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

www.tennantco.com/manuals
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Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας, τα
εξαρτήματα του παλιού μηχανήματος
και τα υγρά του με τρόπο φιλικό προς
το περιβάλλον, και σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς για τη διάθεση
των απορριμμάτων.

Να θυμάστε πάντα να κάνετε
ανακύκλωση. 
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ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η M30 είναι βιομηχανικού τύπου μηχανή επικαθήμενου χειριστή για σκούπισμα και πλύσιμο σκληρών
επιφανειών (σκυρόδεμα, άσφαλτος, λιθόστρωτο, βιομηχανικό δάπεδο κλπ).  Οι συνήθεις εφαρμογές της
είναι βιομηχανικές αποθήκες, εγκαταστάσεις παραγωγής ή διανομής, στάδια, συνεδριακά κέντρα, χώροι
στάθμευσης οχημάτων, σταθμοί συγκοινωνιακών μέσων και εργοτάξια. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη
μηχανή στο χώμα, σε φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα ή σε επιφάνειες καλυμμένες με μοκέτα. Αυτή η
μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλειστό χώρο και στο ύπαιθρο, φροντίστε ωστόσο να υπάρχει
αρκετός αερισμός εάν θα χρησιμοποιηθεί σε κλειστό χώρο. Αυτή η μηχανή δεν προορίζεται για χρήση σε
δημόσιες οδούς. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη μηχανή με τρόπο άλλο από εκείνο που περιγράφεται σε
αυτό το Εγχειρίδιο Χρήστη.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−The Netherlands
europe@tennantco.com
www.tennantco.com
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Τη Πρωτη Φορα 133. . . . . . . . . . . . . .

εισαγωγη Στο Τροπο Λειτουργιασ 
Εποπτη 134. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

οθονη Ρυθμισησ Εποπτη / Εικονιδια 
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απενεργοποιηση Συνδεσησ 139. . . . . . . . . .
βαθμονομηση Αφησ 139. . . . . . . . . . . . . . . .
εξαγωγη Καταλογων Ελεγχου 140. . . . . . . .
διαμορφωση Καταλογου Ελεγχου 141. . . . .
ενεργοποιηση / Απενεργοποιηση 
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Ζωνησ. 144. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ρυθμιση / Αλλαγη Χρονου Και 
Ημερομηνιασ. 146. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι παρακάτω προφυλάξεις για την ασφάλεια
χρησιμοποιούνται σε όλες τις οδηγίες με τον
τρόπο που δηλώνει η περιγραφή τους:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προειδοποιεί για

κινδύνους ή επισφαλείς πρακτικές που

θα μπορούσαν να προκαλέσουν

σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προειδοποιεί για επισφαλείς
πρακτικές που θα μπορούσαν να

προκαλέσουν ελαφρύ ή μέτριο

τραυματισμό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Προσδιορίζει τις

ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε για

τον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού.

Οι παρακάτω πληροφορίες σηματοδοτούν
ενδεχόμενες επικίνδυνες συνθήκες για τον
χειριστή. Μάθετε πότε μπορούν να προκύψουν
τέτοιες συνθήκες. Εντοπίστε όλες τις συσκευές
ασφάλειας του μηχανήματος. Αναφέρετε αμέσως
τυχόν βλάβη ή ελαττωματική λειτουργία του
μηχανήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εύφλεκτα υλικά

μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη ή

πυρκαγιά. Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα

υλικά μέσα στο δοχείο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εύφλεκτα υλικά

και τα αντιδραστικά μέταλλα μπορούν
να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην τα μαζεύετε με το μηχάνημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κινούμενος ιμάντας

και ανεμιστήρας. Μένετε μακριά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο κινητήρας αναδίδει

τοξικά αέρια. Μπορεί να προκληθεί
σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.

Φροντίζετε να υπάρχει επαρκής

εξαερισμός.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Η ανυψωμένη χοάνη

ενδέχεται να πέσει. Τοποθετείτε τον

πείρο υποστήριξης της χοάνης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημείο παγίδευσης

στον βραχίονα ανύψωσης. Μένετε

μακριά από τους βραχίονες ανύψωσης

της χοάνης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος

εγκαύματος. Θερμή επιφάνεια. ΜΗΝ

αγγίζετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ψεκάζετε

ανθρώπους ή ζώα. Κίνδυνος

πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού.

Φοράτε γυαλιά προστασίας. Κρατάτε

τον ψεκαστήρα με τα δύο χέρια.

Αυτό το μηχάνημα ενδέχεται να είναι
εξοπλισμένο με τεχνολογία που επικοινωνεί

αυτόματα μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Εάν αυτό το μηχάνημα πρόκειται να

λειτουργήσει σε περιοχή όπου απαγορεύεται

η χρήση κινητών τηλεφώνων λόγω

παρεμβολών στον εξοπλισμό, επικοινωνήστε

με κάποιον αντιπρόσωπο της Tennant για
πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση

της λειτουργίας επικοινωνίας μέσω δικτύου

κινητής τηλεφωνίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ:

1. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα:

– Εάν δεν διαθέτετε κατάλληλη

εκπαίδευση και άδεια.

– Εάν δεν έχετε διαβάσει και κατανοήσει

τις οδηγίες χρήσης.

– Εάν βρίσκεστε υπό την επήρεια

αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

– Ενώ χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο

ή άλλου είδους ηλεκτρονική συσκευή.

– Σε περιβάλλοντα με σκόνη, χωρίς να

έχετε ενεργοποιήσει τον ανεμιστήρα
σκούπας.

– Χωρίς φίλτρα ή με φραγμένα φίλτρα.

– Εάν δεν είστε πνευματικά και

σωματικά ικανός/-ή να ακολουθήσετε
τις οδηγίες του μηχανήματος.

– Εάν δε βρίσκεται σε καλή κατάσταση

λειτουργίας.

– Με δίσκους ή εξαρτήματα που δεν

έχουν παρασχεθεί ή εγκριθεί από την
Tennant. Η χρήση άλλων δίσκων
ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια.

– Σε χώρους με εύφλεκτους ατμούς/υγρά

ή καύσιμη σκόνη.

– Σε χώρους πολύ σκοτεινούς για να

δείτε με ασφάλεια τα στοιχεία ελέγχου
ή να χειριστείτε το μηχάνημα, εκτός
εάν έχετε ανάψει φώτα λειτουργίας ή
προβολείς.

– Σε χώρους όπου ενδέχεται να πέσουν

αντικείμενα, εκτός εάν διαθέτουν
προστατευτική οροφή.
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2. Πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα:

– Ελέγξτε το για τυχόν διαρροές υγρών.

– Κρατήστε τους σπινθήρες και τις

φλόγες μακριά από την περιοχή
ανεφοδιασμού καυσίμων.

– Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές

ασφάλειας είναι στη θέση τους και
λειτουργούν κανονικά.

– Ελέγξτε τη λειτουργία των φρένων και
του τιμονιού.

– Ρυθμίστε το κάθισμα και δέστε τη
ζώνη ασφάλειας.

3. Όταν θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα:

– Έχετε το πόδι σας στο φρένο και το

πεντάλ κατεύθυνσης νεκρό.

4. Κατά τη χρήση του μηχανήματος:

– Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όπως

περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες.

– Χρησιμοποιείτε το φρένο για να

σταματάτε το μηχάνημα.

– Μην μαζεύετε με το μηχάνημα

αντικείμενα που φλέγονται ή βγάζουν
καπνό, όπως τσιγάρα, σπίρτα ή
καυτές στάχτες.

– Χρησιμοποιείτε χαμηλή ταχύτητα στις

κεκλιμένες και τις ολισθηρές
επιφάνειες.

– Μη σφουγγαρίζετε σε χώρους με

κλίση μεγαλύτερη του 10 % και μην το
μεταφέρετε (μικτό βάρος οχήματος) σε
επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη του
14 %.

– Ελαττώνετε ταχύτητα όταν στρίβετε.

– Κρατάτε όλα τα μέρη του σώματός

σας μέσα στον σταθμό χειριστή, ενώ
κινείται το μηχάνημα.

– Έχετε πάντοτε υπόψη σας το

περιβάλλον στο οποίο χειρίζεστε το
μηχάνημα.

– Μην ενεργοποιείτε βίντεο ή οθόνες

βοήθειας, ενώ το μηχάνημα κινείται
(Pro-Panel).

– Επιδεικνύετε προσοχή όταν κάνετε

αναστροφή με το μηχάνημα.

– Κινείτε το μηχάνημα με προσοχή όταν

η χοάνη είναι ανυψωμένη.

– Βεβαιώνεστε ότι υπάρχει αρκετός

χώρος πριν ανυψώσετε τη χοάνη.

– Μην ανυψώνετε τη χοάνη εάν το

μηχάνημα βρίσκεται σε κεκλιμένο
δάπεδο.

– Κρατάτε τα παιδιά και τα μη

εξουσιοδοτημένα άτομα μακριά από
το μηχάνημα.

– Μη μεταφέρετε επιβάτες σε κανένα
μέρος του μηχανήματος.

– Ακολουθείτε πάντοτε τους κανόνες για

την ασφάλεια και την οδική
κυκλοφορία.

– Αναφέρετε αμέσως τυχόν βλάβη ή

ελαττωματική λειτουργία του
μηχανήματος.

– Ακολουθείτε τις οδηγίες ανάμιξης,
χειρισμού και απόρριψης που
αναγράφονται στα δοχεία χημικών
ουσιών.

– Ακολουθείτε τις οδηγίες του χώρου για

την ασφάλεια σε βρεγμένα δάπεδα.

5. Πριν απομακρυνθείτε από το μηχάνημα
και κατά τη συντήρησή του:

– Μην σταθμεύετε κοντά σε εύφλεκτα

υλικά, σκόνη, αέρια ή υγρά.

– Σταματάτε το μηχάνημα σε επίπεδες

επιφάνειες.

– Δένετε το χειρόφρενο.

– Σβήνετε το μηχάνημα και αφαιρείτε το

κλειδί.

6. Πριν την εκκίνηση μιας ενεργούς
ανάκτησης σε λειτουργία στάθμευσης:
- Σταματήστε σε μία επίπεδη επιφάνεια

σε μία καλά αεριζόμενη περιοχή.
- Σταθμεύστε σε περιοχές με χαμηλή

κυκλοφορία μακρυά από πεζούς και
άλλο εξοπλισμό.

- Μην σταθμεύετε κοντά σε εύφλεκτα
υλικά, σκόνη, αέρια ή υγρά. Μην
σταθμεύετε σε εσωτερικούς ή
κλειστούς χώρους.

- Θέστε σε λειτουργία το χειρόφρενο.
- Μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς

επίβλεψη.

7. Κατά τη συντήρηση του μηχανήματος:

– Όλη η εργασία πρέπει να γίνεται με

επαρκή φωτισμό και ορατότητα.

– Διατηρείτε τον χώρο καλά αεριζόμενο.

– Αποφεύγετε τα κινούμενα εξαρτήματα.

Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή
κοσμήματα και προστατεύετε τα
μακριά μαλλιά.

– Ακινητοποιείτε τους τροχούς του
οχήματος πριν το ανυψώσετε με
γρύλο.

– Τοποθετείτε τον γρύλο για ανύψωση

μόνο στις τοποθεσίες που έχουν
οριστεί. Στηρίζετε το μηχάνημα στη
βάση του γρύλου.

– Χρησιμοποιείτε ανυψωτική συσκευή ή

γρύλο κατάλληλο για το βάρος του
μηχανήματος.

– Μη σπρώχνετε ή ρυμουλκείτε το

μηχάνημα εάν δεν υπάρχει χειριστής
που ελέγχει το μηχάνημα από τη θέση
του.
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– Μη χρησιμοποιείτε σπρέι ή μάνικα

προς το μηχάνημα κοντά σε ηλεκτρικά
εξαρτήματα.

