού από το 
συμβατικό υγρό καθαρισμού.

  Καθάρισμα με ec-H2O: Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος 
διαλύματος καθαρισμού είναι γεμάτος με καθαρό 
και δροσερό νερό μόνο.

  Μηχανήματα με την επιλογή SE (Δυσμενές 
Περιβάλλον): Ελέγξτε τη στάθμη του 
κάδου απορρυπαντικού. Γεμίστε τον κάδο 
απορρυπαντικού, όπως απαιτείται.

  Ελέγξτε το σύστημα καθοδήγησης για σωστή 
λειτουργία.

  Ελέγξτε την κόρνα.

  Ελέγξτε το ιστορικό σέρβις για να 
προγραμματίσετε τις απαιτούμενες εργασίες 
συντήρησης.
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Για τις οδηγίες λειτουργίας του πίνακα ελέγχου, 
βλέπε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ.

1. Γυρίστε τη μίζα στη θέση ON.

2. Τοποθετήστε και τα δύο πόδια στην πλατφόρμα 
χειριστή, έτσι ώστε οι φτέρνες να πιέζουν το 
πεντάλ παρουσίας χειριστή. Το δεξί πόδι ΔΕΝ 
πατά το πράσινο πεντάλ κίνησης.

3. Για μοντέλα ec-H2O - Το σύστημα ec-H2O ξεκινά 
αυτόματα με την ενεργοποίηση του κλειδιού. Η 
μπλε ενδεικτική λυχνία ec-H2O εμφανίζεται στον 
πίνακα ελέγχου δείχνοντας ότι το σύστημα έχει 
ενεργοποιηθεί.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τον συμβατικό καθαρισμό με 
απορρυπαντικά καθαρισμού στον κάδο διαλύματος, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το σύστημα 
ec-H2O πατώντας τον διακόπτη ec-H2O. Εάν το 
απορρυπαντικό καθαρισμού κυκλοφορήσει κατά 
λάθος μέσα στο σύστημα ec-H2O, εμφανίζεται 
σφάλμα συστήματος. Για να διαγράψετε το σφάλμα, 
στραγγίστε τον κάδο διαλύματος, προσθέστε 
καθαρό νερό και λειτουργήστε το σύστημα ec-H2O 
για να διαγράψετε το σφάλμα. Εάν εξακολουθήσει 
να υπάρχει σφάλμα, συνεχίστε να επανεκκινείτε 
το κλειδί μέχρι το σφάλμα να εξαλειφθεί. Βλέπε 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για 
περισσότερες λεπτομέρειες.

Pro-Panel Pro-Membrane

4. Τοποθετήστε το διακόπτη εμπρόσθιας κίνησης 
/ όπισθεν στην κατεύθυνση που χρειάζεται να 
μετακινηθείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο διακόπτης εμπρόσθιας κίνησης / 
όπισθεν αναβοσβήνει γρήγορα, βεβαιωθείτε ότι το 
δεξί σας πόδι δεν πατάει το πράσινο πεντάλ κίνησης. 
Το μηχάνημα δεν θα δεχτεί την εντολή του διακόπτη 
εμπρόσθιας κίνησης / όπισθεν, αν αναβοσβήνουν 
γρήγορα τα φώτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να πατηθεί ο διακόπτης 
εμπρόσθιας κίνησης / όπισθεν, για να 
γίνει επαναφορά της κατεύθυνσης, όποτε 
απελευθερώνεται το πεντάλ παρουσίας χειριστή.

5. Πιέστε το κουμπί 1-Step, για να ενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία τριψίματος. Η κεφαλή καθαρισμού 
και το ελαστικό μάκτρο χαμηλώνουν στο δάπεδο.

Pro-Panel Pro-Membrane

6. Με τις φτέρνες και των δύο ποδιών ακόμη πάνω 
στο πεντάλ παρουσίας χειριστή, τοποθετήστε το 
δεξί πόδι πάνω στο πράσινο πεντάλ κίνησης, για 
να ξεκινήσει το τρίψιμο.

7. Ρυθμίστε την ταχύτητα τριψίματος γυρνώντας το 
διακόπτη ταχύτητας στην επιθυμητή ταχύτητα.

8. Όσο το μηχάνημα κινείται ακόμη, πιέστε το 
κουμπί 1-Step, για να σταματήσετε το τρίψιμο. 
Το ελαστικό μάκτρο παραμένει για λίγο ακόμα 
κατεβασμένο στο δάπεδο για την αναρρόφηση 
του υπολειπόμενου νερού και στη συνέχεια 
ανυψώνεται.

9. Σηκώστε το πόδι σας από το πράσινο πεντάλ 
κίνησης, για να σταματήσει το μηχάνημα και 
στρέψτε το κλειδί στη θέση off .
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ΔΙΠΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο διπλός καθαρισμός είναι η διαδικασία κατά την 
οποία γίνονται δύο ή περισσότερα περάσματα σε 
μία έντονα λερωμένη περιοχή. Το πρώτο πέρασμα 
γίνεται τα ελαστικά μάκτρα ανυψωμένα, έτσι ώστε το 
διάλυμα να μπορεί να βρέχει το δάπεδο. Για δάπεδα 
πολύ λερωμένα χρησιμοποιήστε τη μέθοδο διπλού 
καθαρισμού.

Ο διπλός καθαρισμός πλύσιμο μπορεί να εκτελείται 
χρησιμοποιώντας το ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ec-H2O (επιλογή) ή ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ μεθόδους 
καθαρισμού.

Ξεσφίξτε το ρυθμιστικό τροχίσκου διπλού 
καθαρισμού, χαμηλώστε τον τροχίσκο διπλού 
καθαρισμού και σφίξτε το ρυθμιστικό, για να 
ασφαλίσετε το ελαστικό μάκτρο στη ανυψωμένη 
θέση.

Μηχανήματα εξοπλισμένα με Πίνακα Ελέγχου 
Pro-Membrane: Πιέστε το κουμπί 1-Step και μετά το 
κουμπί ανεμιστήρα κενού. Η λυχνία στον ανεμιστήρα 
κενού θα σβήσει και ο ανεμιστήρας κενού θα 
σταματήσει να λειτουργία μερικά δευτερόλεπτα 
αργότερα.

Μηχανήματα εξοπλισμένα με Pro-Panel: Πιέστε το 
κουμπί 1-Step και μετά το κουμπί ανεμιστήρα κενού. 
Το κουμπί του ανεμιστήρα κενού θα σβήσει και ο 
ανεμιστήρας κενού θα σταματήσει να λειτουργεί.

Καθαρίστε τα έντονα λερωμένα σημεία. Αφήστε το 
διάλυμα καθαρισμού να δράσει στο δάπεδο για 3-5 
λεπτά.

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

Προτού καθαρίσετε το δάπεδο για δεύτερη φορά, 
ξεσφίξτε το ρυθμιστικό τροχίσκου διπλού καθαρισμού, 
ανυψώστε τον τροχίσκο διπλού καθαρισμού 
και σφίξτε το ρυθμιστικό του τροχίσκου, για να 
ασφαλίσετε τον τροχίσκο διπλού καθαρισμού στην 
ανυψωμένη θέση. Πατήστε το κουμπί ανεμιστήρα 
κενού, για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα κενού. 
Η λυχνία στο κουμπί θα ανάψει. Ξεκινήστε στη 
συνέχεια το δεύτερο καθαρισμό του δαπέδου για να 
τραβήξετε το διάλυμα καθαρισμού.

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρειαστεί, μειώστε την εκροή 
διαλύματος κατά το δεύτερο σφουγγάρισμα του 
δαπέδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το διπλό σφουγγάρισμα δε συνιστάται 
σε χώρους όπου το καθαριστικό διάλυμα ενδέχεται να 
εισχωρήσει κάτω από στηρίγματα ή να προκαλέσει 
ζημιά σε προϊόντα.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

Πιέστε το κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης 
ανάγκης, σε περίπτωση ανάγκης. Το κόκκινο αυτό 
κουμπί διακόπτει την παροχή ρεύματος σε όλο το 
μηχάνημα. Για εκ νέου τροφοδοσία ρεύματος, γυρίστε 
το διακόπτη δεξιόστροφα και ενεργοποιήστε ξανά το 
κλειδί.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

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

1. Σε κάθε πέρασμα φροντίζετε να επικαλύπτετε την 
προηγούμενη λωρίδα καθαρισμού κατά 2 ίντσες/5 
εκ.

2. Μην αφήνετε ακίνητο το μηχάνημα ώστε να μην 
προκληθεί ζημιά στο φινίρισμα του δαπέδου.

3. Σκουπίστε τις λεπίδες του ελαστικού μάκτρου με 
πανί, εάν αφήνουν γραμμές.

4. Αποφύγετε το χτύπημα του μηχανήματος σε 
στύλους και τοίχους.

5. Για την αποφυγή βλάβης στο ελαστικό μάκτρο, 
φροντίστε να παραμένει κεντραρισμένο κάτω 
από το μηχάνημα, όταν το οδηγείτε από τον έναν 
χώρο εργασίας στον άλλο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά τη χρήση του 
μηχανήματος, πάντοτε να αφήνετε μια απόσταση 
μπροστά, όταν περνάτε από πόρτες, χώρους 
με χαμηλές οροφές και πρόβολους. Να οδηγείτε 
αργά όταν περνάτε μέσα από πόρτες και στενά 
ανοίγματα, ιδιαίτερα με το μοντέλο διπλού 
δίσκου, επειδή το ελαστικό μάκτρο εξέχει πίσω 
από το πλάτος του μηχανήματος.

6. Αποφεύγετε να στρίβετε το μηχάνημα πάνω σε 
κεκλιμένες επιφάνειες και ράμπες.

7. Όταν αδειάζετε και ξαναγεμίζετε το μηχάνημα, 

να γεμίζετε πάντα και τον προαιρετικό κάδο 
Δυσμενούς Περιβάλλοντος με απορρυπαντικό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν χρησιμοποιείτε 
το μηχάνημα μην καθαρίζετε με αυτό σε κλίσεις 
μεγαλύτερες από 9% και μην το μεταφέρετε σε 
επιφάνειες με κλίση που υπερβαίνει το 9%.

8. Εάν δημιουργείται υπερβολικός αφρός, ρίξτε 
στον κάδο ακάθαρτου υγρού ένα συνιστώμενο 
υγρό ελέγχου δημιουργίας αφρού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσσώρευση αφρού δεν 
ενεργοποιεί το φίλτρο διακοπής λειτουργίας με 
πλωτήρα, γιατί έτσι μπορεί να προκύψει βλάβη 
στον κινητήρα κενού.

9. Για δάπεδα πολύ λερωμένα χρησιμοποιήστε 
τη μέθοδο διπλού καθαρισμού. Πλύνετε πρώτα 
την περιοχή έχοντας το ελαστικό μάκτρο 
ανασηκωμένο, αφήστε το διάλυμα καθαρισμού 
να δράσει για 3-5 λεπτά και κατόπιν πλύνετε την 
περιοχή δεύτερη φορά με το ελαστικό μάκτρο 
κατεβασμένο.

10. Όταν απομακρύνεστε από το μηχάνημα, 
σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια, κλείστε τον 
κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το κλειδί.

11. Μη λειτουργείτε το μηχάνημα σε περιοχές που η 
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 43° 
C (110° F) ή κάτω από τη θερμοκρασία ψύξης 
2ºC (36ºF).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

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 είναι εξοπλισμένο με 
επαναρρυθμιζόμενους διακόπτες κυκλώματος, 
για να προστασία από υπέρταση. Εάν πέσει 
κάποιος διακόπτης κυκλώματος, αποσυνδέστε τη 
σύνδεση καλωδίου της μπαταρίας και επαναφέρετε 
το διακόπτη πατώντας το κουμπί επαναφοράς, 
αφού κρυώσει ο διακόπτης. Επανασυνδέστε τη 
σύνδεση καλωδίου μπαταρίας. Εάν δεν επανέρχεται 
ο διακόπτης κυκλώματος ή συνεχίζει να πέφτει, 
επικοινωνήστε με το προσωπικό για σέρβις.

Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης, για να φανεί ο πίνακας 
διακοπτών κυκλώματος.

Διακόπτης 
κυκλώματος

Τάξη Προστατευόμενο κύκλωμα

CB1 4 Α Διακόπτης με κλειδί (μίζα)
CB2 10 A ec-H2O, αυτόματο 

συμπλήρωμα υγρών 
μπαταρίας

CB3 70 A Ελεγκτής προωθητικού 
κινητήρα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά το σέρβις 
του μηχανήματος, όλες οι επισκευές πρέπει 
να πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένο 
προσωπικό.

ΩΡΟΜΕΤΡΟ

Το ωρόμετρο καταγράφει τον αριθμό ωρών 
λειτουργίας του μηχανήματος. Χρησιμοποιήστε 
το ωρόμετρο για να εκτελέσετε συγκεκριμένες 
διαδικασίες συντήρησης και για να καταγράψετε το 
ιστορικό σέρβις.
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ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΑΔΩΝ

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΑΔΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΥΓΡΟΥ

Καθαρίστε και αποστραγγίστε τον κάδο ακάθαρτου 
υγρού μετά από κάθε χρήση.

1. Μεταφέρετε το μηχάνημα σε περιοχή 
αποστράγγισης.

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 τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης 
του κάδου ακάθαρτου υγρού από το γάντζο, 
κρατήστε το ακροφύσιο του σωλήνα κοντά στον 
υπόνομο, αφαιρέστε το πώμα από τον σωλήνα 
και αποστραγγίστε τον κάδο ακάθαρτου υγρού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε κουβά για την 
εκκένωση του μηχανήματος, μην χρησιμοποιείτε τον 
ίδιο κουβά για την πλήρωση του κάδου διαλύματος 
καθαρισμού.

3. Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο διακοπής 
λειτουργίας με πλωτήρα.

4. Αφαιρέστε τον δίσκο υπολειμμάτων και αδειάστε 
τον.

Ξεπλύντε τον κάδο ακάθαρτου υγρού με καθαρό 
νερό και σκουπίστε τυχόν υπολείμματα βρομιάς.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα μην το ψεκάζετε με νερό υπό πίεση και 
μην το πλένετε με μάνικα. Μπορεί να προκληθεί 
ηλεκτρολογική βλάβη. Χρησιμοποιήστε υγρό 
πανί.
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ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΚΑΔΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Αποστραγγίζετε καθημερινά τον κάδο διαλύματος 
καθαρισμού.

1. Μεταφέρετε το μηχάνημα σε περιοχή 
αποστράγγισης.

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. Για να αδειάσετε το νερό που έχει απομείνει στον 
κάδο του διαλύματος καθαρισμού, τραβήξτε τον 
εύκαμπτο σωλήνα στάθμης του κάδου διαλύματος 
από τον κάδο του διαλύματος καθαρισμού. 

3. Ξεπλύνετε τον κάδο διαλύματος καθαρισμού 
με καθαρό νερό. Επανασυνδέστε σταθερά τον 
εύκαμπτο σωλήνα διαλύματος μετά το ξέπλυμα / 
αποστράγγιση του κάδου.