– Αποσυνδέετε την μπαταρία πριν

εργαστείτε με το μηχάνημα.

– Αποφεύγετε την επαφή με το οξύ της

μπαταρίας.

– Αποφεύγετε την επαφή με το ψυκτικό

υγρό του ζεστού κινητήρα.

– Μη βγάζετε το κάλυμμα του ψυγείου

όταν η κινητήρας είναι ζεστός.

– Αφήνετε τον κινητήρα να κρυώνει.

– Κρατάτε τις φλόγες και τους

σπινθήρες μακριά από τον χώρο
ανεφοδιασμού καυσίμων. Διατηρείτε
τον χώρο καλά αεριζόμενο.

– Χρησιμοποιείτε ένα χαρτόνι για να
εντοπίζετε τυχόν διαρροές υδραυλικού
υγρού υπό πίεση.

– Όλες οι επισκευές πρέπει να

πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο
τεχνικό συντήρησης.

– Μην τροποποιείτε τον αρχικό

σχεδιασμό του μηχανήματος.

– Χρησιμοποιείτε ανταλλακτικά που

παρέχει ή έχει εγκρίνει η Tennant.

– Φοράτε μέσα ατομικής προστασίας

όπως απαιτείται και όπου συνιστάται
από τις παρούσες οδηγίες.

Για την ασφάλειά σας: Φοράτε

ωτοασπίδες.

Για την ασφάλειά σας: Φοράτε

προστατευτικά γάντια.

Για την ασφάλειά σας: Φοράτε γυαλιά

προστασίας.

Για την ασφάλειά σας: Φοράτε

προστατευτική μάσκα για τη σκόνη.

8. Κατά τη φόρτωση του mηχανήmατος σε
φορτηγό ή ρυmούλκα και κατά την
εκφόρτωσή του αpό αυτό:

– Χρησιmοpοιήστε ράmpα, φορτηγό ή

ρυmουλκούmενο όχηmα pου αντέχει
το βάρος του mηχανήmατος και του
χειριστή.

– Εκκενώστε τους κάδους pριν

φορτώσετε το mηχάνηmα.

– Αδειάστε τη χοάνη ακαθαρσιών pριν

φορτώσετε το mηχάνηmα.

– Σβήνετε το μηχάνημα και αφαιρείτε το

κλειδί.

– Πριν στερεώσετε το mηχάνηmα mε

τους ιmάντες pρόσδεσης, κατεβάστε
την κεφαλή καθαρισmού και το
ελαστικό mάκτρο.

– Σβήστε το mηχάνηmα και αφαιρέστε

το κλειδί.

– Μη φορτώνετε ή εκφορτώνετε το

mηχάνηmα σε εpιφάνειες mε κλίση
mεγαλύτερη αpό 10 mοίρες/18%.

– Dένετε το χειρόφρενο αφού
φορτώσετε το mηχάνηmα.

– Ακινητοpοιήστε τους τροχούς του
mηχανήmατος.

– Προσδέστε το mηχάνηmα στο
φορτηγό ή το ρυmουλκούmενο
όχηmα.
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10783

Βρίσκεται στην πλευρά
του διαμερίσματος

χειριστή. 

Βρίσκεται στην
πλευρά του

διαμερίσματος

χειριστή.

Βρίσκεται και στους δύο
βραχίονες της χοάνης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ - Το
μηχάνημα εκπέμπει τοξικά αέρια.

Μπορεί να προκληθεί σοβαρός

τραυματισμός ή θάνατος. Φροντίστε

ώστε να υπάρχει επαρκής αερισμός.

Βρίσκεται στην πλευρά του
διαμερίσματος χειριστή.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ - Διαβάστε

το εγχειρίδιο πριν από το

χειρισμό του μηχανήματος.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
- Σημείο αιχμής ανυψωτικού

βραχίονα  Μείνετε μακριά

από τους βραχίονες

ανύψωσης της χοάνης. 

ΕΤΙΚΕΤΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ -

Εύφλεκτα υλικά ή

δραστικά μέταλλα

μπορεί να προκαλέσουν

έκρηξη. Μη συλλέγετε

τέτοια υλικά.

Βρίσκεται στην πλευρά του
διαμερίσματος χειριστή.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ -
Το μηχάνημα ίσως να κάνει

υπερβολικό θόρυβο. Μπορεί

να προκαλέσει απώλεια της

ακοής. Να φοράτε

προστατευτικά ακοής.
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Βρίσκεται στο πλαίσιο
του χώρου του κινητήρα.

10783

Βρίσκεται δίπλα στα πώματα του
κάδου με το διάλυμα καθαρισμού και

στον κάδο απορρυπαντικού.

Βρίσκεται δίπλα στον
προφυλακτήρα, στο περίβλημα της

εξάτμισης και στο δοχείο υγρού.

Βρίσκεται και στους δύο βραχίονες
της χοάνης.

 

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ -
Ιμάντας και ανεμιστήρας σε

κίνηση. Διατηρήστε απόσταση.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ - Εύφλεκτα
υλικά μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή

φωτιά. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα

υλικά μέσα στη δεξαμενή.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ -
Κίνδυνος εγκαυμάτων. Θερμή

επιφάνεια. Μην αγγίζετε.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ - Η
ανυψωμένη χοάνη μπορεί να πέσει.

Τοποθετήστε τον πείρο υποστήριξης

στη χοάνη.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ -
Μην ψεκάζετε ανθρώπους ή

ζώα. Κίνδυνος πρόκλησης

τραυματισμού. Φοράτε

προστατευτικά ακοής.

Κρατήστε τον ψεκαστήρα με

τα δυο σας χέρια.

Βρίσκεται στο πλαίσιο
του μηχανήματος.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ

A

B

C

D

G

J

I

E

K

H
L

M

F

A. Πεντάλ χειρόφρενου
B. Φρένο
C. Πεντάλ κατεύθυνσης
D. Διακόπτης ακροφύσιου ψεκασμού / 

Διακόπτης συστήματος πλυσίματος 
υψηλής πίεσης (κατ' επιλογή)

E. Διακόπτης φώτων λειτουργίας / αλάρμ
F. Διακόπτης μέτρησης απορρυπαντικού 

(προαιρετικό)

G. Μοχλός κλίσης άξονα τιμονιού
H. Διακόπτης εκκίνησης
I. ,"���� ��	����������
J. Διακόπτης δονητή φίλτρου
K. Διακόπτης ανοίγματος/κλεισίματος 

πόρτας χοάνης
L. Διακόπτης ανύψωσης/χαμηλώματος 

χοάνης
M. EDM (Λειτουργία Προβολής Κινητήρα)
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ΒΑΣΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

18 14

15

16

1719

20

21

22 22

23 25
2624

A. Κόρνα
B. Φωτεινή ένδειξη σφάλματος/ειδοποίησης
C. Κουμπί ελέγχου αντίθεσης
D. Ένδειξη στάθμης καυσίμου
E. Ωρόμετρο
F. Ένδειξη δοχείου καθαριστικού διαλύματος
G. Ένδειξη γεμάτου δοχείου ανάκτησης
H. Κουμπί στροφών κινητήρα
I. Οθόνη LCD
J. Κουμπί πίεσης βουρτσών
K. Φωτεινές ενδείξεις πίεσης βουρτσών
L. Κουμπί 1-STEP
M. Κουμπί ec-H2O / ES (Extended Scrub: 

ενισχυμένου σφουγγαρίσματος) / 
 FaST (κατ' επιλογή)

H# Κουμπιά σφουγγαρίσματος 
(επισημαίνονται με μπλε χρώμα)

I# Κουμπί κύριας βούρτσας 
σφουγγαρίσματος

P. Κουμπί ανεμιστήρα σκούπας / 
μάκτρου σφουγγαρίσματος

Q. Κουμπί πλευρικής βούρτσας 
σφουγγαρίσματος (κατ' επιλογή)

R. Κουμπιά σκουπίσματος 
(επισημαίνονται με καφέ χρώμα)

S. Κουμπί κύριας βούρτσας σκουπίσματος
T. Κουμπί ανεμιστήρα σκούπας
U. Κουμπί πλευρικής βούρτσας 

σκουπίσματος
V. Κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης διαλύματος
W. Κουμπί μείωσης εκροής διαλύματος (-)
X. Φωτεινές ενδείξεις εκροής διαλύματος
Y. Κουμπί αύξησης εκροής διαλύματος (+)
Z. Θύρα USB (μόνο για τη συντήρηση)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ PRO-PANEL

1

8 14

15

16

18

1920

21

12

22

23
24

25

2

34

5

6

7

9

10

11

13

17

24

A. Κόρνα
B. Φωτεινή ένδειξη σφάλματος/ειδοποίησης
C. Κουμπί ec-H2O / ES (Extended Scrub: 

ενισχυμένου σφουγγαρίσματος) / 
FaST (κατ' επιλογή)

D. Κουμπί κατάστασης μηχανήματος
E. Κουμπί βοήθειας
F. Κουμπί στροφών κινητήρα
G. Κουμπί πρόσβασης πίεσης κύριας 

βούρτσας
H. Κουμπιά σκουπίσματος 

(επισημαίνονται με καφέ χρώμα)
I. Κουμπί κύριας βούρτσας σκουπίσματος
J. Κουμπί ανεμιστήρα σκούπας
K. Κουμπί πλευρικής βούρτσας 

σκουπίσματος (κατ' επιλογή)
L. Κουμπί οπίσθιας κάμερας
M. Κουμπί πρόσβασης ελέγχου διαλύματος

N. Κουμπιά σφουγγαρίσματος 
(επισημαίνονται με μπλε χρώμα)

O. Κουμπί κύριας βούρτσας 
σφουγγαρίσματος

P. Κουμπί ανεμιστήρα σκούπας / 
μάκτρου σφουγγαρίσματος

Q. Κουμπί πλευρικής βούρτσας 
σφουγγαρίσματος (κατ' επιλογή)

R. Κουμπί 1-STEP
S. Βίντεο βοήθειας
T. Κουμπί ελέγχου ζώνης 1
U. Κουμπί ελέγχου ζώνης 2
V. Κουμπί ελέγχου ζώνης 3
W. Κουμπί ελέγχου ζώνης 4
X. Κουμπί ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης διαλύματος
Y. Θύρες USB (μόνο για τη συντήρηση)
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ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

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

Κόρνα Αραίωση διαλύματος (-)

Ένδειξη σφάλματος/ειδοποίησης Πύκνωση διαλύματος (-)

Δοχείο ανάκτησης Ροή διαλύματος

Δοχείο διαλύματος
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση 
διαλύματος

Πίεση κύριας βούρτσας Ενεργοποίηση

1-STEP Απενεργοποίηση

ES (ενισχυμένο σφουγγάρισμα) 
(κατ' επιλογή) ec-H2O(κατ' επιλογή)

FaST (κατ' επιλογή) Σημείο γρύλου

Δονητής φίλτρου Λειτουργία σφουγγαρίσματος

Φώτα λειτουργίας / Αλάρμ Πλευρική βούρτσα σκουπίσματος

Προβολείς Ανεμιστήρας σκούπας

Ακροφύσιο ψεκασμού (κατ' επιλογή) Κύρια βούρτσα σκουπίσματος

Πλευρική βούρτσα σφουγγαρίσματος
Ανεμιστήρας σκούπας / 
μάκτρο σφουγγαρίσματος

Κύρια βούρτσα σφουγγαρίσματος
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Άνοιγμα πόρτας χοάνης ς Κλείσιμο πόρτας χοάνης

Ανύψωση χοάνης ς Κλείσιμο πόρτας χοάνης

Χαμηλός ρυθμός μέτρησης 
απορρυπαντικού

Υψηλή συχνότητα μέτρησης 
απορρυπαντικού

Σύμβολα βασικού πίνακα ελέγχου

Στοιχείο ελέγχου αντίθεσης

Ωρόμετρο

Στοιχείο ελέγχου στροφών κινητήρα

Σύμβολα Pro-Panel

Βοήθεια Ρύθμιση ζώνης 1

Ρύθμιση ζώνης 2 Ρύθμιση ζώνης 3

Ρύθμιση ζώνης 4 Ωρόμετρο

Σφάλμα / Ειδοποίηση
Μη επιβεβαιωμένο αντικείμενο 
λίστας ελέγχου

Ωρόμετρο
Επιβεβαιωμένο αντικείμενο 
λίστας ελέγχου

Σύνδεση Αποσύνδεση

Επιλογή Ρυθμίσεις επόπτη

Περιστροφή προβολής μηχανήματος Μενού επόπτη

Ρυθμίσεις κάμερας Βίντεο εκκίνησης
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Σύμβολα Pro-Panel

Βοήθεια ελέγχου Βίντεο βοήθειας

Πληροφορίες Κουμπί βίντεο

Backspace Κουμπί λίστας βίντεο

Οπίσθια κάμερα Αρχική οθόνη λειτουργίας

Επάνω βελάκι Κάτω βελάκι

Απενεργοποίηση σύνδεσης Αριστερό βελάκι

Προσθήκη/Επεξεργασία προφίλ Ενεργοποίηση σύνδεσης

Χειριστής Διαβάθμιση επαφής

Επόπτης Διαμόρφωση λίστας ελέγχου

Επεξεργασία προφίλ Εξαγωγή όλων

Προσθήκη προφίλ Εξαγωγή νέου

Διαγραφή προφίλ Εξαγωγή λιστών ελέγχου

Αντιγραφή προφίλ Enter
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ –
ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Στα βενζινοκίνητα μηχανήματα, η ένδειξη
καυσίμου δείχνει την ποσότητα καυσίμου που
απομένει στο ρεζερβουάρ. Όταν το ρεζερβουάρ
είναι σχεδόν άδειο, η ένδειξη σφάλματος ανάβει
και εμφανίζει το μήνυμα χαμηλής στάθμης
καυσίμου.

ΩΡΟΜΕΤΡΟ

Τοωρόμετρο καταγράφει τις ώρες που έχει
λειτουργήσει το μηχάνημα. Χρησιμοποιείτε αυτήν
την πληροφορία για να προσδιορίζετε τα χρονικά
διαστήματα συντήρησης του μηχανήματος.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΕΜΑΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ
ΥΓΡΟΥ

H ένδειξη γεμάτου δοχείου ανάκτησης δείχνει ότι
το δοχείο ανάκτησης έχει γεμίσει. Όταν γεμίζει ο
δοχείο ανάκτησης, σταματούν όλες οι λειτουργίες
σφουγγαρίσματος. Όταν το πλαίσιο της ένδειξης
γεμίσει, αδειάστε το δοχείο ανάκτησης.
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ΕΝΔΕΙΞΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

Η ένδειξη δοχείου διαλύματος εμφανίζει την
ποσότητα υγρού που απομένει στο δοχείο
διαλύματος. Όταν το πλαίσιο της ένδειξης
αδειάσει, ξαναγεμίσετε το δοχείο διαλύματος.
Όταν αδειάζει το δοχείο διαλύματος, το μηχάνημα
σταματά να σφουγγαρίζει.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ελέγχου αντίθεσης για
να μειώσετε ή να αυξήσετε την φωτεινότητα της
οθόνης LCD).

ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Οι στροφές κινητήρα ελέγχονται αυτόματα όταν
πιέζετε το κουμπί 1-STEP. Όταν δε σκουπίζετε ή
σφουγγαρίζετε, πιέστε το κουμπί στροφών
κινητήρα για να αυξήσετε τις στροφές ανά λεπτό
του κινητήρα και να πετύχετε μεγαλύτερη
ταχύτητα λειτουργίας. Πιέστε ξανά το κουμπί
στροφών κινητήρα για να μειώσετε τις στροφές
ανά λεπτό του κινητήρα.

Οι ράβδοι επάνω και κάτω από το εικονίδιο
στροφών κινητήρα υποδεικνύουν τη ρύθμιση των
στροφών του κινητήρα. Όταν δύο λεπτότερες
ράβδοι εμφανίζονται επάνω και κάτω από το
εικονίδιο το οποίο εμφανίζεται ως μία γραμμή, ο
κινητήρας βρίσκεται στη χαμηλή ρύθμιση.

Όταν δύο παχύτερες ράβδοι εμφανίζονται επάνω
και κάτω από το εικονίδιο στροφών κινητήρα και
τις λεπτότερες ράβδους, ενώ το εικονίδιο είναι
σταθερό, ο κινητήρας είναι βρίσκεται στην υψηλή
ρύθμιση.
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ΚΟΥΜΠΙ 1-STEP

Πιέστε το κουμπί 1-STEP για να ενεργοποιήσετε
όλες τις λειτουργίες σκουπίσματος και
σφουγγαρίσματος. Πριν πιέσετε το κουμπί
1-STEP, τα φώτα επάνω από όλες τις
επιλεγμένες λειτουργίες σκουπίσματος ή
σφουγγαρίσματος θα είναι αναμμένα, αλλά οι
επιλεγμένες λειτουργίες θα βρίσκονται σε
λειτουργία αναμονής, μέχρι να πατηθεί το κουμπί
1-STEP. Πιέστε ξανά το κουμπί 1-STEP, όταν
ολοκληρώσετε τον καθαρισμό για να τερματίσετε
όλες τις λειτουργίες σκουπίσματος και
σφουγγαρίσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μάκτρο θα παραμείνει κάτω και ο
ανεμιστήρας σκούπας θα παραμείνει ανοιχτός για
μερικά δευτερόλεπτα ώστε να συλλέξει το νερό
που απομένει μετά την απενεργοποίηση του
κουμπιού 1-STEP.

Η φωτεινή ένδειξη επάνω από το κουμπί θα
ανάψει όταν ενεργοποιηθεί το κουμπί 1-STEP.

ΚΟΥΜΠΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ (ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ)

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

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πλευρικές βούρτσες δεν μπορούν
να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από τις κύριες
βούρτσες. Όταν πιέζετε το κουμπί της πλευρικής
βούρτσας σκουπίσματος, ενεργοποιούνται και οι
κύριες βούρτσες σκουπίσματος.

ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΚΟΥΠΑΣ

Ενεργοποίηση ανεμιστήρα σκούπας: Πιέστε το
κουμπί του ανεμιστήρα σκούπας. Η φωτεινή
ένδειξη θα ανάψει.

Απενεργοποίηση ανεμιστήρα σκούπας: Πιέστε το
κουμπί του ανεμιστήρα σκούπας. Η φωτεινή
ένδειξη θα σβήσει.
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ΚΟΥΜΠΙ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ

Ενεργοποίηση κύριας βούρτσας σκουπίσματος:
Πιέστε το κουμπί κύριας βούρτσας σκουπίσματος.
Η φωτεινή ένδειξη θα ανάψει.

Απενεργοποίηση κύριας βούρτσα σκουπίσματος:
Πιέστε το κουμπί κύριας βούρτσας σκουπίσματος.
Η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία σκουπίσματος και η
λειτουργία σφουγγαρίσματος δεν μπορούν να
εκτελεστούν ταυτόχρονα. Εάν πατηθεί κάποιο
κουμπί σφουγγαρίσματος ενώ το μηχάνημα
βρίσκεται στη λειτουργία σκουπίσματος, θα
σταματήσει η λειτουργία σκουπίσματος και θα
ξεκινήσει η λειτουργία σφουγγαρίσματος.

ΚΟΥΜΠΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ)

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

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

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλευρική βούρτσα
σφουγγαρίσματος δεν μπορεί να λειτουργήσει
ανεξάρτητα από τις κύριες βούρτσες
σφουγγαρίσματος. Όταν πιέζετε το κουμπί της
πλευρικής βούρτσας σφουγγαρίσματος,
ενεργοποιούνται και οι κύριες βούρτσες
σφουγγαρίσματος.

ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΚΟΥΠΑΣ / ΜΑΚΤΡΟΥ

Χαμήλωμα μάκτρου και ενεργοποίηση ανεμιστήρα
σκούπας: Πιέστε το κουμπί ανεμιστήρα σκούπας /
μάκτρου σφουγγαρίσματος. Η φωτεινή ένδειξη θα
ανάψει.

Ανύψωση μάκτρου και απενεργοποίηση
ανεμιστήρα σκούπας: Πιέστε το κουμπί
ανεμιστήρα σκούπας / μάκτρου σφουγγαρίσματος.
Η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.

ΚΟΥΜΠΙ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ενεργοποίηση κύριας βούρτσας
σφουγγαρίσματος: Πιέστε το κουμπί κύριας
βούρτσας σφουγγαρίσματος. Η φωτεινή ένδειξη
θα ανάψει.

Απενεργοποίηση κύριας βούρτσας
σφουγγαρίσματος: Πιέστε το κουμπί κύριας
βούρτσας σφουγγαρίσματος. Η φωτεινή ένδειξη
θα σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία
σφουγγαρίσματος και η λειτουργία σκουπίσματος
δεν μπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα. Εάν
πατηθεί κάποιο κουμπί σκουπίσματος ενώ το
μηχάνημα βρίσκεται στη λειτουργία
σφουγγαρίσματος, θα σταματήσει η λειτουργία
σφουγγαρίσματος και θα ξεκινήσει η λειτουργία
σκουπίσματος.
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ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ /
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

Η εκροή διαλύματος έχει σχεδιαστεί για να
ενεργοποιείται όποτε ενεργοποιούνται και οι
βούρτσες σφουγγαρίσματος. Μπορεί να κλειστεί
για δέκα δευτερόλεπτα με το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης διαλύματος για
να περαστούν οι γωνίες κλπ. Δείτε, επίσης, την
ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ.

Απενεργοποίηση της εκροής διαλύματος (για δέκα
δευτερόλεπτα): Πιέστε το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης διαλύματος.
Όλες οι ενδείξεις εκροής διαλύματος θα σβήσουν
(η εκροή διαλύματος θα ξεκινήσει και πάλι
αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα).

Ενεργοποίηση της εκροής διαλύματος: Πιέστε το
κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
διαλύματος. Οι ενδείξεις διαλύματος θα ανάψουν
ξανά και θα επιλεγεί αυτόματα η τελευταία
ρύθμιση που χρησιμοποιήθηκε για την εκροή
διαλύματος.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ –
PRO-PANEL

ΟΘΟΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PRO-ID

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η οθόνη σύνδεσης Pro-ID
χρησιμοποιείται εφόσον το μηχάνημα έχει
ρυθμιστεί μέσω αυτής. Οι προκαθορισμένοι
λογαριασμοί χρήστη πρέπει να δημιουργηθούν
μέσω της λειτουργίας επόπτη.

Χρησιμοποιήστε την οθόνη Pro-ID για σύνδεση
στο μηχάνημα.

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για εισαγωγή
του αριθμού σύνδεσης χρήστη στο πλαίσιο που
βρίσκεται επάνω από το πληκτρολόγιο.

Πιέστε το Enter για σύνδεση στο μηχάνημα.

Εάν χρειαστεί, πιέστε το Backspace για
διαγραφή του αριθμού και εισαγωγή νέου.

Όταν ο Pro-Panel βρίσκεται σε λειτουργία
επόπτη, στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης
εμφανίζεται ένα σύμβολο γραναζιού. Όταν
βρίσκεται σε λειτουργία χειριστή, εμφανίζεται ένα
σύμβολο βίντεο.

ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Το κουμπί κατάστασης μηχανήματος επιτρέπει την
πρόσβαση σε τέσσερις διαφορετικές ενδείξεις
κατάστασης μηχανήματος. Η προεπιλεγμένη
οθόνη εμφανίζει την ένδειξη καυσίμων, όταν το
μηχάνημα είναι ενεργοποιημένο. Οποιαδήποτε
από τις τέσσερις ενδείξεις μπορεί να ρυθμιστεί ως
προεπιλεγμένη οθόνη μέχρι την ενεργοποίηση
του μηχανήματος.