4. Αφαιρέστε το φίλτρο του κάδου διαλύματος 
καθαρισμού και καθαρίστε το φίλτρο μετά από 50 
ώρες χρήσης. Πριν αφαιρέσετε το φίλτρο αδειάστε 
τον κάδο διαλύματος καθαρισμού.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Το βοηθητικό αμαξίδιο μπορεί να συνδεθεί στο 
μπροστινό μέρος ενός μηχανήματος για να μεταφέρει 
υλικά καθαρισμού.

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.

Για να συνδέσετε το αμαξίδιο, ανασηκώστε τη 
λαβή του αμαξιδίου και σπρώξτε το αμαξίδιο μέχρι 
να συμπλεχθεί με το μηχάνημα. Αφήστε τη λαβή. 
Βεβαιωθείτε ότι το αμαξίδιο είναι ασφαλισμένο στο 
μηχάνημα πριν από τη χρήση.

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.

Για την αποσύνδεση του αμαξιδίου, τραβήξτε τη λαβή 
του αμαξιδίου προς τα πάνω και σπρώξτε το για να 
απομακρυνθεί από το μηχάνημα. Τοποθετήστε το 
αμαξίδιο σε επίπεδη θέση όταν το αποθηκεύετε.
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ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Όταν ο φορτιστής του μηχανήματος ή της μπαταρίας 
ανιχνεύσει σφάλμα, η ένδειξη συντήρησης 
αναβοσβήνει. Θα σας δοθεί ένας κωδικός 
σφάλματος για να προσδιοριστεί το πρόβλημα, όπως 
περιγράφεται παρακάτω.

Flashing service
indicator

Flashing LED
fault code

Pro-Membrane Control Panel (LED) Pro-Panel Controls (LCD)

Fault codexxxxxx

Flashing service indicator
Press service indicator to
access fault code screen

Fault code screen

Yellow machine fault icon

Κωδικός 
σφάλματος 
λυχνίας LED
☼= 
Αναβοσβήνει

Κωδικός 
σφάλματος 
LCD

Αιτία Λύση

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 0xFFF0 Κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης 
ανάγκης ενεργοποιημένο

Απελευθερώστε το κουμπί διακοπής 
έκτακτης ανάγκης και επανεκκινήστε το 
μηχάνημα. Εάν συνεχίζει το σφάλμα, 
επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

● ● ● ☼ ● 0x0201 Προειδοποίηση για ανοιχτό 
ενεργοποιητή

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

● ● ● ☼ ☼ 0x0101 Προειδοποίηση ανοικτού κινητήρα 
τριψίματος

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

● ● ☼ ● ● 0x0501 Προειδοποίηση ανοικτού κινητήρα 
κενού

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

● ● ☼ ● ☼ 0x0601 Προειδοποίηση ανοικτής αντλίας 
απορρυπαντικού

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

● ● ☼ ☼ ● 0x0910 Σφάλμα πτώσης της ασφάλειας 
προωθητικού κινητήρα

Αποσυνδέστε την μπαταρία και ανεβάστε 
τον διακόπτη κυκλώματος. Εάν συνεχίζει το 
σφάλμα, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

● ● ☼ ☼ ☼ 0x0901 Σφάλμα ανοικτού μοτέρ προωθητικού 
κινητήρα

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

● ☼ ● ● ☼ 0x0301 Προειδοποίηση ανοικτής βαλβίδας 
διαλύματος

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

● ☼ ● ☼ ☼ 0x0303 Υπερβολικό ρεύμα στη βαλβίδα 
διαλύματος

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

● ☼ ☼ ☼ ● 0xFF20 Σφάλμα επικοινωνίας CAN ελεγκτή 
τριψίματος

Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε 
το μηχάνημα. Εάν συνεχίζει το σφάλμα, 
επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.0x0B04 Σφάλμα συμπληρώματος υγρών 

μπαταρίας CAN
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Κωδικός 
σφάλματος 
λυχνίας LED
☼= 
Αναβοσβήνει

Κωδικός 
σφάλματος 
LCD

Αιτία Λύση

☼ ● ● ● ☼ 0x0900 Γενικό σφάλμα προωθητικού κινητήρα 
I-Drive

Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε 
το μηχάνημα. Εάν συνεχίζει το σφάλμα, 
επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.0x0903 Απώλεια επικοινωνίας προωθητικού 

κινητήρα
0x0904 Απαιτείται παραγωγή ενέργειας 

προωθητικού κινητήρα
0x0905 Σφάλμα ορίου έντασης ρεύματος 

προωθητικού κινητήρα
0x0920 - 
0x0943

Σφάλματα προωθητικού κινητήρα

0x0914 Προειδοποίηση πέδησης 
ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

☼ ● ● ☼ ● 0x0906 Σφάλμα χαμηλής τάσης κατά το 
βραχυκύκλωμα του μοτέρ του 
προωθητικού κινητήρα

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

0x0907 Σφάλμα υψηλής τάσης κατά το 
βραχυκύκλωμα του μοτέρ του 
προωθητικού κινητήρα

☼ ● ● ☼ ☼ 0x0103 Υπερβολικό ρεύμα στον κινητήρα 
τριψίματος

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

0x0104 Υπερβολικό ρεύμα στον κινητήρα 
τριψίματος 1

0x0105 Υπερβολικό ρεύμα στον κινητήρα 
τριψίματος 2

☼ ● ☼ ● ☼ 0x0902 Σφάλμα πολύ πατημένου γκαζιού Απελευθερώστε το πράσινο πεντάλ κίνησης 
ή απομακρύνετε το εμπόδιο από αυτό. 
Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε 
το μηχάνημα. Εάν συνεχίζει το σφάλμα, 
επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

☼ ● ☼ ☼ ● 0x0107 Σφάλμα FET κινητήρα τριψίματος Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
0x0207 Σφάλμα FET κινητήρα ενεργοποιητή
0x0307 Σφάλμα FET βαλβίδας
0x0507 Σφάλμα FET κινητήρα κενού
0x0607 Σφάλμα FET αντλίας απορρυπαντικού
0x0617 Σφάλμα FET αντλίας συμπληρώματος 

μπαταρίας
☼ ● ☼ ☼ ☼ 0x0503 Σφάλμα υπερβολικού ρεύματος 

ηλεκτρικής σκούπας
Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

0x0504 Σφάλμα υπερβολικού ρεύματος 
ηλεκτρικής σκούπας 1

0x0505 Σφάλμα υπερβολικού ρεύματος 
ηλεκτρικής σκούπας 2

☼ ☼ ● ● ● 0x0506 Σφάλμα βραχυκυκλώματος ηλεκτρικής 
σκούπας

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

☼ ☼ ● ● ☼ 0x0603 Σφάλμα υπερβολικού ρεύματος αντλίας 
απορρυπαντικού

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

0x0604 Σφάλμα υπερβολικού ρεύματος αντλίας 
απορρυπαντικού 2

0x0605 Σφάλμα υπερβολικού ρεύματος αντλίας 
απορρυπαντικού 1

☼ ☼ ● ☼ ● 0x0606 Σφάλμα βραχυκυκλώματος αντλίας 
απορρυπαντικού

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
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Κωδικός 
σφάλματος 
λυχνίας LED
☼= 
Αναβοσβήνει

Κωδικός 
σφάλματος 
LCD

Αιτία Λύση

☼ ☼ ● ☼ ☼ 0x0926 Προειδοποίηση υπερθέρμανσης 
προωθητικού κινητήρα

Αφήστε το μοτέρ προωθητικού κινητήρα 
να κρυώσει. Απενεργοποιήστε και 
επανενεργοποιήστε το μηχάνημα. Εάν 
συνεχίζει το σφάλμα, επικοινωνήστε με το 
κέντρο σέρβις.

☼ ☼ ☼ ● ☼ 0x0106 Σφάλμα βραχυκυκλώματος κινητήρα 
τριψίματος

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

☼ ☼ ☼ ☼ ● 0x0102 Απώλεια τάσης / διακοπή ρεύματος Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

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

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Κωδικός 
σφάλματος 
λυχνίας LED
☼= 
Αναβοσβήνει

Κωδικός 
σφάλματος 
LCD

Αιτία 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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 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ec-H2O (ΕΠΙΛΟΓΗ)

Flashing LED
fault code

Pro-Membrane Control Panel (LED) Pro-Panel Controls (LCD)

Fault code

Flashing service indicator
Press icon to access
fault code screen

Fault code screen

Red or Yellow machine
fault icon

Solid or blinking Red
ec-H2O indicator

Flashing
service indicators

Κωδικός 
σφάλματος 
λυχνίας LED
☼= Αναβοσβήνει

Κωδικός 
σφάλματος 
LCD

Αιτία Λύση

● ☼ ☼ ☼ ● 0x0704 Σφάλμα CAN του ec-H2O Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε 
το μηχάνημα. Εάν συνεχίζει το σφάλμα, 
επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

● ☼ ● ☼ ● 0x0711 Προειδοποίηση ανοικτής αντλίας ec-
H2O

Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε 
το μηχάνημα. Εάν συνεχίζει το σφάλμα, 
επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

● ☼ ☼ ☼ ☼ 0x0713 Υπερβολικό ρεύμα στην αντλία του 
ec-H2O

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

☼ ● ● ● ● 0x0717 Σφάλμα FET αντλίας EC-H2O Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

☼ ● ☼ ● ● 0x0703 Έχει πέσει η ασφάλεια του ec-H2O Επαναφέρετε το διακόπτη κυκλώματος. 
Αν πέσει ξανά, επικοινωνήστε με το 
κέντρο σέρβις.

0x0700 Ηλεκτρικά σφάλματα του ec-H2O Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
0x0712
0x0716
0x0720
0x0727
0x072A

0x0741
0x0746
0x0747
0x0702 Σφάλματα νερού και υδραυλικών 

συστήματος ec-H2O
Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

0x0708*
0x0721
0x0723
0x0726
0x0728
0x0781 Το δοχείο απορρυπαντικού είναι άδειο Γεμίστε το δοχείο απορρυπαντικού.

Αναβοσβήνει η 
μπλε/κόκκινη 
ένδειξη του ec-H2O

0x0707 Η κασέτα επεξεργασίας νερού έχει 
λήξει

Αντικαταστήστε την κασέτα επεξεργασίας 
νερού.

*Επαληθεύστε εάν έχει προστεθεί απορρυπαντικό 
στον κάδο διαλύματος καθαρισμού. Εάν το σύστημα 
ec-H2O λειτούργησε με απορρυπαντικό καθαρισμού, 

αδειάστε τον κάδο ακάθαρτου υγρού, προσθέστε 
καθαρό νερό και θέστε σε λειτουργία το σύστημα ec-
H2O έως ότου εξαλειφθεί ο κωδικός σφάλματος.



48 T350 9016453 (3-2023)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
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 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
O παρακάτω πίνακας υποδεικνύει τον Υπεύθυνο για 
κάθε διαδικασία.

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

Χρονικό 
διάστημα

Υπεύθυνος Κλειδί Περιγραφή Διαδικασία Λιπαντικό/
Υγρό

Καθημερινά Χ 1 Δίσκος(οι) Έλεγχος, αντιστροφή ή 
αντικατάσταση

Χ 1 Βούρτσα(ες) Έλεγχος, καθαρισμός
Χ 6 Ελαστικό μάκτρο Καθαρίστε, ελέγξτε για τυχόν 

βλάβες και φθορές
Χ 8 Ποδιά κεφαλής καθαρισμού Ελέγξτε για τυχόν βλάβες και 

φθορές
Χ 2 Κάδος ακάθαρτου υγρού Αποστραγγίστε, ξεπλύνετε, 

καθαρίστε το φίλτρο διακοπής 
λειτουργίας με πλωτήρα και τον 
δίσκο ακαθαρσιών

Χ 3 Δοχείο διαλύματος Αποστραγγίστε, ξεπλύνετε
Χ 4 Κάδος Δυσμενούς 

Περιβάλλοντος (επιλογή)
Ελέγξτε, ξαναγεμίστε CAD

Χ 5 Δοχείο αυτόματου 
συμπληρώματος υγρών 
μπαταρίας (επιλογή)

Ελέγξτε, ξαναγεμίστε DW

Χ 7 Μπαταρίες Φορτίστε εάν χρειάζεται
Μία 
φορά την 
εβδομάδα

Χ 7 Στοιχεία μπαταριών Ελέγξτε τη στάθμη του 
ηλεκτρολύτη

DW

Χ 7 Θήκη των μπαταριών Ελέγξτε για υγρό
Χ 6 Δεξαμενή παγίδευσης σταγόνων 

από το συγκρότημα ελαστικού 
μάκτρου (μοντέλο διπλού 
δίσκου)

Ελέγξτε. Καθαρίστε

50 ώρες Χ 2 Στεγανοποιητικό λάστιχο 
καλύμματος κάδου ακάθαρτου 
υγρού

Ελέγξτε για φθορές

Χ 9 Φίλτρο κάδου διαλύματος Αφαιρέστε και καθαρίστε
100 ώρες Χ 7 Σύστημα συμπληρώματος 

υγρών μπαταρίας (επιλογή)
Ελέγξτε τους εύκαμπτους 
σωλήνες για τυχόν βλάβες και 
φθορές

200 ώρες Χ 7 Μπαταρίες, ακροδέκτες και 
καλώδια

Ελέγξτε και καθαρίστε

ΕΠ 13 Αλυσίδα τιμονιού Λιπάνετε, ελέγξτε κατά πόσο 
είναι τεντωμένη η αλυσίδα και 
ελέγξτε για τυχόν βλάβες και 
φθορές.

GL

ΕΠ 14 Καλώδιο τιμονιού Έλεγχος τάνυσης. Ελέγξτε για 
τυχόν βλάβες και φθορές

750 ώρες ΕΠ 10 Κινητήρας κενού Αντικαταστήστε τις ψήκτρες 
άνθρακα

1250 ώρες ΕΠ 11 Προωθητικός κινητήρας Αντικαταστήστε τις ψήκτρες 
άνθρακα

ΕΠ 12 Μοτέρ βούρτσας Αντικαταστήστε τις ψήκτρες 
άνθρακα

ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ / ΥΓΡΟ

DW-Αποσταγμένο νερό
Εγκεκριμένο εμπορικά διαθέσιμο απορρυπαντικό CAD
GL - βαλβολίνη ιξώδους SAE 90
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 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Για τη διατήρηση του μηχανήματος σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας, εκτελέστε απλώς 
τις ακόλουθες διαδικασίες συντήρησης του 
μηχανήματος.

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.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε συντήρηση 
στο μηχάνημα να φοράτε τον απαραίτητο 
εξοπλισμό ανάλογα με την περίπτωση. Όλες 
οι επισκευές θα πρέπει να γίνονται από ειδικά 
εκπαιδευμένο προσωπικό.

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.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΡΗΣΗ

1. Γυρίστε τον δίσκο ανάποδα ή αντικαταστήστε 
τον όταν φθαρεί. Βλέπε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΥ.

2. Αντικαταστήστε τις βούρτσες όταν δεν καθαρίζουν 
πλέον αποτελεσματικά. Βλέπε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΥ.

3. Σκουπίστε τις λεπίδες του ελαστικού μάκτρου. 
Επιθεωρήστε τις λεπίδες για τυχόν φθορά και 
ζημιά. Περιστρέψτε τις λεπίδες εάν έχουν φθαρεί. 
Βλέπε ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΑΚΤΡΟΥ.

4. Καθαρίστε την ποδιά κεφαλής καθαρισμού. 
Ελέγξτε για τυχόν φθορά και ζημιές. 
Αντικαταστήστε την εάν έχει φθαρεί ή 
καταστραφεί.

5. Εκκενώστε, ξεπλύνετε και καθαρίστε τον 
κάδο ακάθαρτου υγρού. Βλέπε ΚΑΔΟΙ 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
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 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε σέρβις στο 
μηχάνημα μην το ψεκάζετε με νερό υπό πίεση και 
μην το πλένετε με μάνικα. Μπορεί να προκληθεί 
ηλεκτρολογική βλάβη. Χρησιμοποιήστε υγρό 
πανί.

6. Αφαιρέστε τον δίσκο υπολειμμάτων και αδειάστε 
τον.

7. Αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο διακοπής 
λειτουργίας με πλωτήρα.

8. Εκκενώστε και ξεπλύνετε τον κάδο διαλύματος 
καθαρισμού.

9. Επιλογή «Δυσμενές Περιβάλλον» - Γεμίστε 
το δοχείο Δυσμενούς Περιβάλλοντος με 
συνιστώμενο απορρυπαντικό καθαρισμού χωρίς 
να το διαλύσετε με νερό. Επανατοποθετήστε το 
καπάκι.

10. Επιλογή αυτόματου συμπληρώματος υγρών 
μπαταρίας – Γεμίστε το δοχείο με αποσταγμένο 
νερό. Επανατοποθετήστε το καπάκι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγχετε για υγρό μέσα στη θήκη των 
μπαταριών κάθε φορά που αναπληρώνετε τον κάδο 
αυτόματου συμπληρώματος υγρών μπαταρίας. 
Αποστραγγίστε όλο το υγρό από τη θήκη των 
μπαταριών. Βλέπε ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
ΘΗΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
11. Φορτίστε τις μπαταρίες. Βλέπε ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποσυνδέετε τα καλώδια 
της μπαταρίας ενώ ο φορτιστής βρίσκεται 
στην πρίζα, καθώς μπορεί να προκληθεί 
βραχυκύκλωμα.

12. Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του 
μηχανήματος με καθαριστικό γενικής χρήσης και 
νωπό πανί.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΧΡΗΣΗ

1. Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη σε όλα τα 
στοιχεία των μπαταριών. Βλέπε ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με 
αυτόματο ή χειροκίνητο σύστημα συμπληρώματος 
υγρών μπαταρίας, βλέπε ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.

2. Ελέγξτε για υγρό μέσα στη θήκη των μπαταριών. 
Βλέπε ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΘΗΚΗΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ.

3. Μόνο για τα μηχανήματα με κεφαλές 
καθαρισμού 24 ιντσών (600 χλστ.): Αφαιρέστε 
το καπάκι παγίδευσης σταγόνων από το 
συγκρότημα ελαστικού μάκτρου και καθαρίστε τη 
δεξαμενή.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 50 ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ελέγξτε και καθαρίστε το στεγανοποιητικό 
λάστιχο του καλύμματος του κάδου ακάθαρτου 
υγρού. Αντικαταστήστε το στεγανοποιητικό 
λάστιχο εάν έχει πάθει ζημιά.

.

2. Αποστραγγίξτε τον κάδο διαλύματος 
καθαρισμου. Αφαιρέστε το φίλτρο του κάδου 
διαλύματος καθαρισμού και καθαρίστε το 
φίλτρο. Περιστρέψτε το μπολ του φίλτρου 
αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε.
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 100 ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με το 
προαιρετικό σύστημα συμπληρώματος υγρών 
μπαταρίας, ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες για 
διαρροές, χαλαρές συνδέσεις σωλήνων, για ζημιές 
ή φθορά. Αντικαταστήστε το σύστημα εάν έχει πάθει 
ζημιά.

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

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ 200 ΩΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Ελέγξτε εάν οι συνδέσεις των καλωδίων 
των μπαταριών είναι χαλαρές και 
καθαρίστε την επιφάνεια των μπαταριών, 
συμπεριλαμβανομένων των ακροδεκτών και των 
σφιγκτήρων των καλωδίων, για να αποφευχθεί η 
διάβρωση. Βλέπε ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.

2. Ελέγξτε για ζημιά ή φθορά και λιπάνετε την 
αλυσίδα του τιμονιού.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά το σέρβις 
του μηχανήματος, όλες οι επισκευές πρέπει 
να πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένο 
προσωπικό.

3. Ελέγξτε για ζημιά ή φθορά και λιπάνετε το 
καλώδιο του τιμονιού. Χρησιμοποιήστε έναν 
μετρητή τάνυσης, για να ελέγξετε την τάνυση του 
καλωδίου του τιμονιού.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά το σέρβις 
του μηχανήματος, όλες οι επισκευές πρέπει 
να πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένο 
προσωπικό.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Αντικαταστήστε τις ψήκτρες άνθρακα του κινητήρα 
όπως εικονίζεται. Επικοινωνήστε με εκπαιδευμένο 
προσωπικό για την αντικατάσταση των ψηκτρών 
άνθρακα.

Αντικατάσταση ψηκτρών Ώρες
Κινητήρας κενού 750
Προωθητικός κινητήρας 1250
Μοτέρ βούρτσας 1250
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  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.

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 μόνο σε καλά 
αεριζόμενο χώρο για να αποφύγετε τη 
συσσώρευση αερίου.

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

• Διατηρήστε τα κατάλληλα επίπεδα ηλεκτρολυτών 
σε μπαταρίες υγρού τύπου, ελέγχοντας τα 
επίπεδα μία φορά την εβδομάδα.

Το μηχάνημά σας είναι εξοπλισμένο με μπαταρίες 
μολύβδου-οξέος υγρού τύπου ή με μπαταρίες που 
δεν χρειάζονται συντήρηση και οι οποίες παρέχονται 
από την Tennant.

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.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τις μπαταρίες που δεν χρειάζονται συντήρηση 
(AGM κλειστού τύπου) δεν απαιτείται συμπλήρωμα 
υγρών. Παρόλα αυτά χρειάζεται καθαρισμός και 
τακτική συντήρηση.

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ-ΟΞΕΟΣ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ

Για τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος υγρού τύπου 
απαιτείται συμπλήρωμα υγρών τακτικά, όπως 
περιγράφεται παρακάτω. Να ελέγχετε τη στάθμη 
ηλεκτρολύτη της μπαταρίας μία φορά κάθε βδομάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με 
αυτόματο ή χειροκίνητο σύστημα συμπληρώματος 
υγρών μπαταρίας, προχωρήστε στις οδηγίες 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

Η στάθμη του ηλεκτρολύτη θα πρέπει να είναι 
ελαφρώς πιο πάνω από τις πλάκες της μπαταρίας 
όπως φαίνεται, πριν από 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

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μετά από 200 ώρες λειτουργίας, ελέγξτε εάν οι 
συνδέσεις των καλωδίων των μπαταριών είναι 
χαλαρές και καθαρίστε την επιφάνεια των μπαταριών, 
συμπεριλαμβανομένων των ακροδεκτών και των 
σφιγκτήρων των καλωδίων, για να αποφευχθεί η 
διάβρωση των μπαταριών. Χρησιμοποιήστε βούρτσα 
καθαρισμού με ισχυρό μείγμα μαγειρικής σόδας και 
νερού. Μην αφαιρείτε τα καπάκια των μπαταριών 
όταν τις καθαρίζετε.
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ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Οι οδηγίες φόρτισης σε αυτό το εγχειρίδιο 
προορίζονται για το φορτιστή μπαταριών που 
συνοδεύει το μηχάνημά σας. Απαγορεύεται η 
χρήση διαφορετικών φορτιστών μπαταρίας που 
δεν παρέχονται και δεν είναι εγκεκριμένοι από την 
Tennant.

Εάν το μηχάνημά σας το συνοδεύει εξωτερικός 
φορτιστής μπαταριών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
φόρτισης του φορτιστή για οδηγίες λειτουργίας. 
Επικοινωνήστε με το διανομέα ή την Tennant για 
προτάσεις σχετικά με φορτιστές μπαταριών εάν το 
μηχάνημά σας δεν το συνοδεύει κάποιος φορτιστής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Μη χρησιμοποιείτε 
μη συμβατούς φορτιστές μπαταρίας, γιατί αυτό 
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις μπαταρίες και 
ίσως πυρκαγιά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο φορτιστής είναι 
ρυθμισμένος να φορτίζει τον τύπο μπαταρίας που 
συνοδεύει το μηχάνημά σας. Εάν επιλέξετε να 
αλλάξετε τον τύπο ή τη χωρητικότητα της μπαταρίας 
(π.χ. μπαταρίες μολύβδου-οξέος (υγρού τύπου), 
χωρίς συντήρηση, κλειστού τύπου, AGM, κ.λπ.), θα 
πρέπει να αλλάξετε και το προφίλ φορτιστή για να 
αποφευχθεί ζημιά στην μπαταρία. Βλέπε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ.

1. Μεταφέρετε το μηχάνημα σε έναν καλά 
αεριζόμενο χώρο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες εκλύουν 
αέριο υδρογόνο. Μπορεί να προκληθεί 
έκρηξη ή πυρκαγιά. Κρατήστε σπίθες και 
γυμνή φλόγα μακριά, κατά την φόρτιση.

2. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη, στεγνή 
επιφάνεια, απενεργοποιήστε το και αφαιρέστε το 
κλειδί.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε συντήρηση 
στις μπαταρίες, σταθμεύστε το μηχάνημα 
σε επίπεδη επιφάνεια, κλείστε τον κεντρικό 
διακόπτη και αφαιρέστε το κλειδί.

3. Εάν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με μπαταρίες 
μολύβδου-οξέος (υγρού τύπου) ελέγχετε τη 
στάθμη του ηλεκτρολύτη εβδομαδιαία πριν 
φορτίσετε. Για μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με 
το αυτόματο σύστημα συμπληρώματος υγρών 
μπαταρίας, ελέγξτε εάν το δοχείο αυτόματου 
συμπληρώματος υγρών μπαταρίας χρειάζεται 
αναπλήρωση. Προσθέστε αποσταγμένο νερό εάν 
η στάθμη είναι χαμηλή.

4. Για τα μοντέλα που συνοδεύονται από εσωτερικό 
φορτιστή, αφαιρέστε το καλώδιο του φορτιστή 
από τους γάντζους αποθήκευσης και βάλτε το σε 
σωστά γειωμένη πρίζα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Ανοίξτε τον κάδο 
ακάθαρτου υγρού, αν η θερμοκρασία είναι πάνω 
από 80ºF/27ºC κατά τη φόρτιση των μπαταριών.

Για τα μοντέλα με εξωτερικό φορτιστή, ενώστε 
πρώτα το καλώδιο συνεχούς ρεύματος (DC) 
στην υποδοχή φόρτισης του μηχανήματος και 
μετά συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου 
ρεύματος (AC) με σωστά γειωμένη πρίζα. 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του εξωτερικού 
φορτιστή για οδηγίες χρήσης. Μην κλείνετε τον 
κάδο ακάθαρτου υγρού πάνω από τα καλώδια 
φορτιστή, όταν η φόρτιση γίνεται με εξωτερικό 
φορτιστή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Μην αποσυνδέετε το 
καλώδιο DC του εξωτερικού 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.

5. 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 τα πέντε 
λαμπάκια δύο φορές, ο κύκλος φόρτισης έχει 
ολοκληρωθεί.

Pro-panelPro-membrane

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποσυνδέετε τα καλώδια 
της μπαταρίας ενώ ο φορτιστής βρίσκεται 
στην πρίζα, καθώς μπορεί να προκληθεί 
βραχυκύκλωμα.
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6. Αφού φορτίσετε τις μπαταρίες αποσυνδέστε το 

καλώδιο παροχής ρεύματος και τυλίξτε το γύρω 
από τους γάντζους για το καλώδιο.

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

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ο φορτιστής είναι ρυθμισμένος να φορτίζει τον 
τύπο μπαταρίας που συνοδεύει το μηχάνημά σας. 
Εάν επιλέξετε να αλλάξετε τύπο ή χωρητικότητα 
μπαταρίας, θα πρέπει να αλλάξετε και το προφίλ 
φορτιστή για να αποφευχθεί ζημιά στην μπαταρία.

Η λυχνία αποφόρτισης της μπαταρίας του 
μηχανήματος  (BDI) πρέπει επίσης να είναι 
προγραμματισμένη, για να ταιριάζει με τον τύπο 
μπαταρίας, προκειμένου να αποφευχθεί ζημιά στην 
μπαταρία ή/και μικρή διάρκεια ζωής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για μηχανήματα που αποστέλλονται 
χωρίς μπαταρίες, η λυχνία αποφόρτισης της 
μπαταρίας και ο εσωτερικός φορτιστής έχουν 
ρυθμιστεί ως προεπιλογή για μπαταρίες GEL (γέλης). 
Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό 
τύπο μπαταρίας, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις 
όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα μηχανήματα που αποστέλλονται 
χωρίς μπαταρίες και παρέχονται με εξωτερικό 
φορτιστή, ο εξωτερικός φορτιστής έχει ρυθμιστεί 
εργοστασιακά για μπαταρίες μολύβδου-οξέος 
υγρού τύπου. Η λυχνία αποφόρτισης της μπαταρίας 
έχει ρυθμιστεί ως προεπιλογή για μπαταρίες GEL 
(γέλης). Η ενδεικτική λυχνία αποφόρτισης μπαταρίας 
πρέπει να επαναπρογραμματιστεί, για να ταιριάζει 
με τις ρυθμίσεις του φορτιστή (Βλέπε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ παρακάτω).

ΜΟΝΤΕΛΑ IRIS: Για τα μοντέλα που διαθέτουν τη 
δυνατότητα αναφοράς των δεδομένων φόρτισης της 
μπαταρίας μέσω IRIS, η Tennant συνιστά τη χρήση 
του ίδιου τύπου μπαταρίας. Αν επιθυμείτε διαφορετική 
αμπερώρα ή τύπο μπαταρίας, επικοινωνήστε με το 
Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας της Tennant.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:

1. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του εξωτερικού 
φορτιστή μπαταριών, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο 
κατόχου του εξωτερικού φορτιστή.

2. Για να προγραμματίσετε ξανά τη λυχνία 
αποφόρτισης της μπαταρίας του μηχανήματος 
(BDI):

Μοντέλο Pro-Membrane - Απαιτείται λογισμικό 
εφαρμογής σέρβις, επικοινωνήστε με το κέντρο 
σέρβις.

Μοντέλο Pro-Panel - Βλέπε ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ στην ενότητα ΕΠΟΠΤΗΣ, για τα 
μοντέλα Pro-Panel.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:

Μοντέλο Pro-Membrane- Για να αλλάξετε 
τις ρυθμίσεις του εσωτερικού φορτιστή 
μπαταριών, απαιτείται λογισμικό εφαρμογής 
σέρβις. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις. 
Εναλλακτικά, μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα το 
προφίλ φορτιστή. Βλέπε ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ για το 
μοντέλο Pro-Membrane. Η λυχνία αποφόρτισης της 
μπαταρίας θα προγραμματιστεί ξανά για να ταιριάξει 
με τον τύπο της μπαταρίας όταν αλλαχθεί το προφίλ 
του φορτιστή μπαταρίας.