Πιέστε το κουμπί κατάστασης μηχανήματος για
πρόσβαση στα τέσσερα κουμπιά κατάστασης
μηχανήματος. Τα τέσσερα κουμπιά κατάστασης
μηχανήματος εμφανίζονται στην οθόνη για μερικά
δευτερόλεπτα μέχρι να επανεμφανιστούν στην
οθόνη τα προεπιλεγμένα κουμπιά.

Η ένδειξη καυσίμου εμφανίζει την ποσότητα
καυσίμου που απομένει στο ρεζερβουάρ.
Όταν το ρεζερβουάρ είναι σχεδόν άδειο, η
ένδειξη σφάλματος ανάβει και εμφανίζει το
μήνυμα χαμηλής στάθμης καυσίμου.

Το ωρόμετρο καταγράφει τις ώρες που έχει
λειτουργήσει το μηχάνημα. Χρησιμοποιείτε
αυτήν την πληροφορία για να
προσδιορίζετε τα χρονικά διαστήματα
συντήρησης του μηχανήματος.

Η ένδειξη δοχείου διαλύματος εμφανίζει την
ποσότητα υγρού που απομένει στο δοχείο
διαλύματος. Ξαναγεμίστε το δοχείο
διαλύματος όταν δεν εμφανίζονται πλέον
ράβδοι στην οθόνη. Όταν αδειάζει το δοχείο
διαλύματος, το μηχάνημα σταματά να
σφουγγαρίζει.
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Η ένδειξη γεμάτου δοχείου ανάκτησης
δείχνει «ΠΛΗΡΕΣ» όταν το δοχείο
ανάκτησης έχει γεμίσει. Όταν γεμίζει ο
δοχείο ανάκτησης, σταματούν όλες οι
λειτουργίες σφουγγαρίσματος. Αδειάζετε το
δοχείο ανάκτησης όταν η ένδειξη δείχνει
«ΠΛΗΡΕΣ».

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ ΚΟΥΜΠΙΟΥ

Πιέστε το κουμπί κατάστασης μηχανήματος που
επιθυμείτε ενώ εμφανίζονται στην οθόνη και τα
τέσσερα κουμπιά κατάστασης μηχανήματος για
να το ορίσετε ως το νέο προεπιλεγμένο κουμπί.
Τα άλλα τρία κουμπιά κατάστασης μηχανήματος
θα εξαφανιστούν από την οθόνη και το νέο κουμπί
κατάστασης μηχανήματος που έχετε επιλέξει θα
γίνει το προεπιλεγμένο μέχρι να απενεργοποιηθεί
το μηχάνημα. Η ένδειξη καυσίμων θα προεπιλεγεί
και πάλι όταν ενεργοποιήσετε το μηχάνημα.
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ΚΟΥΜΠΙ 1-STEP

Πιέστε το κουμπί 1-STEP για ενεργοποίηση όλων
των λειτουργιών σκουπίσματος και
σφουγγαρίσματος. Πιέστε ξανά το κουμπί
1-STEP, όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό για
να τερματίσετε όλες τις λειτουργίες σκουπίσματος
και σφουγγαρίσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μάκτρο θα παραμείνει κάτω και ο
ανεμιστήρας σκούπας θα παραμείνει ανοιχτός για
μερικά δευτερόλεπτα ώστε να συλλέξει το νερό
που απομένει μετά την απενεργοποίηση του
κουμπιού 1-STEP.

Το κουμπί 1-STEP και όλα τα κουμπιά
λειτουργίας σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος
θα ανάψουν όταν πιέσετε το κουμπί 1-STEP.

Οι άκρες όλων των επιλεγμένων κουμπιών
σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος θα είναι
φωτισμένες για να φαίνεται ότι βρίσκονται σε
κατάσταση αναμονής πριν πιέσετε το κουμπί
1-STEP. Τα επιλεγμένα κουμπιά θα φωτιστούν
πλήρως όταν πιέσετε το κουμπί 1-STEP.

ΚΟΥΜΠΙ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ

Ενεργοποίηση κύριας βούρτσας σκουπίσματος:
Πιέστε το κουμπί κύριας βούρτσας σκουπίσματος.
Το κουμπί θα φωτιστεί.

Απενεργοποίηση κύριας βούρτσα σκουπίσματος:
Πιέστε το κουμπί κύριας βούρτσας σκουπίσματος.
Το κουμπί θα σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία σκουπίσματος και η
λειτουργία σφουγγαρίσματος δεν μπορούν να
εκτελεστούν ταυτόχρονα. Εάν πατηθεί κάποιο
κουμπί σφουγγαρίσματος ενώ το μηχάνημα
βρίσκεται στη λειτουργία σκουπίσματος, θα
σταματήσει η λειτουργία σκουπίσματος και θα
ξεκινήσει η λειτουργία σφουγγαρίσματος.

ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΚΟΥΠΑΣ

Ενεργοποίηση ανεμιστήρα σκούπας: Πιέστε το
κουμπί του ανεμιστήρα σκούπας. Το κουμπί θα
φωτιστεί.

Απενεργοποίηση ανεμιστήρα σκούπας: Πιέστε το
κουμπί του ανεμιστήρα σκούπας. Το κουμπί θα
σβήσει.
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ΚΟΥΜΠΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ (ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ)

Ενεργοποίηση πλευρικής βούρτσας
σκουπίσματος: Πιέστε το κουμπί πλευρικής
βούρτσας σκουπίσματος. Το κουμπί θα φωτιστεί.

Απενεργοποίηση πλευρικής βούρτσας
σκουπίσματος: Πιέστε το κουμπί πλευρικής
βούρτσας σκουπίσματος. Το κουμπί θα σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πλευρικές βούρτσες δεν μπορούν
να λειτουργήσουν ανεξάρτητα από τις κύριες
βούρτσες. Όταν πιέζετε το κουμπί της πλευρικής
βούρτσας σκουπίσματος, ενεργοποιούνται και οι
κύριες βούρτσες σκουπίσματος.

ΚΟΥΜΠΙ ΚΥΡΙΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ενεργοποίηση κύριας βούρτσας
σφουγγαρίσματος: Πιέστε το κουμπί κύριας
βούρτσας σφουγγαρίσματος. Το κουμπί θα
φωτιστεί.

Απενεργοποίηση κύριας βούρτσας
σφουγγαρίσματος: Πιέστε το κουμπί κύριας
βούρτσας σφουγγαρίσματος. Το κουμπί θα
σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία σφουγγαρίσματος και η
λειτουργία σκουπίσματος δεν μπορούν να
εκτελεστούν ταυτόχρονα. Εάν πατηθεί κάποιο
κουμπί σκουπίσματος ενώ το μηχάνημα βρίσκεται
στη λειτουργία σφουγγαρίσματος, θα σταματήσει η
λειτουργία σφουγγαρίσματος και θα ξεκινήσει η
λειτουργία σκουπίσματος.

ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΚΟΥΠΑΣ / ΜΑΚΤΡΟΥ

Χαμήλωμα μάκτρου και ενεργοποίηση ανεμιστήρα
σκούπας: Πιέστε το κουμπί ανεμιστήρα σκούπας /
μάκτρου σφουγγαρίσματος. Το κουμπί θα
φωτιστεί.

Ανύψωση μάκτρου και απενεργοποίηση
ανεμιστήρα σκούπας: Πιέστε το κουμπί
ανεμιστήρα σκούπας / μάκτρου σφουγγαρίσματος.
Το κουμπί θα σβήσει.

ΚΟΥΜΠΙ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ)

Ενεργοποίηση πλευρικής βούρτσας
σφουγγαρίσματος: Πιέστε το κουμπί πλευρικής
βούρτσας σφουγγαρίσματος. Το κουμπί θα
φωτιστεί.

Απενεργοποίηση πλευρικής βούρτσας
σφουγγαρίσματος: Πιέστε το κουμπί πλευρικής
βούρτσας σφουγγαρίσματος. Το κουμπί θα
σβήσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πλευρική βούρτσα
σφουγγαρίσματος δεν μπορεί να λειτουργήσει
ανεξάρτητα από τις κύριες βούρτσες
σφουγγαρίσματος. Όταν πιέζετε το κουμπί της
πλευρικής βούρτσας σφουγγαρίσματος,
ενεργοποιούνται και οι κύριες βούρτσες
σφουγγαρίσματος.
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ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

Η εκροή διαλύματος έχει σχεδιαστεί για να
ενεργοποιείται όποτε ενεργοποιούνται και οι
βούρτσες σφουγγαρίσματος. Μπορεί να κλειστεί
για δέκα δευτερόλεπτα με το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης διαλύματος για
να περαστούν οι γωνίες κλπ. Δείτε, επίσης, την
ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ.

Απενεργοποίηση εκροής διαλύματος (για δέκα
δευτερόλεπτα): Πιέστε το κουμπί
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης διαλύματος.
Όλες οι ενδείξεις εκροής διαλύματος θα σβήσουν
(η εκροή διαλύματος θα ξεκινήσει και πάλι
αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα).

Ενεργοποίηση της εκροής διαλύματος: Πιέστε το
κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
διαλύματος. Οι ενδείξεις διαλύματος θα ανάψουν
ξανά και θα επιλεγεί αυτόματα η τελευταία
ρύθμιση που χρησιμοποιήθηκε για την εκροή
διαλύματος.

ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Οι στροφές κινητήρα ελέγχονται αυτόματα όταν
πιέζετε το κουμπί 1-STEP. Όταν δε σκουπίζετε ή
σφουγγαρίζετε, πιέστε το κουμπί στροφών
κινητήρα για να αυξήσετε τις στροφές ανά λεπτό
του κινητήρα και να πετύχετε μεγαλύτερη
ταχύτητα λειτουργίας. Πιέστε ξανά το κουμπί
στροφών κινητήρα για να μειώσετε τις στροφές
ανά λεπτό του κινητήρα.

Το κουμπί στροφών κινητήρα φωτίζεται όταν ο
κινητήρας βρίσκεται στη ρύθμιση πολλών
στροφών.

Το κουμπί στροφών κινητήρα είναι σβηστό όταν ο
κινητήρας βρίσκεται στη ρύθμιση λίγων στροφών.
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ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΝΗΣ

Τα μηχανήματα που είναι εξοπλισμένα με
Pro-Panel μπορούν να προγραμματιστούν εκ των
προτέρων με έως και τέσσερις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις σκουπίσματος ή σφουγγαρίσματος για
διαφορετικές εφαρμογές καθαρίσματος δαπέδων.
Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να προεπιλεγούν μέσω
της λειτουργίας επίβλεψης. Διαβάστε την ενότητα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΝΗΣ.

Πιέστε το απαιτούμενο κουμπί ελέγχου ζώνης. Το
επιλεγμένο προρυθμισμένο κουμπί θα φωτιστεί
και το όνομα της ζώνης θα εμφανιστεί επάνω από
το κουμπί. Η ράβδος ένδειξης ή τα κουμπιά
προσαρμογής εκροής διαλύματος και η ράβδος
ένδειξηςή τα κουμπιά προσαρμογής πίεσης
βουρτσών εμφανίζονται για λίγο στην οθόνη για
να εμφανίσουν τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης
ζώνης.

ΚΟΥΜΠΙ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Πιέστε το κουμπί οπίσθιας κάμερας για να
ελέγξετε την απόδοση του καθαρισμού. Η οθόνη
οπίσθιας κάμερας θα εμφανιστεί στην οθόνη του
πίνακα ελέγχου για σύντομο χρονικό διάστημα. Η
κύρια οθόνη λειτουργίας επανεμφανίζεται στον
πίνακα ελέγχου αφού λήξει ο χρόνος λειτουργίας
της οπίσθιας κάμερας. Αγγίξτε σε οποιοδήποτε
σημείο της οθόνης του πίνακα ελέγχου για να
απενεργοποιήσετε την οπίσθια κάμερα και να
επιστρέψετε στην κύρια οθόνη λειτουργίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Έχετε πάντοτε

υπόψη σας το περιβάλλον στο οποίο

χρησιμοποιείτε το μηχάνημα.

Η κάμερα ενεργοποιείται αυτόματα όταν πιέζετε
το πεντάλ κατεύθυνσης για να αντιστρέψει το
μηχάνημα και παραμένει ενεργοποιημένη για όσο
το μηχάνημα βρίσκεται σε αντίστροφη θέση.

Η οπίσθια κάμερα βρίσκεται στο δοχείο
ανάκτησης, επάνω από τον εύκαμπτο σωλήνα
σκούπας που είναι προσαρτημένος στο δοχείο
ανάκτησης.
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ΚΟΥΜΠΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά τη χρήση του

μηχανήματος, μην παρακολουθείτε

βίντεο/οθόνες βοήθειας ενώ το μηχάνημα

κινείται. (Pro-Panel)

Πιέστε το κουμπί βοήθειας για πρόσβαση στην
οθόνη βοήθειας.

Πιέστε το κατάλληλο κουμπί ανάλογα με τη
βοήθεια που χρειάζεστε.

Πιέστε το κουμπί επιλογής γλώσσας για
μετάβαση στην οθόνη γλώσσας.

Πιέστε το κουμπί σύνδεσης/αποσύνδεσης

για σύνδεση ή αποσύνδεση στο λειτουργικό
σύστημα του μηχανήματος.

Πιέστε το κουμπί βοήθειας στοιχείων

ελέγχου για πρόσβαση στην οθόνη
βοήθειας στοιχείων ελέγχου.

Πιέστε το κουμπί βίντεο έναρξης για να
παρακολουθήσετε το βίντεο έναρξης.

Πιέστε το κουμπί πληροφοριών για
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με το
λειτουργικό σύστημα του μηχανήματος.

Πιέστε το κουμπί λίστας ελέγχου πριν τον
χειρισμό για πρόσβαση στη λίστα ελέγχου
πριν τον χειρισμό.

Πιέστε το κουμπί επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε
από τη λίστα την κατάλληλη γλώσσα για να
αλλάξετε τη γλώσσα λειτουργικού συστήματος
του μηχανήματος. Στο επάνω μέρος της οθόνης
θα εμφανιστεί η σημαία της χώρας που
προσδιορίζει τη γλώσσα που έχετε επιλέξει.

Πιέστε το κουμπί με το κάτω βελάκι για να
μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα
γλωσσών.

Πιέστε το κουμπί με το επάνω βελάκι για να
μετακινηθείτε προς τα επάνω στη λίστα
γλωσσών.

Πιέστε το κουμπί με το αριστερό βελάκι για
μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη.

Πιέστε το κουμπί λίστας ελέγχου πριν τον
χειρισμό για πρόσβαση στη λίστα ελέγχου
πριν τον χειρισμό.

Πιέστε το κουμπί βοήθειας στοιχείων ελέγχου για
πρόσβαση στις πληροφορίες που σχετίζονται με
τα στοιχεία ελέγχου του Pro-Panel.

Πιέστε το κουμπί με το αριστερό βελάκι για
μετάβαση στην κύρια οθόνη βοήθειας.

Πιέστε το κουμπί «Αρχική» για επιστροφή
στην κύρια οθόνη λειτουργίας.
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Πιέστε το κουμπί πληροφοριών για πρόσβαση σε
πληροφορίες σχετικές με το λειτουργικό σύστημα
του μηχανήματος.

Πιέστε το κουμπί με το κάτω βελάκι για να
μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα.

Πιέστε το κουμπί με το επάνω βελάκι για να
μετακινηθείτε προς τα επάνω στη λίστα.

Πιέστε το κουμπί λίστας ελέγχου πριν τον

χειρισμό για πρόσβαση στη λίστα ελέγχου
πριν τον χειρισμό.

Πιέστε το κουμπί με το αριστερό βελάκι για
επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Πιέστε το κουμπί με το δεξί βελάκι για
πρόσβαση στις πληροφορίες του
μηχανήματος από τη λίστα.
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ΚΟΥΜΠΙ ΒΙΝΤΕΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά τη χρήση του

μηχανήματος, μην παρακολουθείτε

βίντεο/οθόνες βοήθειας ενώ το μηχάνημα

κινείται. (Pro-Panel)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σταματάτε το μηχάνημα πριν
παρακολουθήσετε τις οθόνες βίντεο βοήθειας ή τα
βίντεο.  Μην παρακολουθείτε την οθόνη βίντεο
βοήθειας ή τα βίντεο ενώ το μηχάνημα κινείται.

Πιέστε το κουμπί βίντεο για πρόσβαση στην
οθόνη βίντεο βοήθειας.

Πιέστε το κατάλληλο κουμπί βίντεο για να
δείτε το βίντεο βοήθειας ενός
συγκεκριμένου εξαρτήματος του
μηχανήματος.

Πιέστε το κουμπί με το αριστερό βελάκι για
επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Πιέστε το κουμπί «Αρχική» για επιστροφή
στην κύρια οθόνη λειτουργίας.

Πιέστε το κουμπί με το αριστερό βελάκι για
επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Πιέστε το κουμπί λίστας βίντεο για
πρόσβαση σε μία λίστα κειμένου με όλα τα
βίντεο βοήθειας.

Επιλέξτε το κατάλληλο βίντεο από τη λίστα για να
το παρακολουθήσετε, εάν πιέσατε το κουμπί
λίστας βίντεο για πρόσβαση στη λίστα βίντεο.

Πιέστε το κουμπί με το κάτω βελάκι για να
μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα.

Πιέστε το κουμπί με το επάνω βελάκι για να
μετακινηθείτε προς τα επάνω στη λίστα.

Πιέστε το κουμπί λίστας ελέγχου πριν τον

χειρισμό για πρόσβαση στη λίστα ελέγχου
πριν τον χειρισμό.

Πιέστε το κουμπί με το αριστερό βελάκι για
επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
PRO-CHECK ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ

Τα μηχανήματα που είναι εξοπλισμένα με στοιχεία
ελέγχου Pro-Panel μπορούν να
προγραμματιστούν εκ των προτέρων μέσω της
λίστας ελέγχου Pro-Check πριν τον χειρισμό που
πρέπει να συμπληρώσει ο χειριστής πριν χειριστεί
το μηχάνημα.

Πιέστε το κουμπί με το κάτω βελάκι για να
μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα
ελέγχου.

Πιέστε το κουμπί με το επάνω βελάκι για να
μετακινηθείτε προς τα επάνω στη λίστα
ελέγχου.

Πιέστε το κουμπί ολοκλήρωσης (με το

σημάδι ελέγχου) για να επιβεβαιώσετε ότι
αντικείμενο της λίστας ελέγχου έχει
ελεγχθεί. Πιέστε το κουμπί εντοπισμού

προβλήματος (X) εάν έχει εντοπιστεί
κάποιο πρόβλημα κατά τον έλεγχο ενός
αντικειμένου της λίστας ελέγχου.

Πιέστε το κουμπί βίντεο βοήθειας για να
δείτε το βίντεο που σχετίζεται με το
συγκεκριμένο αντικείμενο της λίστας
ελέγχου.

Πιέστε το Enter όταν είστε έτοιμος/-η για
χρήση του μηχανήματος και μετά την
συμπλήρωση της λίστας ελέγχου.

Πιέστε το κουμπί βοήθειας για πρόσβαση
στην οθόνη Pro-Check βοήθειας της λίστας
ελέγχου Pro-Check πριν τον χειρισμό.

Πιέστε το Backspace για επιστροφή στη
λίστα ελέγχου πριν τον χειρισμό.

Ο χειριστής δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση
στην κύρια οθόνη λειτουργίας ή να χρησιμοποιεί
το μηχάνημα πριν ολοκληρωθεί η λίστα ελέγχου
Pro-Check πριν τον χειρισμό. Πιέστε το κουμπί με
το αριστερό βελάκι για μετάβαση στην οθόνη
λίστας ελέγχου.
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΓΙΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πιέστε το επάνω μέρος του διακόπτη φώτων
λειτουργίας / αλάρμ για να ανάψετε τους
προβολείς και τα πίσω φώτα. Επαναφέρετε τον
διακόπτη φώτων στην κεντρική θέση για να
σβήσετε τα φώτα.

ΑΛΑΡΜ (ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ)

Πιέστε το κάτω μέρος του διακόπτη φώτων
λειτουργίας / αλάρμ για να ανάψετε τα αλάρμ,
τους προβολείς και τα πίσω φώτα. Επαναφέρετε
τον διακόπτη φώτων στην κεντρική θέση για να
σβήσετε τα φώτα.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΟΝΗΤΗ ΦΙΛΤΡΟΥ

Πιέστε τον διακόπτη δονητή φίλτρου. Ο δονητής
φίλτρου θα λειτουργήσει για 30 δευτερόλεπτα.

Το φως του διακόπτη δονητή φίλτρου θα ανάβει
όσο θα λειτουργεί ο δονητής φίλτρου. Πιέστε ξανά
το επάνω μέρος του διακόπτη δονητή φίλτρου εάν
χρειαστεί να σταματήσετε τον δονητή φίλτρου.
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EDM (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ)

Το EDM δείχνει την κατάσταση του κινητήρα και
τα μηνύματα και τις προειδοποιήσεις ανάκτησης.
Να χρησιμοποιείτε τα μαλακά κουμπιά που
βρίσκονται στο κάτω μέρος του EDM για να έχετε
πρόσβαση στα διάφορα μενού και να
προσαρμόζετε το EDM και τις ρυθμίσεις του
κινητήρα και τον διαγνωστικό έλεγχο και τις
πληροφορίες συστήματος. Να διαβάζετε το
εγχειρίδιο χρήστη του κατασκευαστή για το EDM
για περαιτέρω πληροφορίες πώς να
χρησιμοποιείτε το EDM.

ΈΝΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ

Η ένδειξη χειρόφρενου ανάβει όταν είναι
ενεργοποιημένο το χειρόφρενο. Απελευθερώστε
το χειρόφρενο πριν να λειτουργήσετε το
μηχάνημα.
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ΚΑΘΙΣΜΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

Το κάθισμα χειριστή διαθέτει δύο ρυθμίσεις: τη
ρύθμιση βάρους χειριστή και τη ρύθμιση εμπρός-
πίσω.

Ο κοχλίας ρύθμισης βάρους ελέγχει τη
σταθερότητα του καθίσματος χειριστή.

Αύξηση σταθερότητας: Περιστρέψτε τον κοχλία
ρύθμισης βάρους προς τα δεξιά.

Μείωση σταθερότητας: Περιστρέψτε τον κοχλία
ρύθμισης βάρους προς τα αριστερά.

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

Ρύθμιση: Πιέστε τον μοχλό προς το κάθισμα και
σύρετε το κάθισμα προς την επιθυμητή θέση.
Αφήστε τον μοχλό για να ασφαλίσετε το κάθισμα
στη θέση του.
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Αυτό το μηχάνημα μπορεί να σκουπίσει και να
σφουγγαρίσει αποτελεσματικά τα λερωμένα
δάπεδα. Το κουμπί 1-STEP σάς επιτρέπει να
ξεκινήσετε αμέσως το σκούπισμα ή το
σφουγγάρισμα.

Το κουμπί 1-STEP ενεργοποιεί είτε λειτουργία
σκουπίσματος είτε τη λειτουργία
σφουγγαρίσματος (το μηχάνημα σκουπίζει κιόλας
ενώ σφουγγαρίζει).

Όταν βρίσκεται στη συμβατική λειτουργία
σφουγγαρίσματος, χρησιμοποιεί μίγμα νερού και
απορρυπαντικού για να σφουγγαρίσει το δάπεδο.