Μοντέλο Pro-Panel - Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις 
του εσωτερικού φορτιστή μπαταριών, βλέπε ΑΛΛΑΓΗ 
ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ στην ενότητα ΕΠΟΠΤΗΣ, για τα 
μοντέλα Pro-Panel. Η λυχνία αποφόρτισης της 
μπαταρίας θα προγραμματιστεί ξανά αυτόματα για να 
ταιριάξει με την επιλογή της μπαταρίας.

ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (μοντέλο Pro-Membrane)
Για να αλλάξετε χειροκίνητα τις ρυθμίσεις του 
εσωτερικού φορτιστή μπαταριών για έναν 
διαφορετικό τύπο μπαταρίας, ακολουθήστε 
προσεκτικά τις οδηγίες που περιγράφονται 
παρακάτω:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χειροκίνητη μέθοδος είναι μόνο μια 
εναλλακτική σε περίπτωση που δεν μπορείτε να 
αλλάξετε τη ρύθμιση με τη χρήση του Λογισμικού 
Εφαρμογής Σέρβις που εκτελείται από το Σέρβις.

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο της μπαταρίας από τη 
σύνδεση του μηχανήματος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε συντήρηση 
στο μηχάνημα, σταθμεύστε το σε επίπεδη 
επιφάνεια, απενεργοποιήστε τον κεντρικό 
διακόπτη και αφαιρέστε το κλειδί.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα πρόσβασης, για να φανεί ο 
εσωτερικός φορτιστής μπαταριών.

3. Αφαιρέστε προσεκτικά την ετικέτα ένδειξης του 
φορτιστή για να αποκτήσετε πρόσβαση στις 
επιλογές ρυθμίσεων.

4. Με μικρό κανονικό κατσαβίδι, γυρίστε το καντράν 
στον κατάλληλο τύπο μπαταρίας σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα.

Θέση 
πληκτρολόγησης

Ρυθμίσεις περιγραφής 
μπαταρίας με διαφορετικά 

AH
0 ρύθμιση CAN-BUS*
1 Υγρού τύπου, Trojan 180-260 

AH
2 Υγρού τύπου, Trojan 270-360 

AH
3 Υγρού τύπου, Enersys/Tab 

200-350 AH
4 AGM, Tianneng 180-260 AH
5 AGM, Discover 200-350 AH
6 Gel (γέλης), Sonnenschein 

80-150 AH

* Η ρύθμιση CAN-BUS, θέση πληκτρολόγησης «0», 
είναι η ρύθμιση λογισμικού που έχει προγραμματιστεί 
για να ταιριάζει με τον τύπο μπαταρίας που παρέχεται 
με το μηχάνημα. Όταν η πληκτρολόγηση αλλάξει 
χειροκίνητα σε μια διαφορετική ρύθμιση, δεν πρέπει 
να επανέλθει στο «0», καθώς ενδέχεται να προκληθεί 
ζημιά στη μπαταρία. Απαιτείται το Λογισμικό 
Εφαρμογής Σέρβις για την επαναρύθμιση στο «0». 
Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

5. Επανατοποθετήστε την ετικέτα ένδειξης.

6. Για να ρυθμίσετε την ενδεικτική λυχνία 
αποφόρτισης σύμφωνα με τον καινούργιο τύπο 
μπαταρίας, βάλτε το καλώδιο του εσωτερικού 
φορτιστή σε μια πρίζα. Το λογισμικό του 
μηχανήματος θα επαναπρογραμματίσει αυτόματα 
την ενδεικτική λυχνία αποφόρτισης στον νέο τύπο 
μπαταρίας.
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ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣΥΓΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ TAB)

Οι ακόλουθες οδηγίες είναι για μοντέλα εξοπλισμένα 
με το χειροκίνητο σύστημα συμπληρώματος υγρών 
μπαταρίας αντλίας.

Το προαιρετικό χειροκίνητο σύστημα 
συμπληρώματος υγρών μπαταρίας παρέχει έναν 
ασφαλή και εύκολο τρόπο για να διατηρείτε το 
επίπεδο των ηλεκτρολυτών στις μπαταρίες στα 
σωστά επίπεδα. Σχεδιασμένο μόνο για μπαταρίες 
Wet BFS TAB.

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 λευκός δείκτης στάθμης είναι 
χαμηλός, προσθέστε υγρά, όπως περιγράφεται 
στις παρακάτω οδηγίες. Εάν ο λευκός δείκτης 
στάθμης είναι στην πλήρη θέση (στο διάφανο 
παράθυρο), ο ηλεκτρολύτης είναι στο σωστό 
επίπεδο και επομένως δεν χρειάζεται νερό.

Χαμηλή

Πλήρης

3. Εντοπίστε το συζευκτήρα του εύκαμπτου σωλήνα 
συμπληρώματος της μπαταρίας, μέσα στη 
θήκη της μπαταρίας. Συνδέστε τον χειροκίνητο 
εύκαμπτο σωλήνα αντλίας στο σύστημα 
συμπληρώματος υγρών μπαταρίας

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

σωλήνα αντλίας μέχρι να σφίξει. Οι λευκοί δείκτες 
στάθμης θα ανέβουν σε πλήρη θέση.

6. Αφού προσθέσετε νερό, αποθηκεύστε το 
χειροκίνητο σωλήνα αντλίας μέσα στη θήκη 
της μπαταρίας του μηχανήματος για μελλοντική 
χρήση.
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ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣΥΓΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ  
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Trojan®)

Οι ακόλουθες οδηγίες είναι για μοντέλα εξοπλισμένα 
με το χειροκίνητο σύστημα συμπληρώματος υγρών 
μπαταρίας αντλίας.

Το προαιρετικό χειροκίνητο σύστημα 
συμπληρώματος υγρών μπαταρίας παρέχει έναν 
ασφαλή και εύκολο τρόπο για να διατηρείτε το 
επίπεδο των ηλεκτρολυτών στις μπαταρίες στα 
σωστά επίπεδα. Σχεδιασμένο μόνο για μπαταρίες 
Wet BFS Trojan.

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 τις 
ενδείξεις στάθμης ηλεκτρολύτη μπαταρίας που 
βρίσκονται στα καλύμματα των μπαταριών. 

3. Εάν ο δείκτης στάθμης έχει χαμηλό λευκό 
πλωτήρα, προσθέστε νερό όπως περιγράφεται 
στις παρακάτω οδηγίες. 

Προσθέστε νερό Γεμάτος

4. Εντοπίστε το συζευκτήρα του εύκαμπτου σωλήνα 
συμπληρώματος της μπαταρίας, μέσα στη 
θήκη της μπαταρίας. Συνδέστε τον χειροκίνητο 
εύκαμπτο σωλήνα αντλίας στο σύστημα 
συμπληρώματος υγρών μπαταρίας.

5. Βυθίστε την άλλη μεριά του χειροκίνητου 
εύκαμπτου σωλήνα αντλίας μέσα σε μπουκάλι 
αποσταγμένου νερού.
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6. Πιέστε το βολβό του χειροκίνητου εύκαμπτου 

σωλήνα αντλίας μέχρι να σφίξει. Οι λευκοί δείκτες 
στάθμης θα ανέβουν σε πλήρη θέση.

High Float = Full

7. Αφού προσθέσετε νερό, αποθηκεύστε το 
χειροκίνητο σωλήνα αντλίας μέσα στη θήκη 
της μπαταρίας του μηχανήματος για μελλοντική 
χρήση.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΔΟΥ 
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ SMART-FILL (ΕΠΙΛΟΓΗ)

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.

Το σύστημα αυτόματου συμπληρώματος υγρών της 
μπαταρίας έχει σχεδιαστεί για να γεμίζει αυτόματα 
τις μπαταρίες αφότου το μηχάνημα φθάσει σε 
έναν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. 
Μην αφαιρείτε τα καπάκια της μπαταρίας και μην 
προσθέτετε χειροκίνητα υγρό στις μπαταρίες.

Ελέγξτε το σύστημα αυτόματου συμπληρώματος 
υγρών της μπαταρίας για διαρροές, χαλαρές 
συνδέσεις εύκαμπτων σωληνών, για ζημιές ή φθορά. 
Αντικαταστήστε το εάν έχει καταστραφεί.

Να ελέγχετε περιοδικά το επίπεδο του υγρού στο 
δοχείο αυτόματου συμπληρώματος. Προσθέστε 
αποσταγμένο νερό όταν είναι χαμηλή η στάθμη.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε επισκευή 
στο μηχάνημα, να χρησιμοποιείτε μόνο 
αποσταγμένο νερό κατά το γέμισμα του δοχείου 
αυτόματου συμπληρώματος της μπαταρίας.

Για μηχανήματα που είναι εξοπλισμένα με δείκτες 
ηλεκτρολύτη μπαταρίας, ο λευκός πλωτήρας θα 
ανυψωθεί και θα γίνει ορατός όταν θα είναι γεμάτος. 
Θα χαμηλώσουν όταν απαιτείται νερό.

Προσθέστε νερό Γεμάτος

Η λυχνία αυτόματου συμπληρώματος μπαταρίας 
θα ειδοποιήσει επίσης τον χρήστη να προσθέσει 
αποσταγμένο νερό όταν το δοχείο είναι άδειο. Βλέπε 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ για περισσότερες 
λεπτομέρειες.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΘΗΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Χρησιμοποιήστε τη βαλβίδα αποστράγγισης θήκης 
μπαταριών, για να αποστραγγίσετε το υγρό από τη 
θήκη των 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 μπροστινό άκρο του 
μηχανήματος πάνω σε μια επιφάνεια όπου θα 
μπορεί να γίνει με ασφάλεια η αποστράγγιση της 
μπαταρίας, 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.

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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  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΥ

Αντικαταστήστε τις βούρτσες ή τους δίσκους όταν δεν 
καθαρίζουν πλέον αποτελεσματικά. Αντικαταστήστε 
τις βούρτσες όταν δεν καθαρίζουν πλέον 
αποτελεσματικά.

Οι δίσκοι καθαρισμού πρέπει να τοποθετούνται σε 
οδηγούς δίσκων για να είναι έτοιμοι προς χρήση. Ο 
δίσκος καθαρισμού στερεώνεται με έναν κεντρικό 
δίσκο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο 
πλευρές του δίσκου για καθάρισμα. Γυρίστε ανάποδα 
το δίσκο για να χρησιμοποιήσετε την άλλη πλευρά.

Οι δίσκοι καθαρισμού πρέπει να καθαρίζονται 
αμέσως μετά τη χρήση με σαπούνι και νερό. Μην 
πλένετε τους δίσκους με νερό υπό πίεση. Κρεμάστε ή 
απλώστε τους δίσκους για να στεγνώσουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αλλάζετε πάντα όλο το σετ βουρτσών και 
δίσκων. Διαφορετικά, οι βούρτσες ή οι δίσκοι δεν θα 
έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ(ΩΝ)/ΔΙΣΚΟΥ(ΩΝ) 
ΣΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ PRO-PANEL

1. Σταθείτε και με τα δύο πόδια πάνω στο πεντάλ 
παρουσίας χειριστή (χωρίς να πατήσετε το 
πεντάλ κίνησης), γυρίστε το κλειδί στη θέση ΟΝ 
και πατήστε το κουμπί αλλαγής βούρτσας, για 
να ανυψωθεί η κεφαλή καθαρισμού στο σωστό 
επίπεδο, για να αλλάξετε τη βούρτσα(ες) ή τον 
τον δίσκο(ους).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παραμείνετε όρθιος πάνω στο πεντάλ 
παρουσίας χειριστή μέχρι η κεφαλή καθαρισμού 
να μετακινηθεί σε όλο το εύρος κίνησής της και να 
σταματήσει. Η διαδικασία θα διακοπεί προσωρινά, 
αν ο χειριστής απελευθερώσει το πεντάλ παρουσίας 
χειριστή. Κατεβείτε από το πεντάλ παρουσίας χειριστή 
και πατήστε ξανά το κουμπί αλλαγής βούρτσας, για να 
συνεχίσετε τη διαδικασία. Γυρίστε τον διακόπτη στη 
θέση OFF για να ματαιώσετε τη διαδικασία.

2. Πατήστε το κουμπί αλλαγής βούρτσας, για να 
αποσυνδέσετε τη βούρτσα.

Το κουμπί αλλαγής βούρτσας θα γίνει πράσινο, 
όταν η κεφαλή καθαρισμού επανέλθει στη θέση 
της, για να μπορεί να γίνει η αλλαγή του οδηγού 
βούρτσας ή δίσκου.

3. Περιμένετε να εμφανιστεί το πράσινο σημάδι 
ελέγχου και δύο πορτοκαλί βέλη στην οθόνη Pro-
Panel. 

4. Απελευθερώστε το πεντάλ παρουσίας χειριστή.
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5. Μηχανήματα εξοπλισμένα με πλήμνες 

μαγνητικών βουρτσών: Αφαιρέστε τον οδηγό 
βούρτσας ή δίσκου κάτω από την κεφαλή 
καθαρισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος από 
το μαγνητικό πεδίο. Ο μαγνητικός 
οδηγός δίσκου/ βούρτσα μπορεί να 
είναι επιβλαβής στα άτομα που φέρουν 
βηματοδότη ή ιατρικά εμφυτεύματα.

Μηχανήματα που διαθέτουν πλήμνες για 
βούρτσες με 3 παξιμάδια: Για να αφαιρέσετε τον 
οδηγό βούρτσας ή δίσκου, πιάστε τον δίσκο και 
στρίψτε τον γρήγορα.

6. Μηχανήματα εξοπλισμένα με πλήμνες 
μαγνητικών βουρτσών: Ωθήστε τον νέο 
οδηγό βούρτσας ή δίσκου κάτω από την 
κεφαλή καθαρισμού και ανασηκώστε τον μέχρι 
ο μαγνήτης να τα ασφαλίσει στην πλήμνη του 
οδηγού.

Μηχανήματα που διαθέτουν πλήμνες για 
βούρτσες με 3 παξιμάδια: Τοποθετήστε τα 
τρία παξιμάδια στις υποδοχές της πλήμνης του 
κινητήρα και δώστε μία γρήγορη αριστερόστροφη 
στροφή στον οδηγό δίσκου / βούρτσα για να 
εμπλακεί η πλήμνη.

7. Φροντίστε ο οδηγός δίσκου ή η βούρτσα να είναι 
καλά στερεωμένα στον αφαλό μετάδοσης κίνησης 
της βούρτσας.

8. Βεβαιωθείτε ότι η ποδιά κεφαλής καθαρισμού 
είναι τοποθετημένη σωστά πάνω στην κεφαλή 
καθαρισμού.

9. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τον άλλο οδηγό 
βούρτσας ή δίσκου, αν το μηχάνημα διαθέτει 
κεφαλή καθαρισμού διπλής βούρτσας.
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ(ΩΝ)/ΔΙΣΚΟΥ(ΩΝ) 
ΣΤΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ PRO-MEMBRANE

1. Σταθείτε και με τα δύο πόδια πάνω στο πεντάλ 
παρουσίας χειριστή (χωρίς να πατήσετε το 
πεντάλ κίνησης), γυρίστε το κλειδί στη θέση ΟΝ 
και πατήστε το κουμπί αλλαγής βούρτσας, για 
να ανυψωθεί η κεφαλή καθαρισμού στο σωστό 
επίπεδο, για να αλλάξετε τη βούρτσα(ες) ή τον 
τον δίσκο(ους).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παραμείνετε όρθιος πάνω στο πεντάλ 
παρουσίας χειριστή μέχρι η κεφαλή καθαρισμού 
να μετακινηθεί σε όλο το εύρος κίνησής της. Η 
διαδικασία θα διακοπεί προσωρινά, αν ο χειριστής 
απελευθερώσει το πεντάλ παρουσίας χειριστή. 
Κατεβείτε από το πεντάλ παρουσίας χειριστή και 
πατήστε ξανά το κουμπί αλλαγής βούρτσας, για να 
συνεχίσετε τη διαδικασία. Γυρίστε τον διακόπτη στη 
θέση OFF για να ματαιώσετε τη διαδικασία.

2. Απελευθερώστε το πεντάλ χειριστή, όταν το 
πράσινο LED σταματήσει να αναβοσβήνει και 
ανάψει σταθερό πράσινο.

3. Μηχανήματα εξοπλισμένα με πλήμνες 
μαγνητικών βουρτσών: Αφαιρέστε τον οδηγό 
βούρτσας ή δίσκου κάτω από την κεφαλή 
καθαρισμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος από 
το μαγνητικό πεδίο. Ο μαγνητικός 
οδηγός δίσκου/ βούρτσα μπορεί να 
είναι επιβλαβής στα άτομα που φέρουν 
βηματοδότη ή ιατρικά εμφυτεύματα.

Μηχανήματα που διαθέτουν πλήμνες για 
βούρτσες με 3 παξιμάδια: Για να αφαιρέσετε τον 
οδηγό βούρτσας ή δίσκου, πιάστε τον δίσκο και 
στρίψτε τον γρήγορα.

4. Μηχανήματα εξοπλισμένα με πλήμνες 
μαγνητικών βουρτσών: Ωθήστε τον νέο 
οδηγό βούρτσας ή δίσκου κάτω από την 
κεφαλή καθαρισμού και ανασηκώστε τον μέχρι 
ο μαγνήτης να τα ασφαλίσει στην πλήμνη του 
οδηγού.

Μηχανήματα που διαθέτουν πλήμνες για 
βούρτσες με 3 παξιμάδια: Τοποθετήστε τα 
τρία παξιμάδια στις υποδοχές της πλήμνης του 
κινητήρα και δώστε μία γρήγορη αριστερόστροφη 
στροφή στον οδηγό δίσκου / βούρτσα για να 
εμπλακεί η πλήμνη.

5. Φροντίστε ο οδηγός δίσκου ή η βούρτσα να είναι 
καλά στερεωμένα στον αφαλό μετάδοσης κίνησης 
της βούρτσας.

6. Βεβαιωθείτε ότι η ποδιά κεφαλής καθαρισμού 
είναι τοποθετημένη σωστά πάνω στην κεφαλή 
καθαρισμού.

7. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τον άλλο οδηγό 
βούρτσας ή δίσκου, αν το μηχάνημα διαθέτει 
κεφαλή καθαρισμού διπλής βούρτσας.

8. Πατήστε ξανά το πεντάλ παρουσίας χειριστή, για 
να επιτρέψετε στο μηχάνημα να ολοκληρώσει τον 
κύκλο αλλαγής βούρτσας.
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΠΙΔΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΑΚΤΡΟΥ

Κάθε λεπίδα του ελαστικού μάκτρου έχει τέσσερις 
ακμές καθαρισμού. Όταν οι λεπίδες φθαρούν, απλώς 
περιστρέψτε τις αριστερά-δεξιά ή πάνω-κάτω για να 
χρησιμοποιήσετε καινούρια ακμή. Εάν έχουν φθαρεί 
και οι τέσσερις ακμές, αντικαταστήστε τις λεπίδες.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΚΤΡΩΝ 
ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
20 ΙΝΤΣΩΝ (500 ΧΛΣΤ.)

1. Σβήστε το μηχάνημα και χαμηλώστε την κεφαλή 
καθαρισμού.

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. Περιστρέψτε το συγκρότημα του ελαστικού 
μάκτρου προς τη δεξιά πλευρά του μηχανήματος.

3. Αποσυνδέστε το σωλήνα απορρόφησης από το 
συγκρότημα του ελαστικού μάκτρου.

4. Πιέστε τον μοχλό συγκράτησης ελαστικού 
μάκτρου και αφαιρέστε το συγκρότημα ελαστικού 
μάκτρου από το μηχάνημα.

5. Λασκάρετε καλά τα τέσσερα εξωτερικά κουμπιά 
του συγκροτήματος μάκτρου. Με αυτόν τον τρόπο 
θα διαχωριστεί το ελατήριο συγκράτησης της 
λεπίδας από το πλαίσιο του ελαστικού μάκτρου.

6. Αφαιρέστε τη φθαρμένη λεπίδα(ες) από το 
έλασμα συγκράτησης της λεπίδας.
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7. Περιστρέψτε την πίσω λεπίδα(ες) για να 

χρησιμοποιήσετε καινούρια ακμή και τοποθετήστε 
τη λεπίδα(ες) στη θέση της. Φροντίστε να 
ευθυγραμμίσετε τις υποδοχές που υπάρχουν στη 
λεπίδα(ες) με τις οπές συγκράτησης.

8. Πιέστε μεταξύ τους το πλαίσιο του ελαστικού 
μάκτρου με τη λεπίδα συγκράτησης και 
ξανασφίξτε τα τέσσερα εξωτερικά κουμπιά.

9. Τοποθετήστε τον βραχίονα του συγκροτήματος 
ελαστικού μάκτρου κοντά στον μηχανισμό του 
ελαστικού μάκτρου και ευθυγραμμίστε τους 
πείρους του μηχανισμού ελαστικού μάκτρου μέσα 
στον βραχίονα του συγκροτήματος ελαστικού 
μάκτρου.

10. Ωθήστε το συγκρότημα ελαστικού μάκτρου 
πάνω στον μηχανισμό ελαστικού μάκτρου μέχρι 
να ασφαλιστούν και οι δύο πείροι του στον 
βραχίονα.

11. Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο γλώσσες του ελαστικού 
μάκτρου είναι τοποθετημένες πάνω από την 
ποδιά της κεφαλής καθαρισμού. 

12. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα κενού στο 
συγκρότημα του ελαστικού μάκτρου.

13. Περιστρέψτε και κεντράρετε το συγκρότημα του 
ελαστικού μάκτρου κάτω από το μηχάνημα.
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΚΤΡΩΝ 
ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
24 ΙΝΤΣΩΝ (600 ΧΛΣΤ.)

1. Σβήστε το μηχάνημα και χαμηλώστε την κεφαλή 
καθαρισμού.

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. Περιστρέψτε το συγκρότημα του ελαστικού 
μάκτρου προς τη δεξιά πλευρά του μηχανήματος.

3. Αποσυνδέστε το σωλήνα απορρόφησης από το 
συγκρότημα του ελαστικού μάκτρου.

4. Πιέστε τον μοχλό συγκράτησης ελαστικού 
μάκτρου και αφαιρέστε το συγκρότημα ελαστικού 
μάκτρου από το μηχάνημα.

5. Λασκάρετε καλά τα δύο εξωτερικά κουμπιά του 
συγκροτήματος μάκτρου. Με αυτόν τον τρόπο 
θα διαχωριστεί το ελατήριο συγκράτησης της 
λεπίδας από το πλαίσιο του ελαστικού μάκτρου.

6. Αφαιρέστε τη φθαρμένη λεπίδα(ες) από το 
έλασμα συγκράτησης της λεπίδας.

7. Περιστρέψτε την πίσω λεπίδα(ες) για να 
χρησιμοποιήσετε καινούρια ακμή και τοποθετήστε 
τη λεπίδα(ες) στη θέση της. Φροντίστε να 
ευθυγραμμίσετε τις υποδοχές που υπάρχουν στις 
λεπίδες με τις οπές συγκράτησης.
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8. Πιέστε μεταξύ τους το πλαίσιο του ελαστικού 

μάκτρου με τη λεπίδα συγκράτησης και 
ξανασφίξτε τα δύο εξωτερικά κουμπιά.

9. Τοποθετήστε τον βραχίονα του συγκροτήματος 
ελαστικού μάκτρου κοντά στον μηχανισμό του 
ελαστικού μάκτρου και ευθυγραμμίστε τους 
πείρους του μηχανισμού ελαστικού μάκτρου μέσα 
στον βραχίονα του συγκροτήματος ελαστικού 
μάκτρου.

10. Ωθήστε το συγκρότημα ελαστικού μάκτρου 
πάνω στον μηχανισμό ελαστικού μάκτρου μέχρι 
να ασφαλιστούν και οι δύο πείροι του στον 
βραχίονα.

11. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα κενού στο 
συγκρότημα του ελαστικού μάκτρου.

12. Περιστρέψτε και κεντράρετε το συγκρότημα του 
ελαστικού μάκτρου κάτω από το μηχάνημα.
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΕΤΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ του ec-H2O

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.

Η κασέτα επεξεργασίας νερού πρέπει να 
αντικατασταθεί όταν φτάσει σε μέγιστη χρήση 
του νερού ή όταν λήξει το χρονικό όριο από την 
ενεργοποίησή της, ανάλογα με το ποιο θα συμβεί 
πρώτο. Ο πίνακας ελέγχου θα δώσει έναν κωδικό 
όταν έρθει η ώρα για αντικατάσταση της κασέτας. 
Βλέπε ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ για 
περισσότερες λεπτομέρειες.

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

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την πρώτη χρήση και μετά την 
αντικατάσταση της κασέτας επεξεργασίας νερού, 
το σύστημα ecH2O θα παρακάμψει αυτόματα την 
επιλεγμένη ροή διαλύματος έως και μέχρι 75 λεπτά.

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

2. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης, για να φανεί η 
κασέτα επεξεργασίας νερού του ec-H2O.

3. Αποσυνδέστε τους δύο συνδετήρες του 
εύκαμπτου σωλήνα από το πάνω μέρος της 
κασέτας πιέζοντας τα μαύρα περιλαίμια προς 
τα μέσα και τραβώντας τους συνδετήρες προς 
τα έξω. Ανασηκώστε την κασέτα για να την 
αφαιρέσετε.

4. Συμπληρώστε την ημερομηνία εγκατάστασης 
πάνω στην ετικέτα της καινούριας κασέτας.



71T350 9016453 (3-2023)

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
5. Εγκαταστήστε την καινούρια κασέτα και 

ξανασυνδέστε τους δύο εύκαμπτους σωλήνες. 
Φροντίστε οι συνδετήρες του εύκαμπτου σωλήνα 
να εισχωρήσουν σωστά μέσα στην κασέτα.

Διαβάστε προσεκτικά και κατανοήστε όλα 
τα βήματα πριν εκτελέσετε την παρακάτω 
διαδικασία.

a. Ενεργοποιήστε το κλειδί.
b. Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον 
διακόπτη της μονάδας 
ec-H2O για 10 δευτερόλεπτα. 
 Μετά την απελευθέρωση του διακόπτη της 
μονάδας, οι τρεις 
 ενδεικτικές λυχνίες ροής θα αρχίσουν να 
 κινούνται μπρος-πίσω (αναβοσβήνουν).
c. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα από την 
απελευθέρωση του
 διακόπτη της μονάδας, ενώ οι τρεις ενδεικτικές 
 λυχνίες ροής κινούνται μπρος-πίσω, πιέστε 
γρήγορα 
 και απελευθερώστε το κουμπί εκροής 
διαλύματος 
 που βρίσκεται στη μονάδα ec-H2O. 
 Οι τρεις ενδεικτικές λυχνίες τότε θα 
αναβοσβήσουν 
 τρεις φορές για να υποδείξουν ότι έχει μηδενιστεί 
το 
 χρονόμετρο. Επαναλάβετε τη διαδικασία εάν δεν 
αναβοσβήσουν οι 
 λυχνίες τρεις φορές.

           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.

Χρησιμοποιήστε τις προβλεπόμενες θέσεις για να 
σηκώσετε το μηχάνημα για σέρβις. Αδειάστε τους 
κάδους διαλύματος καθαρισμού και ακαθάρτου υγρού 
και τοποθετήστε το μηχάνημα σε επίπεδο σημείο 
προτού το σηκώσετε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά το σέρβις 
του μηχανήματος, ανυψώστε το με γρύλο 
τοποθετώντας το εργαλείο αυτό μόνο στα 
ενδεδειγμένα σημεία ανύψωσης. Στηρίξτε το 
μηχάνημα στη βάση του γρύλου. Χρησιμοποιήστε 
ανυψωτική συσκευή ή γρύλο κατάλληλο για το 
βάρος του μηχανήματος.

Πίσω σημείο γρύλου.

Μπροστινά σημεία γρύλου.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΡΥΛΟ

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. Τοποθετήστε το τιμόνι έτσι ώστε ο μπροστινός 
τροχός να είναι προσανατολισμένος στην ευθεία 
της πρόσοψης του μηχανήματος.

2. Ακινητοποιήστε τον πίσω τροχό.

3. Τοποθετήστε έναν επιδαπέδιο γρύλο κάτω από 
το κεντρικό σημείο γρύλου που βρίσκεται στο 
μπροστινό μέρος του μηχανήματος.

4. Χρησιμοποιήστε έναν επιδαπέδιο γρύλο, για να 
ανυψώσετε το μηχάνημα από το δάπεδο.

5. Τοποθετήστε μια βάση γρύλου κάτω από το άλλο 
σημείο γρύλου και χαμηλώστε το μηχάνημα πάνω 
στη βάση του γρύλου, έτσι ώστε τόσο αυτή όσο 
και ο επιδαπέδιος γρύλος να κρατήσουν το βάρος 
του μηχανήματος.

6. Όταν ολοκληρώσετε τη συντήρηση, 
χρησιμοποιήστε τον επιδαπέδιο γρύλο, για 
να ανυψώσετε το μηχάνημα από τη βάση 
του γρύλου, αφαιρέστε τη βάση κάτω από το 
μηχάνημα και χαμηλώστε το μηχάνημα στο 
δάπεδο.

ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΓΡΥΛΟ

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. Ακινητοποιήστε και τους δύο μπροστινούς 
τροχούς κίνησης.

2. Περιστρέψτε το συγκρότημα του ελαστικού 
μάκτρου προς τη δεξιά πλευρά του μηχανήματος.

3. Αφαιρέστε το κάτω περίβλημα από το μηχάνημα.

4. Τοποθετήστε έναν επιδαπέδιο γρύλο κάτω από 
το σημείο πρόσδεσης / γρύλου και τακτοποιήστε 
όλους τους εύκαμπτους σωλήνες / καλώδια, 
έτσι ώστε να μην συνθλιβούν, όταν το μηχάνημα 
ανυψωθεί με γρύλο από το δάπεδο.

5. Χρησιμοποιήστε έναν επιδαπέδιο γρύλο, για να 
ανυψώσετε το μηχάνημα από το δάπεδο.
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6. Τοποθετήστε έναν ξύλινο τάκο κάτω από το πίσω 

μέρος του μηχανήματος για πρόσθετη στήριξη.