Ο διακόπτης μετρητή απορρυπαντικού παρέχει
συνεχή και αυξημένη ροή απορρυπαντικού για
περιοχές με υπερβολική συσσώρευση βρομιάς ή
ακαθαρσιών.

Όταν βρίσκεται στην προαιρετική λειτουργία FaST
(σφουγγάρισμα με αφρό), το σύστημα
σφουγγαρίσματος FaST αναμιγνύει το
συμπυκνωμένο υγρό FaST-PAK με μια μικρή
ποσότητα νερού δημιουργώντας μεγάλη
ποσότητα σαπουνάδας. Το σύστημα FaST
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις εφαρμογές
διπλού σφουγγαρίσματος και σφουγγαρίσματος
πολύ ρυπαρών επιφανειών.

Όταν βρίσκεται στην προαιρετική λειτουργία ES
(ενισχυμένου σφουγγαρίσματος), το βρώμικο
διάλυμα του δοχείου ανάκτησης φιλτράρεται μέσω
του συστήματος ES και επιστρέφει στο δοχείο
διαλύματος για να ξαναχρησιμοποιηθεί. Στη
συνέχεια, το απορρυπαντικό ψεκάζεται στο
διάλυμα που έχει επιστρέψει για να
αναζωογονήσει την καθαριστική δράση του
διαλύματος.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η προαιρετική
λειτουργία ec-H2O (ηλεκτρικά τροποποιημένο
νερό), διέρχεται κανονικό νερό μέσα από μία
μονάδα, η οποία οξυγονώνεται και φορτίζεται με
ηλεκτρικό ρεύμα. Το ηλεκτρικά τροποποιημένο
νερό μετατρέπεται σε ένα ανάμικτο όξινο και
αλκαλικό διάλυμα, δημιουργώντας ένα
καθαριστικό με ουδέτερο pH. Το τροποποιημένο
νερό επιτίθεται στη βρωμιά, διασπώντας τη σε
μικρότερα σωματίδια και ξεκολλώντας την από
την επιφάνεια του δαπέδου, επιτρέποντας στο
μηχάνημα να απομακρύνει με ευκολία τις
ακαθαρσίες. Στη συνέχεια, το τροποποιημένο
νερό επανέρχεται στην κανονική του κατάσταση
και μεταφέρεται στο δοχείο ανάκτησης. Το
σύστημα ec-H2O μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά
το διπλό σφουγγάρισμα.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το μηχάνημα αυτό είναι
εξοπλισμένο με ένα DPF (Φίλτρο Σωματιδίων
Ντίζελ) για να ανταποκρίνεται στις τελευταίες
απαιτήσεις εκπομπών. Το EDM (λειτουργία
προβολής κινητήρα) ειδοποιεί τον χειριστή όταν
απαιτείται ανάκτηση κατά τη στάθμευση. Για
οδηγίες πώς να ξεκινήσετε την ανάκτηση
σταθμευμένου DPF, βλέπε ΑΝΑΚΤΗΣΗ DPF και
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ στην ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του
παρόντος εγχειριδίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να λειτουργείτε το μηχάνημα σε
πλήρη ισχύ / κυβισμό για να ελαχιστοποιηθεί το
ενδεχόμενο να ξεκινάτε ανάκτηση κατά τη
στάθμευση. Βλέπε ΑΝΑΚΤΗΣΗ DPF και
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ στην ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του
παρόντος εγχειριδίου.
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ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Όταν
χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, ελαττώνετε την
ταχύτητα σε κεκλιμένες και ολισθηρές
επιφάνειες.

Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρους
όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπερνά
τους 43 �C (110 �F). Μην χρησιμοποιείτε τις
λειτουργίες καθαρισμού σε χώρους όπου η
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω των 0 �C
(32 �F).

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Κατά τη χρήση του
μηχανήματος, Μη σφουγγαρίζετε σε χώρους
με κλίση μεγαλύτερη του 10 % και μην το
μεταφέρετε (μικτό βάρος οχήματος) σε
επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη του 14 %.
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� Ελέγξτε το μηχάνημα για διαρροές.
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� Ελέγξτε την κόρνα, τους προβολείς, τα πίσω
φώτα, τα φώτα ασφαλείας και το συναγερμό
κίνησης όπισθεν (εάν υπάρχει).
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2. Σε χαμηλές θερμοκρασίες: Στρίψτε το
διακόπτη ανάφλεξης δεξιόστροφα στη θέση
ON χωρίς να ξεκινήσετε τον κινητήρα. Το
μήνυμα «περιμένετε για εκκίνηση,
προθέρμανση» εμφανίζεται στην οθόνη EDM.
Το μήνυμα προθέρμανσης θα σβήσει από την
οθόνη όταν τα μπουζί θέρμανσης
σταματήσουν να θερμαίνονται και ο κινητήρας
είναι έτοιμος για εκκίνηση.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η EDM (λειτουργία προβολής
κινητήρα) μπορεί να ειδοποιήσει τον χειριστή ότι
είναι απαραίτητη ανάκτηση DPF (Φίλτρο
Σωματιδίων Ντίζελ). Για οδηγίες για το πώς να
ξεκινήσετε την ανάκτηση DPF, βλέπε ΑΝΑΚΤΗΣΗ
DPF στην ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του παρόντος
εγχειριδίου.
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5. Ανάψτε τα φώτα.
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ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Πριν εγκαταλείψετε
το μηχάνημα ή πριν το σέρβις, μην
σταθμεύετε κοντά σε εύφλεκτα υλικά, σκόνες,
αέρια ή υγρά. Σταματήστε σε μια επίπεδη
επιφάνεια, βάλτε το χειρόφρενο, σβήστε το
μηχάνημα και αφαιρέστε το κλειδί.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε
το κλειδί.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε
το κλειδί.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε
το κλειδί.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Πριν ξεκινήσετε το σφουγγάρισμα, επιλέξτε τη
λειτουργία σφουγγαρίσματος που θα
χρησιμοποιήσετε (FaST, ES, ec-H2O ή
συμβατικό). Στη συνέχεια, ρυθμίστε την πίεση
βουρτσών και τα επίπεδα εκροής διαλύματος.
Όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το
μηχάνημα, επιλέγεται αυτόματα η τελευταία
ρύθμιση που χρησιμοποιήθηκε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EC-H2O

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αποθήκευση και η μεταφορά
μηχανημάτων που διαθέτουν ec-H2O σε
υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες απαιτούν
ειδικές διαδικασίες. Ακολουθείτε τη διαδικασία
προστασίας από το πάγωμα που βρίσκεται στην
ενότητα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.

Μηχανήματα εξοπλισμένα με τον βασικό
πίνακα ελέγχου: Το κουμπί ec-H2O ενεργοποιεί
το σύστημα ec-H2O όταν είναι ενεργοποιημένο το
κουμπί 1-STEP. Το φως που βρίσκεται επάνω
από το κουμπί ανάβει.

Βασικός πίνακας

Το κόκκινο φως που αναβοσβήνει και βρίσκεται
στο κάτω μέρος του φωτός LED ακριβώς επάνω
από το κουμπί ec-H2Ο υποδεικνύει πότε πρέπει
να πλυθεί το σύστημα ec-H2O. Δείτε τη
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ EC-H2O
στην ενότητα ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

Βασικός πίνακας

Μηχανήματα εξοπλισμένα με Pro-Panel: Όταν
πιέζετε το κουμπί ec-H2O, το φόντο αλλάζει από
μαύρο σε πολύχρωμο, η κάθετος εξαφανίζεται
από το κουμπί ec-H2O και το φως του κουμπιού
ανάβει για να επισημανθεί ότι έχει ενεργοποιηθεί.

Pro-Panel

Όταν υπάρχει σφάλμα ec-H2O, το κουμπί ec-H2O
γίνεται κόκκινο, το κουμπί ένδειξης
σφάλματος/ειδοποίησης αναβοσβήνει και ένα
μήνυμα σφάλματος ec-H2O εμφανίζεται στην
οθόνη.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FAST

Μηχανήματα εξοπλισμένα με τον βασικό
πίνακα ελέγχου:Το κουμπί FaST ενεργοποιεί το
σύστημα FaST όταν είναι ενεργοποιημένο το
κουμπί 1-STEP. Το φως που βρίσκεται δίπλα στο
κουμπί ανάβει.

Βασικός πίνακας

Μηχανήματα εξοπλισμένα με Pro-Panel:Όταν
πιέζετε το κουμπί FaST, η κάθετος εξαφανίζεται
από το κουμπί FaST και το φως του κουμπιού
FaST ανάβει για να δείξει ότι έχει ενεργοποιηθεί.

Pro-Panel

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΤΟΥΡΓΙΑΣ ES (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν ενεργοποιείται το σύστημα ES,
υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση πριν ξεκινήσει η
λειτουργία της αντλίας ES.

Μηχανήματα εξοπλισμένα με τον βασικό
πίνακα ελέγχου: Το κουμπί ES ενεργοποιεί το
σύστημα ES όταν είναι ενεργοποιημένο το κουμπί
1-STEP. Το φως που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί
ανάβει.

Βασικός πίνακας

Μηχανήματα εξοπλισμένα με Pro-Panel: Όταν
πιέζετε το κουμπί ES, η κάθετος εξαφανίζεται από
το κουμπί ES και το φως του κουμπιού ανάβει για
να δείξει ότι έχει ενεργοποιηθεί.

Pro-Panel
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΩΝ

Για δάπεδα όχι πολύ λερωμένα, η πίεση
βουρτσών πρέπει να ορίζεται στη χαμηλότερη
ρύθμιση. Για δάπεδα πολύ λερωμένα, η πίεση
βουρτσών πρέπει να ορίζεται στην υψηλότερη
ρύθμιση. Η ταχύτητα πορείας και οι συνθήκες του
δαπέδου επηρεάζουν την απόδοση του
καθαρισμού. Εάν οι βούρτσες έχουν φθαρεί, ίσως
χρειαστεί να αυξήσετε την πίεσή τους. Όταν
ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το μηχάνημα,
επιλέγεται αυτόματα η τελευταία ρύθμιση που
χρησιμοποιήθηκε.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΩΝ – ΒΑΣΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Με ενεργοποιημένο το κουμπί 1-STEP, πιέστε το
κουμπί πίεσης βουρτσών για να αυξομειώσετε την
πίεση βουρτσών. Οι φωτεινές ενδείξεις πίεσης
βουρτσών δείχνουν την τρέχουσα ρύθμιση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΩΝ – Pro-Panel

Πιέστε το κουμπί πίεσης βουρτσών για πρόσβαση
στο κουμπί αύξησης πίεσης βουρτσών (+), το
κουμπί μείωσης πίεσης βουρτσών (-) και τη ράβδο
ένδειξης πίεσης βουρτσών.

Χρησιμοποιείτε το κουμπί αύξησης πίεσης
βουρτσών (+) και το κουμπί μείωσης πίεσης
βουρτσών (-) για αλλαγή της πίεσης βουρτσών. Η
ράβδος ένδειξης πίεσης βουρτσών δείχνει την
τρέχουσα ρύθμιση.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ

Η ταχύτητα πορείας και οι συνθήκες του δαπέδου
επηρεάζουν την απόδοση του σφουγγαρίσματος.
Για δάπεδα όχι πολύ λερωμένα, η εκροή
διαλύματος πρέπει να ορίζεται στη χαμηλότερη
ρύθμιση. Για δάπεδα πολύ λερωμένα, η εκροή
διαλύματος πρέπει να ορίζεται στην υψηλότερη
ρύθμιση. Όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε
το μηχάνημα, επιλέγεται αυτόματα η τελευταία
ρύθμιση που χρησιμοποιήθηκε.

ΕΚΡΟΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ES (ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ)

Στα μηχανήματα ES, η εκροή απορρυπαντικού
διακόπτεται μόλις η εκροή διαλύματος φθάσει
στη χαμηλότερη ρύθμιση. Για δάπεδα όχι πολύ
λερωμένα, η εκροή διαλύματος πρέπει να ορίζεται
μεταξύ μεσαίας και χαμηλότερης ρύθμισης. Η
μεσαία ρύθμιση επιτρέπει την εκροή και
διαλύματος και απορρυπαντικού. Η χαμηλότερη
ρύθμιση επιτρέπει την εκροή διαλύματος ΧΩΡΙΣ
την προσθήκη απορρυπαντικού. Το
απορρυπαντικό δε χρειάζεται να προστίθεται
συνεχώς κατά την εκροή διαλύματος για
αποτελεσματικό σφουγγάρισμα.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΒΑΣΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Με το κουμπί 1-STEP ενεργοποιημένο, πιέστε
είτε το κουμπί αύξησης εκροής διαλύματος (+) είτε
το κουμπί μείωσης εκροής διαλύματος (-) για να
ρυθμίσετε την εκροή διαλύματος καθαρισμού. Οι
φωτεινές ενδείξεις εκροής διαλύματος δείχνουν
την τρέχουσα ρύθμιση.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ – Pro-Panel

Πιέστε το κουμπί εκροής διαλύματος για
πρόσβαση στο κουμπί αύξησης διαλύματος (+), το
κουμπί μείωσης διαλύματος (-) και τη ράβδο
ένδειξης εκροής διαλύματος.

Χρησιμοποιείτε το κουμπί αύξησης διαλύματος (+)
και το κουμπί μείωσης διαλύματος (-) για ρύθμιση
του επιπέδου εκροής διαλύματος. Η ράβδος
ένδειξης εκροής διαλύματος εμφανίζει την
τρέχουσα ρύθμιση.
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ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ – ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Το κουμπί 1-STEP ελέγχει όλες τις λειτουργίες
σφουγγαρίσματος (το μηχάνημα εκτελεί και υγρό
σκούπισμα κατά το σφουγγάρισμα).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Μη χρησιμοποιείτε

το μηχάνημα εάν δεν έχετε διαβάσει και

κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης.

1. Θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε βεβαιωθείτε ότι έχετε
επιλέξει τις λειτουργίες/ρυθμίσεις
σφουγγαρίσματος.

2. Πιέστε το κουμπί 1-STEP. Το φως που
βρίσκεται επάνω από το κουμπί ανάβει. Όλες
οι προεπιλεγμένες λειτουργίες
σφουγγαρίσματος θα ενεργοποιηθούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ενεργοποιείτε το σύστημα
FaST ή το σύστημα ec-H2O κατά τη διάρκεια του
συμβατικού σφουγγαρίσματος. Τα συμβατικά
απορρυπαντικά ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη
στο σύστημα FaST ή στο σύστημα ec-H2O.
Αδειάστε, ξεπλύνετε και γεμίστε ξανά το δοχείο
διαλύματος με καθαρό κρύο νερό πριν
χρησιμοποιήσετε το σύστημα FaST ή το σύστημα
ec-H2O.

3. Αφήστε το χειρόφρενο και πιέστε το πεντάλ
κατεύθυνσης για να ξεκινήσετε τον
καθαρισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εύφλεκτα υλικά
και τα αντιδραστικά μέταλλα μπορούν

να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην τα μαζεύετε με το μηχάνημα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν

χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, χρησιμοποιείτε

χαμηλή ταχύτητα στις κεκλιμένες και τις

ολισθηρές επιφάνειες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μάκτρο ανυψώνεται αυτόματα
όταν το μηχάνημα κινείται προς τα πίσω. Έτσι
αποτρέπεται η πρόκληση βλάβης στο μάκτρο.

4. Αφήστε το πεντάλ κατεύθυνσης και πιέστε το
φρένο για να ακινητοποιήσετε το μηχάνημα.

5. Πιέστε το κουμπί 1-STEP για να σταματήσετε
το σφουγγάρισμα. Το φως που βρίσκεται
επάνω από το κουμπί θα σβήσει και όλες οι
λειτουργίες σφουγγαρίσματος θα
τερματιστούν μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μηχάνημα εκτελούσε κάποια
λειτουργία σκουπίσματος, κάθε φορά που το
κουμπί 1-STEP απενεργοποιείται, ο δονητής
φίλτρου ανακινεί αυτόματα το φίλτρο για σύντομο
χρονικό διάστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν παρουσιαστεί σφάλμα ή κωδικός
ειδοποίησης κατά τη λειτουργία του μηχανήματος,
σταματήστε το μηχάνημα και διαβάστε την ενότητα
ΣΦΑΛΜΑΤΑ / ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτών των
οδηγιών χρήσης για την αιτία και τη διορθωτική
ενέργεια του σφάλματος ή της ειδοποίησης.

6. Αδειάζετε τη χοάνη ακαθαρσιών στο τέλος
κάθε βάρδιας ή όποτε χρειάζεται. Διαβάστε τις
ενότητες ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΧΟΑΝΗΣ και
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣαυτών των οδηγιών
χρήσης.
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ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ – PRO-PANEL

Το κουμπί 1-STEP ελέγχει όλες τις λειτουργίες
σφουγγαρίσματος (το μηχάνημα εκτελεί και υγρό
σκούπισμα κατά το σφουγγάρισμα).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Μη χρησιμοποιείτε

το μηχάνημα εάν δεν έχετε διαβάσει και

κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης.

1. Θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα.

2. Εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, συνδεθείτε
στο μηχάνημα. Διαβάστε την ενότητα
ΟΘΟΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ PRO-ID.

3. Εάν χρειαστεί, συμπληρώστε τη λίστα
ελέγχου πριν τον χειρισμό. Διαβάστε την
ενότητα ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ PRO-CHECK ΠΡΙΝ ΤΟΝ
ΧΕΙΡΙΣΜΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε βεβαιωθείτε ότι έχετε
επιλέξει τις λειτουργίες/ρυθμίσεις
σφουγγαρίσματος.

4. Πιέστε το κουμπί 1-STEP. Το φως του
κουμπιού 1-STEP και των άλλων κουμπιών
σφουγγαρίσματος που έχετε ενεργοποιήσει
θα ανάψουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ ενεργοποιείτε το σύστημα
FaST ή το σύστημα ec-H2O κατά τη διάρκεια του
συμβατικού σφουγγαρίσματος. Τα συμβατικά
απορρυπαντικά ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη
στο σύστημα FaST ή στο σύστημα ec-H2O.
Αδειάστε, ξεπλύνετε και γεμίστε ξανά το δοχείο
διαλύματος με καθαρό κρύο νερό πριν
χρησιμοποιήσετε το σύστημα FaST ή το σύστημα
ec-H2O.

5. Αφήστε το χειρόφρενο και πιέστε το πεντάλ
κατεύθυνσης για να ξεκινήσετε τον
καθαρισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εύφλεκτα υλικά

και τα αντιδραστικά μέταλλα μπορούν

να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην τα μαζεύετε με το μηχάνημα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν

χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, χρησιμοποιείτε
χαμηλή ταχύτητα στις κεκλιμένες και τις

ολισθηρές επιφάνειες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μάκτρο ανυψώνεται αυτόματα
όταν το μηχάνημα κινείται προς τα πίσω. Έτσι
αποτρέπεται η πρόκληση βλάβης στο μάκτρο.

6. Πιέστε οποιαδήποτε στιγμή το κουμπί
οπίσθιας κάμερας για να ελέγξετε την
απόδοση καθαρισμού πίσω από το
μηχάνημα.

7. Αφήστε το πεντάλ κατεύθυνσης και πιέστε το
φρένο για να ακινητοποιήσετε το μηχάνημα.

8. Πιέστε το κουμπί 1-STEP για να σταματήσετε
το σφουγγάρισμα. Το κουμπί θα σβήσει και οι
λειτουργίες σκουπίσματος ή
σφουγγαρίσματος θα σταματήσουν μετά από
λίγα δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μηχάνημα εκτελούσε κάποια
λειτουργία σκουπίσματος, κάθε φορά που το
κουμπί 1-STEP απενεργοποιείται, ο δονητής
φίλτρου ανακινεί αυτόματα το φίλτρο για σύντομο
χρονικό διάστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν παρουσιαστεί σφάλμα ή κωδικός
ειδοποίησης κατά τη λειτουργία του μηχανήματος,
σταματήστε το μηχάνημα και διαβάστε την ενότητα
ΣΦΑΛΜΑΤΑ / ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτών των
οδηγιών χρήσης για την αιτία και τη διορθωτική
ενέργεια του σφάλματος ή της ειδοποίησης.

9. Αδειάζετε τη χοάνη ακαθαρσιών στο τέλος
κάθε βάρδιας ή όποτε χρειάζεται. Διαβάστε τις
ενότητες ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΧΟΑΝΗΣ και
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣαυτών των οδηγιών
χρήσης.
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ΔΙΠΛΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ

Το διπλό σφουγγάρισμα είναι η διαδικασία κατά
την οποία γίνονται δύο ή περισσότερα περάσματα
σε μία έντονα λερωμένη περιοχή. Το πρώτο
πέρασμα γίνεται με το πίσω και το πλευρικό
μάκτρο ανυψωμένο, έτσι ώστε το διάλυμα να
μπορεί να βρέχει το δάπεδο. Για έντονα
λερωμένες περιοχές, χρησιμοποιείτε τη μέθοδο
διπλού σφουγγαρίσματος.

Το διπλό σφουγγάρισμα μπορεί να εκτελεστεί
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία 
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ FAST (κατ' επιλογή), τη
λειτουργία ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ec-H2O (κατ' επιλογή) ή τη λειτουργία 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ.

Πριν από το διπλό σφουγγάρισμα, αφαιρέστε τον
προφυλακτήρα της πλευρικής βούρτσας.
Τραβήξτε τους πείρους και αφαιρέστε τον
προφυλακτήρα του μάκτρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε βεβαιωθείτε ότι έχετε
επιλέξει τις λειτουργίες/ρυθμίσεις
σφουγγαρίσματος.

Μηχανήματα εξοπλισμένα με τον βασικό
πίνακα:Πιέστε το κουμπί 1-STEP και, στη
συνέχεια, το κουμπί ανεμιστήρα σκούπας /
μάκτρου. Το φως που βρίσκεται επάνω από το
κουμπί ανεμιστήρα σκούπας / μάκτρου
σφουγγαρίσματος θα σβήσει, το μάκτρο θα
ανυψωθεί και ο ανεμιστήρας σκούπας θα
σταματήσει να λειτουργεί. Καθαρίστε την έντονα
λερωμένη περιοχή.

Βασικός πίνακας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε βεβαιωθείτε ότι έχετε
επιλέξει τις λειτουργίες/ρυθμίσεις
σφουγγαρίσματος.

Μηχανήματα εξοπλισμένα με Pro-Panel:
Πιέστε το κουμπί 1-STEP και, στη συνέχεια, το
κουμπί ανεμιστήρα σκούπας / μάκτρου. Το φως
που βρίσκεται επάνω από το κουμπί του
ανεμιστήρα σκούπας / μάκτρου θα σβήσει, το
μάκτρο θα ανυψωθεί και ο ανεμιστήρας σκούπας
θα σταματήσει να λειτουργεί. Καθαρίστε την
έντονα λερωμένη περιοχή.

Pro-Panel

Αφήστε το καθαριστικό διάλυμα να δράσει στο
δάπεδο για 5-15 λεπτά. Τοποθετήστε ξανά τον
προφυλακτήρα του μάκτρου στην πλευρική
βούρτσα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν

χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, χρησιμοποιείτε

χαμηλή ταχύτητα στις κεκλιμένες και τις

ολισθηρές επιφάνειες.