7. Όταν ολοκληρώσετε τη συντήρηση, 
χρησιμοποιήστε τον επιδαπέδιο γρύλο, για 
να ανυψώσετε το μηχάνημα από τη βάση του 
γρύλου, αφαιρέστε τον ξύλινο τάκο κάτω από 
το μηχάνημα και χαμηλώστε το μηχάνημα στο 
δάπεδο.

8. Επανεγκαταστήστε το κάτω περίβλημα στο 
μηχάνημα.

    ΩΘΗΣΗ, ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

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

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 πρέπει να είναι απενεργοποιημένο, 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 φρένο 
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 φρένο απενεργοποιημένο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Μην λειτουργείτε το 
μηχάνημα με το φρένο απενεργοποιημένο.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κατά τη μεταφορά του μηχανήματος με 
ρυμουλκούμενο όχημα ή φορτηγό, ακολουθήστε 
προσεκτικά τη διαδικασία φόρτωσης και πρόσδεσης 
του φορτίου:

1. Αδειάστε τους κάδους, ανυψώστε την κεφαλή 
καθαρισμού και αφαιρέστε το συγκρότημα 
ελαστικού μάκτρου.

2. Φορτώστε προσεκτικά το μηχάνημα στο όχημα ή 
το φορτηγό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν φορτώνετε / 
ξεφορτώνετε το μηχάνημα, χρησιμοποιήστε 
ράμπα που να μπορεί να υποστηρίξει το βάρος 
του μηχανήματος και του χειριστή. Μην στρίβετε 
το μηχάνημα σε κλίσεις ή πάνω σε ράμπες. Μην 
οδηγείτε πάνω σε ολισθηρή ράμπα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά τη φόρτωση/
εκφόρτωση, μη θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα 
πάνω σε επικλινή ράμπα με κλίση μεγαλύτερη 
από 18%. Χρησιμοποιήστε βαρούλκο εάν η κλίση 
της ράμπας υπερβαίνει το 18%

3. Μόλις φορτωθεί, τοποθετήστε το μπροστινό 
μέρος του μηχανήματος στο μπροστινό μέρος του 
οχήματος ή φορτηγού. Χαμηλώστε την κεφαλή 
καθαρισμού και απενεργοποιήστε το κλειδί.

4. Βάλτε τάκους πίσω από κάθε τροχό.

5. Χρησιμοποιώντας ιμάντες πρόσδεσης, ασφαλίστε 
το μηχάνημα χρησιμοποιώντας τους τέσσερις 
βραχίονες πρόσδεσης που βρίσκονται στο 
πλαίσιο του μηχανήματος. Ενδεχομένως να 
είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε στηρίγματα 
πρόσδεσης στο δάπεδο του ρυμουλκούμενου 
οχήματος ή του φορτηγού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη μεταφορά του μηχανήματος σε 
ανοιχτό ρυμουλκούμενο όχημα ή φορτηγό, σφραγίστε 
καλά το καπάκι του δοχείου ανάκτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε την περιοχή 
της κονσόλας ελέγχου ή τις βοηθητικές ράγες 
αποθήκευσης ως θέσεις πρόσδεσης διότι μπορεί 
να προκληθεί ζημιά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

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

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

2. Αποσυνδέστε τις μπαταρίες πριν την 
αποθήκευση.

3. Αποστραγγίστε και ξεπλύνετε τον κάδο 
ακάθαρτου υγρού και τον κάδο διαλύματος 
καθαρισμού.

4. Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε στεγνό χώρο με 
το ελαστικό μάκτρο και την κεφαλή τριψίματος σε 
ανυψωμένη θέση.

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

5. Ανοίξτε το καπάκι του κάδου ακάθαρτου υγρού 
ώστε να γίνεται άνετα η κυκλοφορία αέρα.

6. Εάν η φύλαξη του μηχανήματος γίνεται σε 
θερμοκρασίες ψύξης, διαβάστε τις οδηγίες 
ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

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

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αποθήκευση του μηχανήματος σε θερμοκρασίες 
ψύξης.

1. Αδειάστε τελείως τον κάδο διαλύματος και τον 
κάδο ακάθαρτου υγρού.

2. Αδειάστε το νερό από το φίλτρο του κάδου 
διαλύματος καθαρισμού που βρίσκεται κάτω από 
το μηχάνημα. Αντικαταστήστε το φίλτρο.

3. Προσθέστε 1 γαλόνι / 4 λίτρα αντιψυκτικού 
με βάση την προπυλενογλυκόλη οχήματος 
αναψυχής (RV) στον κάδο διαλύματος 
καθαρισμού.

Μοντέλα που είναι εξοπλισμένα με τον 
προαιρετικό κάδο απορρυπαντικού για Δυσμενές 
Περιβάλλον � Ανασηκώστε τον κάδο και αδειάστε 
το απορρυπαντικό. Επαναφέρετε τον κάδο στη 
θέση του. Προσθέστε 1/4 γαλονιού / 1 λίτρο 
αντιψυκτικού με βάση την προπυλενογλυκόλη 
για οχήματα αναψυχής (RV) στον κάδο 
απορρυπαντικού.

4. Μοντέλα που δεν διαθέτουν σύστημα ec-H2O - 
Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και λειτουργήστε το 
σύστημα εκροής διαλύματος. Απενεργοποιήστε 
το μηχάνημα, όταν εμφανιστεί το αντιψυκτικό στο 
δάπεδο.

Μοντέλα που διαθέτουν σύστημα ec-H2O και 
λειτουργία Δυσμενούς Περιβάλλοντος - Ρυθμίστε 
το πλήκτρο ρύθμισης αναλογίας απορρυπαντικού 
στην υψηλότερη συγκέντρωση. Ενεργοποιήστε το 
μηχάνημα και ρυθμίστε τον ρυθμό εκροής διαλύματος 
στο ψηλό επίπεδο. Ξεκινήστε τη λειτουργία 
τριψίματος ec-H2O και πατήστε το κουμπί Δυσμενούς 
Περιβάλλοντος για να περάσει το αντιψυκτικό 
μέσα από τα δύο συστήματα. Απενεργοποιήστε 
το μηχάνημα, όταν εμφανιστεί το αντιψυκτικό στο 
δάπεδο. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως δύο λεπτά.

Μοντέλα που διαθέτουν σύστημα ec-H2O - 
Ενεργοποιήστε το μηχάνημα, θέστε τον ρυθμό 
ροής διαλύματος στην υψηλή ρύθμιση και 
ξεκινήστε τη λειτουργία τριψίματος ec-H2O για 
την κυκλοφορία του αντιψυκτικού μέσα στο 
σύστημα. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα, όταν 
εμφανιστεί το αντιψυκτικό στο δάπεδο. Αυτό 
μπορεί να διαρκέσει έως δύο λεπτά.

5. Μοντέλα που διαθέτουν προαιρετικό αυτόματο 
συμπλήρωμα κάδου υγρών μπαταρίας - 
Ανυψώστε το δοχείο από το μηχάνημα και 
αδειάστε το υγρό από το δοχείο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ προσθέτετε αντιψυκτικό 
στο δοχείο αυτόματου συμπληρώματος υγρών 
μπαταρίας.

6. Μετά την αποθήκευση του μηχανήματος σε 
θερμοκρασίες ψύξης, αδειάστε από τον κάδο 
διαλύματος και από τον προαιρετικό κάδο 
απορρυπαντικού Δυσμενούς Περιβάλλοντος 
τυχόν υπολείμματα αντιψυκτικού. Προσθέστε 
καθαρό νερό στον κάδο διαλύματος και στον 
προαιρετικό κάδο απορρυπαντικού και θέστε 
σε λειτουργία το μηχάνημα για να ξεπλύνετε το 
σύστημα.

7. Ξαναγεμίστε τον κάδο αυτόματου 
συμπληρώματος υγρών μπαταρίας με 
αποσταγμένο νερό, εάν παρέχεται.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Πρόβλημα Αιτία Λύση
Το εικονίδιο της 
λυχνίας σέρβις 
αναβοσβήνει

Στο μηχάνημα ή στον εσωτερικό φορτιστή 
μπαταριών έχει εντοπιστεί σφάλμα

Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το εικονίδιο ec-
H2O είναι κόκκινο ή 
αναβοσβήνει κόκκινο

Έχει εντοπιστεί σφάλμα στο σύστημα 
ec-H2O

Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το εικονίδιο ec-H2O 
αναβοσβήνει κόκκινο 
και μπλε

Η κασέτα του ec-H2O έχει φτάσει τη 
μέγιστη χρήση νερού ή την ημερομηνία 
λήξης της

Αλλάξτε την κασέτα του ec-H2O

Το μηχάνημα δεν 
λειτουργεί

Κουμπί διακοπής λειτουργίας έκτακτης 
ανάγκης ενεργοποιημένο

Στρέψτε το κουμπί για επαναφορά

Εντοπίστηκε βλάβη στο μηχάνημα Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Μπαταρίες αποφορτισμένες Επαναφορτίστε τις μπαταρίες
Χαλαρό καλώδιο(α) μπαταρίας Σφίξτε τα χαλαρά καλώδια.
Βλάβη στην(στις) μπαταρία(ες) Αντικαταστήστε την(τις) μπαταρία(ες)
Βλάβη στον διακόπτη κλειδιού Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις
Ελαττωματικό πράσινο πεντάλ κίνησης Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις
Έχει πέσει η ασφάλεια Επαναφέρετε το διακόπτη κυκλώματος
Ελαττωματικός πίνακας ελέγχου Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις

Ο εσωτερικός 
φορτιστής μπαταριών 
δεν λειτουργεί

Το φις δεν έχει συνδεθεί με την παροχή 
ρεύματος

Ελέγξτε τη σύνδεση του φις

Οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες 
παραπάνω από το όριο

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Εντοπίστηκε σφάλμα στο φορτιστή 
μπαταριών

Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ελαττωματικός φορτιστής Αντικαταστήστε το φορτιστή
Ελαττωματικό καλώδιο παροχής 
ρεύματος

Αντικαταστήστε το καλώδιο παροχής 
ρεύματος

Το μηχάνημα δεν 
κινείται

Η λυχνία εμπρόσθιας κίνησης / όπισθεν 
αναβοσβήνει γρήγορα

Απομακρύνετε το δεξί σας πόδι από το 
πράσινο πεντάλ κίνησης

Εντοπίστηκε βλάβη του κινητήρα Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Έχει πέσει η ασφάλεια Επαναφέρετε το διακόπτη κυκλώματος
Βλάβη στον προωθητικό κινητήρα ή στην 
καλωδίωση

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις

Φθαρμένη ψήκτρα άνθρακα στον 
κινητήρα

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις

Το μοτέρ της 
βούρτσας δεν 
λειτουργεί

Εντοπίστηκε βλάβη στο μοτέρ της 
βούρτσας

Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Βλάβη στον κινητήρα δίσκου ή στην 
καλωδίωση

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις

Φθαρμένη ψήκτρα άνθρακα στον 
κινητήρα

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις

Σπασμένος ή χαλαρός ιμάντας Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις
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Πρόβλημα Αιτία Λύση
Ο κινητήρας κενού 
δεν λειτουργεί

Το συγκρότημα ελαστικού μάκτρου είναι 
ανυψωμένο

Χαμηλώστε το συγκρότημα ελαστικού 
μάκτρου στο πάτωμα

Εντοπίστηκε βλάβη στον κινητήρα κενού Βλέπε ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Βλάβη στον κινητήρα κενού ή στην 
καλωδίωση

Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις

Μη ικανοποιητικό 
πλύσιμο

Η βούρτσα / δίσκος έχει μαζέψει 
ακαθαρσίες

Αφαιρέστε τις ακαθαρσίες

Φθαρμένη βούρτσα / δίσκος Αντικαταστήστε τη βούρτσα/δίσκο
Εσφαλμένη πίεση βούρτσας Ρυθμίστε την πίεση βούρτσας
Λάθος τύπος βούρτσας / δίσκου Χρησιμοποιήστε σωστή βούρτσα / δίσκο 

για την εφαρμογή
Πολύ χαμηλό φορτίο μπαταρίας Επαναφορτίστε τις μπαταρίες
Ανομοιόμορφη πίεση βούρτσας Η κεφαλή/οι βούρτσες τριψίματος δεν 

είναι στο ίδιο επίπεδο. Επικοινωνήστε με 
το κέντρο σέρβις

Σημάδια νερού-
μη ικανοποιητική 
ή ανύπαρκτη 
αναρρόφηση νερού

Ο κάδος ακάθαρτου υγρού είναι γεμάτος 
ή έχει συσσωρευθεί υπερβολικός αφρός

Αποστραγγίξτε τον κάδο ακάθαρτου 
υγρού

Το πώμα του εύκαμπτου σωλήνα 
αποστράγγισης έχει λασκάρει

Επανατοποθετήστε το πώμα

Οι λεπίδες του ελαστικού μάκτρου έχουν 
φθαρεί

Περιστρέψτε ή αντικαταστήστε τις 
λεπίδες του ελαστικού μάκτρου

Βουλωμένη παγίδευση σταγόνων 
(συγκρότημα ελαστικού μάκτρου)

Αφαιρέστε το καπάκι και καθαρίστε

Βουλωμένο συγκρότημα ελαστικού 
μάκτρου

Καθαρίστε το ελαστικό μάκτρο

Η ένωση του εύκαμπτου σωλήνα κενού 
έχει χαλαρώσει

Σφίξτε την ένωση του σωλήνα 
απορρόφησης

Βουλωμένος εύκαμπτος σωλήνας 
απορρόφησης

Ξεπλύνετε το σωλήνα απορρόφησης

Ο εύκαμπτος σωλήνας απορρόφησης 
έχει υποστεί ζημιά

Αντικαταστήστε το σωλήνα 
απορρόφησης

Το φίλτρο διακοπής λειτουργίας με 
πλωτήρα που βρίσκεται στον κάδο 
ακάθαρτου υγρού έχει βουλώσει

Καθαρίστε το φίλτρο διακοπής 
λειτουργίας με πλωτήρα

Το καπάκι του κάδου ακάθαρτου υγρού 
δεν έχει κλείσει καλά

Ελέγξτε το καπάκι για τυχόν εμπόδια

Ελαττωματικά στεγανοποιητικά στο 
καπάκι του κάδου ακάθαρτου υγρού

Αντικαταστήστε το στεγανοποιητικό 
λάστιχο

Χαμηλή ή μηδενική 
παροχή διαλύματος

Αδειάστε τον κάδο διαλύματος 
καθαρισμού

Ξαναγεμίστε τον κάδο διαλύματος 
καθαρισμού

Χαμηλή ταχύτητα παροχής διαλύματος 
καθαρισμού

Αυξήστε την ταχύτητα παροχής του 
διαλύματος

Το φίλτρο που βρίσκεται στον κάδο 
διαλύματος καθαρισμού έχει βουλώσει

Καθαρίστε το φίλτρο.

Ο σωλήνας παροχής διαλύματος 
καθαρισμού έχει βουλώσει

Ξεπλύνετε το σωλήνα παροχής 
διαλύματος καθαρισμού

Η αντλία του ec-H2O δεν μπορεί να κάνει 
εξαέρωση

Επανεκκινήστε το μηχάνημα και ρυθμίστε 
τον ρυθμό ροής στην υψηλή ρύθμιση
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πρόβλημα Αιτία Λύση
Ο κάδος Δυσμενούς 
Περιβάλλοντος 
δεν χορηγεί 
απορρυπαντικό

Δεν υπάρχει απορρυπαντικό Ξαναγεμίστε τον κάδο
Ελαττωματικός διακόπτης πλωτήρα Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις
Ελαττωματική αντλία Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις
Ελαττωματικό ποτενσιόμετρο αντλίας Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις
Ελαττωματικός πίνακας ελέγχου Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις

Ο κάδος αυτόματου 
συμπληρώματος 
υγρών μπαταρίας δεν 
διανέμει υγρό

Ο κάδος είναι άδειος Ξαναγεμίστε τον κάδο
Ελαττωματική αντλία Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις
Η αντλία δεν λειτουργεί Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις
Ελαττωματικός πίνακας ελέγχου Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις

Βραχύς χρόνος 
λειτουργίας

Πολύ χαμηλό φορτίο μπαταρίας Φορτίστε τις μπαταρίες
Οι μπαταρίες χρειάζονται συντήρηση Βλέπε ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Ελαττωματικές μπαταρίες ή τέλος του 
κύκλου ζωής των μπαταριών

Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Ο δείκτης αποφόρτισης μπαταριών 
(Battery discharge indicator [BDI]) έχει 
ρυθμιστεί λάθος

Βλέπε ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Ελαττωματικός φορτιστής Αντικαταστήστε το φορτιστή μπαταριών
Πολύ υψηλή πίεση βούρτσας Χαμηλώστε την πίεση της βούρτσας
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 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ/ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ 20 ίντσες / 500 χλστ. Μονός 
δίσκος

24 ίντσες / 600 χλστ. Διπλός 
δίσκος

Μήκος 55 ίντσες / 1397 χλστ. 55 ίντσες / 1397 χλστ.

Μήκος (με προαιρετικό βοηθητικό αμαξίδιο) 77.75 ίντσες / 1975 χλστ 77.75 ίντσες / 1975 χλστ

Πλάτος (Σώματος) 26,5 ίντσες / 673 χλστ. 26,5 ίντσες / 673 χλστ.

Ύψος 49 ίντσες / 1245 χλστ. 49 ίντσες / 1245 χλστ.

Βάρος 490 lb / 222 κιλά 495 lb / 225 κιλά

Βάρος (με μπαταρίες) 725 lb / 329 κιλά 730 lb / 331 κιλά

Μεικτό βάρος οχήματος 1100 lb / 500 κιλά 

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο βοηθητικού αμαξιδίου 
(προαιρετικό)

88.2 lb / 40 κιλά

Πλάτος ελαστικού μάκτρου 28,6 ίντσες / 727 χλστ. 30,7 ίντσες / 780 χλστ.

Χωρητικότητα κάδου διαλύματος καθαρισμού 14,1 γαλόνια / 53 λίτρα

Χωρητικότητα κάδου ανάκτησης 18,4 γαλόνια / 70 λίτρα

Χωρητικότητα κάδου δυσμενούς περιβάλλοντος 0,66 gal / 2,5 λίτρα

Χωρητικότητα κάδου αυτόματου συμπληρώματος υγρών 
μπαταρίας

0,48 γαλόνια / 1,8 λίτρα

Πλάτος λωρίδας καθαρισμού 20 ίντσες / 508 χλστ. 24 ίντσες / 610 χλστ.

Κάθετη πίεση 62 lb / 28 κιλά
90 lb / 41 κιλά

64 lb/ 29 κιλά
91 lb / 41 κιλά

Ταχύτητα τριψίματος 0,2 - 3,6 mph / 0,32 - 5,8 km/h

Ταχύτητα μεταφοράς 0,2 - 3,6 mph / 0,32 - 5,8 km/h

Ταχύτητα στην όπισθεν 0 - 1,1 mph / 0 - 1,8 km/h

Παραγωγικότητα - Κατ' εκτίμηση πραγματική 24.588 ft2/ώρα / 2.287 m2/ώρα 30.052 ft2/ώρα / 2.795 m2/ώρα

Παραγωγικότητα του ec�H2O - κατ' εκτίμηση πραγματική 25.284 ft2/ώρα / 2.351 m2/ώρα 30.903 ft2/ώρα / 2.874 m2/ώρα

Πλάτος στροφής διαδρόμου 60 ίντσες / 1524 χλστ.

Πλάτος αναστροφής διαδρόμου (με προαιρετικό βοηθητικό 
αμαξίδιο)

80 ίντσες / 2032 χλστ

Κλίση ράμπας για καθαρισμό 9%

Κλίση ράμπας για μεταφορά (μεικτό βάρος οχήματος) 9%

Κλίση ράμπας για φόρτωση άδειων κάδων 18%

Ρυθμός ροής διαλύματος καθαρισμού Χαμηλή: 0,15 gpm / 0,57 λίτρα/λεπτό, Μέτρια: 0,35 gpm / 1,32 λίτρα/
λεπτό, 

Υψηλή: 0,50 gpm / 1,89 λίτρα/λεπτό

Ρυθμός ροής διαλύματος καθαρισμού του ec�H2O Χαμηλή: 0,12 gpm / 0,45 λίτρα/λεπτό, Μέτρια: 0,25 gpm / 0,95 λίτρα/
λεπτό,

Υψηλή: 0,35 gpm / 1,32 λίτρα/λεπτό

Μοτέρ βούρτσας 24VDC, 0,87 Hp / 0,65 kW

Προωθητικός κινητήρας 24 VDC, 0,64 hp / 0,48 kW, 20A

Κινητήρας κενού 24 VDC, 0,62 hp / 0,46 kW, 19,1A

Ανύψωση νερού 42 ίντσες H2O / 1067 χλστ.

Ανύψωση νερού, αθόρυβη λειτουργία 30 ίντσες H2O / 762 χλστ.

Αντλία διαλύματος του ec�H2O 24 VDC, 2 A, 1,0 gpm / 3,8 λίτρα/λεπτό, ελάχ. ανοιχτή ροή

Αντλία διαλύματος δυσμενούς περιβάλλοντος 24 VDC, 1,7 A, 2,0 oz/λεπτό / 59 ml/λεπτό, ελάχ. ανοιχτή ροή

Αντλία αυτόματου συμπληρώματος υγρών μπαταρίας 13,5 VDC, 4 A, 0,9 gpm / 3,5 λίτρα/λεπτό, ελάχ. ανοιχτή ροή

Τάση λειτουργίας μηχανήματος 24 VDC

Χωρητικότητα μπαταρίας 4-6V 210AH C/20 Υγρό, 4-6V 240AH C/20 Υγρό, 
4-6V 220AH C/20 AGM

Συνολική κατανάλωση ισχύος 1,1 kW

Φορτιστής μπαταρίας - εσωτερικός 115 - 240VAC, 50/60Hz, 24VDC, 25A

Φορτιστής μπαταρίας - έξυπνος, εξωτερικός 85 - 270VAC, 50/60Hz, 24VDC, 650W (27,1A)
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ΜΟΝΤΕΛΟ 20 ίντσες / 500 χλστ. Μονός 
δίσκος

24 ίντσες / 600 χλστ. Διπλός 
δίσκος

Βαθμός προστασίας IPX3

Επίπεδο πίεσης ήχου LpA* 63,7 dBA 64,5 dBA

Επίπεδο πίεσης ήχου LpA* - Αθόρυβη λειτουργία 59,7 dBA 61,3 dBA

Αβεβαιότητα ήχου KpA* 3,0 dBA 3,0 dBA

Αβεβαιότητα στάθμης ισχύος ήχου LpA  - αβεβαιότητα KpA* 82,5 dBA 84,0 dBA

Κραδασμοί του μηχανήματος στο χέρι-μπράτσο* <2,5 m/s2

Θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης Ελάχ.: 36° F / 2° C Μέγ.: 110° F / 43° C

  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
500 χλστ. / 20 ίντσες Μοντέλο μονού δίσκου:

727 mm
(28.6 in)673 mm

(26.5 in)

1397 mm
(55 in)

1,245 mm
(49 in)
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600 χλστ. / 24 ίντσες Μοντέλο διπλού δίσκου:

780 mm
(30.7 in)

1397 mm
(55 in)

673 mm
(26.5 in)

1,245 mm
(49 in)

Βοηθητικό αμαξίδιο (Προαιρετικό)

1975 mm
(77.75 in)
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ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΗ

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτές οι οδηγίες προορίζονται μόνο για 
χρήση από τον επόπτη. Αφαιρέστε σελίδες από το 
εγχειρίδιο, εάν χρειάζεται.

Η λειτουργία πλήκτρων ελέγχου του επόπτη 
επιτρέπει σε έναν επόπτη να προγραμματίσει τις 
ρυθμίσεις τριψίματος του μηχανήματος για χρήση 
από τον χειριστή. Η λειτουργία κλειδώματος δεν 
επιτρέπει σε κάποιο χειριστή να αλλάξει ή να 
αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις ζώνης.

Η λειτουργία πλήκτρων ελέγχου του επόπτη μειώνει 
τη μεταβλητότητα του μηχανήματος για σταθερά, 
επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα καθαρισμού, 
διασφαλίζει την ποιότητα του μηχανήματος 
ανεξάρτητα από την εμπειρία του χρήστη και μειώνει 
τις ανάγκες εκπαίδευσης των χρηστών.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ PRO-
MEMBRANE

Για μηχανήματα που είναι εξοπλισμένα με δείκτες 
ηλεκτρολύτη μπαταρίας, ο λευκός πλωτήρας θα 
ανυψωθεί και θα γίνει ορατός όταν θα είναι γεμάτος. 
Θα χαμηλώσουν όταν απαιτείται νερό.

Το μηχάνημα διαθέτει τρεις λειτουργίες ελέγχου 
επόπτη, για να διαλέξει κανείς:

Ξεκλειδωμένη Λειτουργία 1: Ο χειριστής έχει 
πλήρη έλεγχο όλων των παραμέτρων τριψίματος με 
τη δυνατότητα να επαναρυθμίζει τα προεπιλεγμένα 
κουμπιά ελέγχου ζώνης. Η ξεκλειδωμένη λειτουργία 
1 είναι προεπιλεγμένη, εργοστασιακή ρύθμιση.

Κλειδωμένη Λειτουργία 2: Τα κουμπιά ελέγχου 
ζώνης είναι προεπιλεγμένα και κλειδωμένα από 
τον επόπτη. Ο χειριστής έχει τη δυνατότητα 
επαναρρύθμισης των κουμπιών ελέγχου ζώνης, 
αλλά δεν μπορεί να αποθηκεύσει αυτές τις 
ρυθμίσεις.

Κλειδωμένη Λειτουργία 3: Τα κουμπιά ελέγχου 
ζώνης είναι προεπιλεγμένα και κλειδωμένα από 
τον επόπτη. Στο χειριστή επιτρέπεται μόνο να 
χρησιμοποιεί τα κουμπιά ελέγχου ζώνης τα οποία 
έχει προεπιλέξει ο επόπτης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΗ
1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια 

και γυρίστε το κλειδί στη θέση off  ( O ).

2. Πατήστε το κουμπί πίεσης βούρτσας και 
κρατήστε το πατημένο ενώ θέτετε το κλειδί στη 
θέση on. Αφήστε το κουμπί όταν ανάψει το LED 
ένδειξης αποφόρτισης μπαταρίας που βρίσκεται 
τέρμα δεξιά. Μετά την απελευθέρωση του 
κουμπιού, θα εμφανιστεί η λειτουργία ενεργού 
επόπτη όπως περιγράφεται στο βήμα 3.

3. Για να επιλέξετε ή να αλλάξετε μια λειτουργία 
ελέγχου επόπτη, πιέστε και κρατήστε πατημένο 
το συγκεκριμένο κουμπί ελέγχου της ζώνης μέχρι 
η ένδειξη LED να αναβοσβήσει τρεις φορές. 
Για την ξεκλείδωτη λειτουργία 3, πιέστε και 
κρατήστει πατημένα τα κουμπιά ελέγχου ζώνης 
1 και 2 ταυτόχρονα. Μετά την επιλογή σας, η 
ένδειξη LED θα γίνει σταθερή για να δείξει τη νέα 
λειτουργία.

Ξεκλειδωμένη λειτουργία 1 = κουμπί ελέγχου 
ζώνης 1
Κλειδωμένη λειτουργία 2 = κουμπί ελέγχου 
ζώνης 2
Κλειδωμένη λειτουργία 3 = κουμπί ελέγχου 
ζώνης 1 & 2

Για μηχανήματα που είναι εξοπλισμένα με δείκτες 
ηλεκτρολύτη μπαταρίας, ο λευκός πλωτήρας θα 
ανυψωθεί και θα γίνει ορατός όταν θα είναι γεμάτος. 
Θα χαμηλώσουν όταν απαιτείται νερό.

Ξεκλείδωτη 
λειτουργία 1

Κλειδωμένη 
λειτουργία 2

Κλειδωμένη 
λειτουργία 3

4. Πιέστε το κουμπί ροής διαλύματος για να 
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις κουμπιών ελέγχου 
ζώνης για τις λειτουργίες 2 ή 3.
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5. Διαμορφώστε τις προεπιλογές κουμπιών ελέγχου 

ζώνης από τη λίστα παρακάτω, στη συνέχεια 
πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ελέγχου 
ζώνης μέχρι να αναβοσβήσει τρεις φορές για να 
αποθηκεύσετε την προεπιλογή. Επαναλάβετε 
τη διαδικασία αυτή για άλλες δύο ζώνες. Για να 
ρυθμίσετε τον έλεγχο ζώνης 3, πιέστε τα κουμπιά 
ελέγχου ζώνης 1 και 2 ταυτόχρονα.

Ρυθμίσεις ελέγχου ζώνης:
 - Ρυθμός πίεσης βούρτσας
 - Ρυθμός ροής διαλύματος καθαρισμού
 - Κουμπί αθόρυβης λειτουργίας ενεργοποιημένο ή 
απενεργοποιημένο
 - Διακόπτης λειτουργίας ec-H2O ενεργοποιημένος 
ή απενεργοποιημένος
 - Κουμπί δυσμενούς περιβάλλοντος 
ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο
 (Πιέστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να 
ανάψει η ένδειξη LED)
 - Ρύθμιση μέγιστης ταχύτητας τριψίματος

Για να προσαρμόσετε τη μέγιστη ταχύτητα 
τριψίματος, πατήστε το κουμπί Δυσμενούς 
Περιβάλλοντος για να περάσετε μέσα από τις 
πέντε επιλογές ταχύτητας, όπως περιγράφονται 
παρακάτω. Για μοντέλα χωρίς κουμπί Δυσμενούς 
Περιβάλλοντος, πιέστε την περιοχή στον πίνακα 
όπως φαίνεται. Το κουμπί είναι κρυμμένο.

Η επιλογή ταχύτητας προβάλλεται από τα 
LED ένδειξης αποφόρτισης της μπαταρίας. Το 
κόκκινο LED αντιπροσωπεύει τη χαμηλότερη 
ταχύτητα. Η πράσινη ένδειξη LED τέρμα δεξιά 
αντιπροσωπεύει τη μέγιστη ταχύτητα.

Χαμηλότερη Υψηλότερη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση μέγιστης ταχύτητας 
τριψίματος μπορεί μόνο να ρυθμιστεί στις κλειδωμένες 
λειτουργίες ελέγχου 2 και 3.

6. Για να βγείτε από τη λειτουργία ελέγχου επόπτη, 
απενεργοποιήστε το κλειδί.
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΚΟΥΜΠΙΑ PRO-PANEL

Υπάρχουν δύο είδη λειτουργίας χρήστη που 
συμπίπτουν με την αρχική οθόνη:

Λειτουργία χειριστή - Μπορεί να λειτουργήσει 
το μηχάνημα με δικαιώματα και περιορισμούς 
ελεγχόμενα από τον επόπτη. Η οθόνη ελέγχου 
λειτουργίας χειριστή περιορίζει την πρόσβαση στο 
κουμπί ρυθμίσεων του μηχανήματος και στο κουμπί 
μέγιστης ταχύτητας τριψίματος. Υπάρχουν δύο είδη 
λειτουργίας χρήστη που συμπίπτουν με την αρχική 
οθόνη του χειριστή:

Λειτουργία επόπτη - Μπορεί να λειτουργήσει το 
μηχάνημα με πλήρη χρήση όλων των κουμπιών 
ελέγχου, και μπορεί επίσης να διαμορφώνει 
δικαιώματα και περιορισμούς για τη λειτουργία του 
χειριστή και τη δυνατότητα σύνδεσης. Η αρχική 
οθόνη λειτουργίας επόπτη παρέχει πρόσβαση στο 
κουμπί ρυθμίσεων του μηχανήματος και στο κουμπί 
μέγιστης ταχύτητας τριψίματος.

Ένα μηχάνημα που ήρθε από το εργοστάσιο κι 
είναι καινούργιο ξεκινά αυτόματα στη λειτουργία 
επόπτη, με προεπιλεγμένο και προκαθορισμένο 
προφίλ επόπτη. Ο εργοστασιακός-προκαθορισμένος 
κωδικός σύνδεσης του επόπτη είναι «1234». 
Δεν χρειάζεται ο κωδικός σύνδεσης μέχρι να 
ενεργοποιηθεί. Το προεπιλεγμένο όνομα και ο 
κωδικός σύνδεσης του προφίλ επόπτη μπορεί να 
αλλάξουν, όπως περιγράφεται στην ενότητα αυτή. 
Εάν ξεχάσει κάποιος τον νέο προκαθορισμένο 
κωδικό σύνδεσης για τη λειτουργία επόπτη, 
χρησιμοποιήστε τον κωδικό ανάκτησης σύνδεσης: 
836626826.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΠΤΗ
1. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Κατά την εκκίνηση 

του μηχανήματος, θα εμφανίζεται η αρχική 
οθόνη. Πιέστε το κουμπί βοήθειας.

2. Πατήστε το κουμπί σύνδεσης.

3. Χρήση για πρώτη φορά - Εισαγάγετε τον 
εργοστασιακό-προκαθορισμένο κωδικό 
σύνδεσης επόπτη «1234» και στη συνέχεια 
πιέστε το πράσινο κουμπί εισαγωγής.
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4. Εμφανίζεται η αρχική οθόνη λειτουργίας επόπτη. 

Πιέστε το κουμπί ρυθμίσεων του μηχανήματος.

5. Η οθόνη ρυθμίσεων του μηχανήματος παρέχει 
πρόσβαση στο παρακάτω μενού.

Βοήθεια βίντεο- Χρησιμοποιήστε το για 
να δείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία και 
διαδικασίες συντήρησης.

Προσθήκη/Επεξεργασία Προφίλ- 
Χρησιμοποιήστε το για να προσθέσετε/
επεξεργαστείτε προφίλ χρηστών για χρήση 
του μηχανήματος.

Τύπος μπαταρίας  - Χρησιμοποιήστε το για 
να ρυθμίσετε το μηχάνημα για διαφορετικούς 
τύπους μπαταρίας. Βλέπε ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.

Ενεργοποίηση Σύνδεσης - Χρησιμοποιήστε 
το για να ενεργοποιήστε έναν απαιτούμενο 
κωδικό σύνδεσης κατά την εκκίνηση 
του μηχανήματος για τη λειτουργία του 
μηχανήματος.

Βαθμονόμηση εικονιδίου αφής - 
Χρησιμοποιήστε το για να βαθμονομήσετε εκ 
νέου την οθόνη αφής εάν τα σημεία επαφής 
χάσουν την ευθυγράμμισή τους.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 
- Επαναφέρει τον κωδικό σύνδεσης επόπτη 
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις στο «1234», 

καταργεί τα προφίλ των χρηστών και 
επαναφέρει τυχόν προσαρμοσμένα κουμπιά 
ρύθμισης ελέγχου ζώνης στις εργοστασιακές 
ζώνες ρύθμισης.
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  ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ
1. Πατήστε το κουμπί «Add/Edit Profi les» 

[Προσθήκη / επεξεργασία προφίλ] για να 
εισέλθετε σε ένα νέο προφίλ χρήστη.

2. Πατήστε το κουμπί «Add Profi le» [Προσθήκη 
προφίλ] για να προσθέσετε νέο προφίλ χρήστη.

Πατήστε το κουμπί Επεξεργασία Προφίλ για 
επεξεργασία ενός υπάρχοντος προφίλ.

Πατήστε το κουμπί Αντιγραφή Προφίλ για 
την αντιγραφή ενός υπάρχοντος προφίλ.

Πατήστε το κουμπί Διαγραφή Προφίλ για 
διαγραφή ενός υπάρχοντος προφίλ.

3. Πατήστε το κουμπί Χειριστής για να προσθέσετε 
ένα προφίλ λειτουργίας Χειριστή ή πατήστε 
το κουμπί Επόπτης για να προσθέσετε ένα 
επιπλέον προφίλ λειτουργίας επόπτη.

Σημείωση: Το προεπιλεγμένο προφίλ επόπτη του 
μηχανήματος δεν μπορεί να διαγραφεί από την λίστα 
με τα προφίλ.

Πατήστε το κουμπί Χειριστή για πρόσθεση 
/ επεξεργασία / αντιγραφή / διαγραφή ενός 
προφίλ χειριστή.

Πατήστε το κουμπί Επόπτη για πρόσθεση 
/ επεξεργασία / αντιγραφή / διαγραφή ενός 
προφίλ επόπτη.

4. Εισαγάγετε το όνομα του νέου προφίλ χρήστη 
και πατήστε το πράσινο κουμπί εισαγωγής.
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5. Ορίστε έναν κωδικό σύνδεσης για το νέο προφίλ 

χρήστη και στη συνέχεια πατήστε το πράσινο 
κουμπί εισαγωγής. Ο νέος κωδικός σύνδεσης 
μπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε 
συνδυασμό αριθμών και να έχει από 3 έως 8 
ψηφία.

6. Επιλέξτε τα πλήκτρα ελέγχου στα οποία θα 
μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο ο νέος χρήστης. 
Το πράσινο αντιπροσωπεύει ξεκλείδωτα 
πλήκτρα ελέγχου και το γκρι αντιπροσωπεύει 
κλειδωμένα πλήκτρα ελέγχου. Πατήστε το 
κουμπί αποθήκευσης που αναβοσβήνει για να 
αποθηκεύσετε ένα νέο προφίλ.

7. Το νέο προφίλ χρήστη έχει πλέον αποθηκευτεί 
ως μέρος της λίστας προφίλ χειριστών όπως 
φαίνεται. Μπορούν να προστεθούν προφίλ 
πολλών χρηστών και εποπτών. Πατήστε το πίσω 
βέλος για να επιστρέψετε στην προηγούμενη 
οθόνη και να προσθέσετε και άλλα προφίλ 
χρηστών.

8. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη σύνδεσης κατά 
την εκκίνηση, δείτε την ενότητα Ενεργοποίηση 
Σύνδεσης.

 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
1. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

2. Πατήστε το κουμπί βοήθειας και συνδεθείτε στο 
μηχάνημα σε λειτουργία επόπτη. Βλέπε Είσοδος 
στη Λειτουργία Επόπτη.

3. Πιέστε το κουμπί ρυθμίσεων του μηχανήματος.

4. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση Σύνδεσης. Το 
κουμπί Ενεργοποίησης Σύνδεσης θα αλλάξει από 
Ενεργοποίηση Σύνδεσης σε Απενεργοποίηση 
Σύνδεσης.
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ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΗ
5. Πατήστε το κουμπί ναι για να ενεργοποιήσετε τη 

σύνδεση.

6. Τώρα, κατά την εκκίνηση του μηχανήματος, θα 
εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης. Ο νέος χρήστης 
θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό 
σύνδεσης που του έχει δοθεί για να θέσει σε 
λειτουργία το μηχάνημα.

7. Όταν τελειώσει ο χρήστης με τη λειτουργία 
του μηχανήματος, συνιστάται να αποσυνδεθεί, 
πατώντας το κουμπί βοήθειας, και μετά πατώντας 
το κουμπί αποσύνδεσης. Ένας άλλος τρόπος για 
αποσύνδεση είναι να γυρίσετε το κλειδί στη θέση 
off .
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 ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΗ  
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

1. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

2. Πατήστε το κουμπί βοήθειας και συνδεθείτε 
στο μηχάνημα σε λειτουργία επόπτη. Βλέπε 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΠΤΗ.

3. Πιέστε το κουμπί ρυθμίσεων του μηχανήματος.

4. Πατήστε το κουμπί Απενεργοποίηση Σύνδεσης.

5. Πατήστε το κουμπί «ναι» για να 
απενεργοποιήσετε τη σύνδεση κατά την εκκίνηση 
του μηχανήματος.

6. Πατήστε το κουμπί Χειριστή ή το κουμπί Επόπτη 
για να επιλέξετε το επιθυμητό προφίλ χρήστη ως 
την προεπιλεγμένη αρχική σας οθόνη χωρίς να 
κάνετε σύνδεση.

7. Επιλέξτε ένα προφίλ χρήστη που έχει οριστεί από 
πριν. Σε αυτό το παράδειγμα, είναι επιλεγμένο το 
προφίλ χειριστή «JOHN». Στρέψτε το κλειδί στη 
θέση off  για να εφαρμοστεί η ρύθμιση.

8. Κατά την εκκίνηση, η αρχική οθόνη έχει τώρα 
οριστεί ως προεπιλογή για το επιθυμητό προφίλ 
χρήστη χωρίς σύνδεση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μεταβείτε σε ένα διαφορετικό 
προφίλ χρήστη ως προεπιλογή χωρίς σύνδεση, 
πρέπει να ενεργοποιήσετε εκ νέου τη σύνδεση και 
να επαναλάβετε τις οδηγίες απενεργοποίησης της 
σύνδεσης.
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ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ 
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΕΠΟΠΤΗ

1. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης του μηχανήματος.

2. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη/Επεξεργασία 
Προφίλ.

3. Πατήστε το κουμπί Επεξεργασία Προφίλ.

4. Πατήστε το κουμπί Επόπτης και στη συνέχεια 
πατήστε το κουμπί DEFAULT SUPER 
(προεπιλεγμένος επόπτης).

5. Πατήστε τον εργοστασιακά προκαθορισμένο 
κωδικό σύνδεσης και εισαγάγετε έναν νέο κωδικό 
σύνδεσης. Πατήστε το κουμπί αποθήκευσης 
που αναβοσβήνει για να αποθηκεύσετε τον νέο 
κωδικό σύνδεσης.
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 ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΗ  
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ

1. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

2. Πατήστε το κουμπί βοήθειας και συνδεθείτε 
στο μηχάνημα σε λειτουργία επόπτη. Βλέπε 
ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΟΠΤΗ.

3. Πατήστε το κουμπί μέγιστης ταχύτητας 
τριψίματος, για πρόσβαση στη γραμμή 
προσαρμογής ταχύτητας τριψήματος.

4. Πατήστε το κουμπί (+) για να αυξήσετε τη 
μέγιστη ταχύτητα τριψίματος. Πατήστε το 
κουμπί (-) για να μειώσετε τη μέγιστη ταχύτητα 
τριψίματος. 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΝΗΣ
1. Επιλέξτε τις επιθυμητές ρυθμίσεις από τον 

κατάλογο παρακάτω.

 - Ρυθμός πίεσης βούρτσας
 - Ρυθμός ροής διαλύματος καθαρισμού
 - Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη ή 
απενεργοποιημένη
 - Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση συστήματος  

ec-H2O (επιλογή)
 - Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της 
λειτουργίας δυσμενούς περιβάλλοντος (επιλογή)
 - Μέγιστη ταχύτητα τριψίματος

2. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.

3. Πατήστε το κουμπί βοήθειας και συνδεθείτε στο 
μηχάνημα σε λειτουργία επόπτη. Βλέπε Είσοδος 
στη Λειτουργία Επόπτη.

4. Στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένο 
ένα κουμπί ζώνης μέχρι η οθόνη να σας ωθήσει 
να ονομάσετε τη νέα ζώνη προεπιλογής. 
Επιλέξτε «ναι» για να ονομάσετε την 
προεπιλεγμένη ζώνη.

5. Εάν έχουν οριστεί οι ρυθμίσεις ζώνης για 
να καθαρίσουν για παράδειγμα έναν χώρο 
υποδοχής, ονομάστε τη ζώνη «ΧΩΡΟΣ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ». Πατήστε το πράσινο βέλος για να 
αποθηκεύσετε την νέα προεπιλεγμένη ζώνη.

6. Το όνομα θα εμφανιστεί πάνω από τον αριθμό 
ζώνης ρύθμισης όταν πατηθεί το κουμπί ζώνης. 
Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή για άλλες 
προεπιλεγμένες ζώνες.



92 T350 9016453 (3-2023)

ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (μοντέλο Pro-Panel)

1. Γυρίστε το κλειδί στη θέση on.

2. Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων που βρίσκεται 
στην αρχική οθόνη.

3. Πατήστε το κουμπί τύπου μπαταρίας.

4. Επιλέξτε τον τύπο και τη μάρκα μπαταρίας που 
έχει τοποθετηθεί στο μηχάνημα. Βλέπε την 
ετικέτα της μπαταρίας για τον καθορισμό του 
τύπου και της μάρκας. Πατήστε τα βέλη πάνω και 
κάτω για να επιλέξετε την μπαταρία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το προφίλ φορτιστή μπαταρίας 
και η λυχνία αποφόρτισης της μπαταρίας θα 
προγραμματιστεί ξανά για να ταιριάξει με τον τύπο της 
μπαταρίας όταν επιλεγεί ο τύπος μπαταρίας.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΑΦΗΣ
1. Ανοίξτε το μηχάνημα, συνδεθείτε στην κύρια 

οθόνη λειτουργίας, και πατήστε το κουμπί 
ρυθμίσεων για πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων 
επόπτη. Βλέπε ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΠΟΠΤΗ.

2. Πατήστε το κουμπί Βαθμονόμηση Αφής για εκ 
νέου βαθμονόμηση αφής. Αν τα σημεία αφής 
χάσουν την ευθυγράμμιση τους.
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