Πιέστε ξανά το κουμπί ανεμιστήρα σκούπας /
μάκτρου σφουγγαρίσματος για να χαμηλώσετε το
μάκτρο και να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα
σκούπας. Σφουγγαρίστε το δάπεδο για δεύτερη
φορά, για να αφαιρέσετε το καθαριστικό διάλυμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εύφλεκτα υλικά
και τα αντιδραστικά μέταλλα μπορούν

να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην τα μαζεύετε με το μηχάνημα.

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 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΧΩΡΙΣ
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ)

Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
απορρόφηση χυμένου νερού ή μη εύφλεκτων
υγρών χωρίς σφουγγάρισμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εύφλεκτα υλικά
και τα αντιδραστικά μέταλλα μπορούν

να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην τα μαζεύετε με το μηχάνημα.

Πριν την απορρόφηση του χυμένου νερού ή των
μη εύφλεκτων υγρών, βεβαιώνεστε ότι το κουμπί
1-STEP έχει ενεργοποιηθεί και ότι όλες οι άλλες
λειτουργίες καθαρισμού έχουν απενεργοποιηθεί.

Μηχανήματα εξοπλισμένα με τον βασικό
πίνακα ελέγχου: Πιέστε το κουμπί του
ανεμιστήρα σκούπας / μάκτρου σφουγγαρίσματος.
Το φως που βρίσκεται επάνω από το κουμπί του
ανεμιστήρα σκούπας θα ανάψει, το μάκτρο θα
χαμηλώσει και ο ανεμιστήρας σκούπας θα αρχίσει
να λειτουργεί. Απορροφήστε το χυμένο νερό ή μη
εύφλεκτο υγρό.

Βασικός πίνακας

Μηχανήματα εξοπλισμένα με τα στοιχεία
ελέγχου του Pro-Panel: Πιέστε το κουμπί του
ανεμιστήρα σκούπας / μάκτρου σφουγγαρίσματος.
Το φως που βρίσκεται επάνω από το κουμπί
ανεμιστήρα σκούπας θα ανάψει, το μάκτρο θα
χαμηλώσει και ο ανεμιστήρας σκούπας θα αρχίσει
να λειτουργεί. Απορροφήστε το χυμένο νερό ή μη
εύφλεκτο υγρό.

Pro-Panel
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ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ – ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κουμπί 1-STEP θέτει σε
λειτουργία όλες τις λειτουργίες σκουπίσματος
(χωρίς σφουγγάρισμα).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Μη χρησιμοποιείτε

το μηχάνημα εάν δεν έχετε διαβάσει και

κατανοήσει τις οδηγίες χρήσης.

Επιλογή πλευρικής βούρτσας (κατ' επιλογή): Πριν
από τον καθαρισμό, αφαιρέστε τον
προφυλακτήρα πλευρικής βούρτσας. Τραβήξτε
τους πείρους και αφαιρέστε τον προφυλακτήρα
του μάκτρου.

1. Θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ξεκινήσετε το σκούπισμα,
βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τις ρυθμίσεις και τις
λειτουργίες σκουπίσματος.

2. Πιέστε το κουμπί 1-STEP. Το φως που
βρίσκεται επάνω από το κουμπί ανάβει. Θα
ενεργοποιηθούν όλες οι προεπιλεγμένες
λειτουργίες σκουπίσματος.

3. Ελευθερώστε το χειρόφρενο και, στη
συνέχεια, πιέστε το πεντάλ κατεύθυνσης για
να αρχίσετε το σκούπισμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα εύφλεκτα υλικά

και τα αντιδραστικά μέταλλα μπορούν

να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

Μην τα μαζεύετε με το μηχάνημα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν
χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, χρησιμοποιείτε

χαμηλή ταχύτητα στις κεκλιμένες και τις

ολισθηρές επιφάνειες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέστε το κουμπί ανεμιστήρα
σκούπας για να τον απενεργοποιήσετε όταν
σκουπίζετε μεγάλες βρεγμένες περιοχές ή στάσιμα
νερά. Έτσι αποτρέπετε το βρέξιμο του φίλτρου
σκόνης καθώς σκουπίζετε.

4. Αφήστε το πεντάλ κατεύθυνσης και πιέστε το
φρένο για να ακινητοποιήσετε το μηχάνημα.

5. Πιέστε το κουμπί σκουπίσματος 1-STEP για
να σταματήσετε το σκούπισμα. Το φως που
βρίσκεται κοντά στο κουμπί θα σβήσει και οι
λειτουργίες σκουπίσματος θα τερματιστούν
μετά από λίγα δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το μηχάνημα εκτελούσε κάποια
λειτουργία σκουπίσματος, κάθε φορά που το
κουμπί 1-STEP απενεργοποιείται, ο δονητής
φίλτρου ανακινεί αυτόματα το φίλτρο για σύντομο
χρονικό διάστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν παρουσιαστεί σφάλμα ή κωδικός
ειδοποίησης κατά τη λειτουργία του μηχανήματος,
σταματήστε το μηχάνημα και διαβάστε την ενότητα
ΣΦΑΛΜΑΤΑ / ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ αυτών των
οδηγιών χρήσης για την αιτία και τη διορθωτική
ενέργεια του σφάλματος ή της ειδοποίησης.

6. Αδειάζετε τη χοάνη ακαθαρσιών στο τέλος
κάθε βάρδιας ή όποτε χρειάζεται. Διαβάστε τις
ενότητες ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΧΟΑΝΗΣ και
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣαυτών των οδηγιών
χρήσης.
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ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Όταν
χρησιμοποιείτε τη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι
υπάρχει αρκετός χώρος πριν ανυψώσετε τη
χοάνη. Μην ανυψώσετε τη χοάνη όσο το
μηχάνημα βρίσκεται σε δάπεδο με κλίση.
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ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Κατά τη χρήση του
μηχανήματος, προσέξτε κατά την κίνηση του
μηχανήματος προς τα πίσω. Να κινείτε
προσεκτικά το μηχάνημα όταν η χοάνη είναι
ανεβασμένη.
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ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Όταν
χρησιμοποιείτε τη μηχανή, βεβαιωθείτε ότι
υπάρχει αρκετός χώρος πριν ανυψώσετε τη
χοάνη. Μην ανυψώσετε τη χοάνη όσο το
μηχάνημα βρίσκεται σε δάπεδο με κλίση.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε
το κλειδί.

3. Χαλαρώστε τον σφιγκτήρα του εύκαμπτου
σωλήνα της σκούπας του μάκτρου.
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9. Τοποθετήστε τον δίσκο του μόνιμου φίλτρου
στη χοάνη.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε
το κλειδί.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε
το κλειδί.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε
το κλειδί.
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ΣΦΑΛΜΑΤΑ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όταν εμφανίζεται κάποιο μηχανικό/ηλεκτρονικό
πρόβλημα στο μηχάνημα, ο χειριστής λαμβάνει
μια προειδοποίηση σφάλματος/ειδοποίησης.

Για επαναφορά των ενδείξεων
σφάλματος/ειδοποίησης, απενεργοποιήστε το
μηχάνημα και διορθώστε σφάλμα. Η ένδειξη
σφάλματος/ειδοποίησης θα επανέλθει όταν
ενεργοποιήσετε ξανά το μηχάνημα.

Δείτε τον πίνακα ενδείξεων
σφάλματος/ειδοποίησης που ακολουθεί για να
προσδιορίσετε την αιτία και τη λύση του
προβλήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν το μηχάνημα τίθεται σε
λειτουργία χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας, η
λυχνία χαμηλής πίεσης λαδιού κινητήρα, χαμηλής
τάσης εναλλάκτη και ελέγχου του κινητήρα ανάβει.
Αυτή είναι φυσιολογική συμπεριφορά.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ –
ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με δύο οπτικές
ενδείξεις: μία κόκκινη φωτεινή ένδειξη και μία
οθόνη LCD.

Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει διαρκώς
δείχνοντας ότι υπάρχει κάποιο
σφάλμα/ειδοποίηση.

Η οθόνη LCD εμφανίζει έναν κωδικό
σφάλματος/ειδοποίησης. Εάν υπάρχουν
περισσότερα από ένα σφάλματα, εμφανίζονται
εναλλάξ οι αντίστοιχοι κωδικοί σφάλματος.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ –
PRO-PANEL

Το κουμπί ένδειξης σφάλματος/ειδοποίησης
αναβοσβήνει διαρκώς επισημαίνοντας ότι υπάρχει
σφάλμα/ειδοποίηση. Το πολύχρωμο φόντο
μετατρέπεται σε μαύρο.

Πιέστε το κόκκινο κουμπί ένδειξης

σφάλματος που αναβοσβήνει για να δείτε
τα σφάλματα. Θα εμφανιστεί μια οθόνη
σφάλματος/ειδοποίησης.

Πιέστε το κίτρινο κουμπί ένδειξης
ειδοποίησης που αναβοσβήνει για να δείτε
τις ειδοποιήσεις. Θα εμφανιστεί μια οθόνη
σφάλματος/ειδοποίησης.

Το κείμενο του σφάλματος/ειδοποίησης
εμφανίζεται κάτω από το εικονίδιο που βρίσκεται
στο κέντρο της οθόνης.

Πιέστε το κουμπί με το δεξί βελάκι για να
δείτε τα επόμενα σφάλματα/ειδοποιήσεις.

Πιέστε το κουμπί με το αριστερό βελάκι για
να δείτε τα προηγούμενα
σφάλματα/ειδοποιήσεις.

Πιέστε το κουμπί «Αρχική» για επιστροφή
στην κύρια οθόνη λειτουργίας.

Πιέστε το κουμπί με το αριστερό βελάκι για
μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη.
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Κωδικό
ς

σφάλμα
τος

Κωδικός
σφάλματος 

Βασικός πίνακας

Κωδικός
σφάλματος
Pro-Panel

Αιτίες Λύση

0x0010 Σφάλμα χειρόφρενου Σφάλμα χειρόφρενου Δεμένο χειρόφρενο Λύστε το χειρόφρενο
0x0701 Απαιτείται

καθαρισμός του
ec-H2O

Απαιτείται
καθαρισμός του
ec-H2O

Το σύστημα ec-H2O έχει
φράξει με ακαθαρσίες

Ξεπλύνετε το σύστημα
ec-H2O

0x0781 Σφάλμα έλλειψης
απορρυπαντικού

Σφάλμα έλλειψης
απορρυπαντικού

Το δοχείο απορρυπαντικού
είναι άδειο

Γεμίστε το δοχείο
απορρυπαντικού

0x0790 Σφάλμα έλλειψης
διαλύματος

Σφάλμα έλλειψης
διαλύματος

Το δοχείο διαλύματος είναι
άδειο

Γεμίστε το δοχείο διαλύματος

0x0791 Γεμάτο δοχείο
ανάκτησης

Γεμάτο δοχείο
ανάκτησης

Το δοχείο ανάκτησης έχει
γεμίσει

Αδειάστε το δοχείο
ανάκτησης

0x07A0 Σφάλμα φραγμένου
φίλτρου

Σφάλμα φραγμένου
φίλτρου

Το υδραυλικό φίλτρο έχει
φράξει

Σβήστε το μηχάνημα και
επικοινωνήστε με κάποιον
αντιπρόσωπο συντήρησης
της Tennant

0x07A1 Σφάλμα φωτιάς
χοάνης

Σφάλμα φωτιάς
χοάνης

Η χοάνη έχει πιάσει φωτιά Απενεργοποιήστε το
μηχάνημα, 
σβήστε τη φωτιά και,
εάν χρειάζεται, καλέστε το
προσωπικό έκτακτης
ανάγκης

0x07A2 Σφάλμα απουσίας
χοάνης

Σφάλμα απουσίας
χοάνης

Η χοάνη δεν έχει χαμηλώσει
πλήρως

Χαμηλώστε πλήρως τη
χοάνη

0x07A3 Σφάλμα φραγμένου
δονητή

Σφάλμα φραγμένου
δονητή

Ο δονητής φίλτρου έχει
φράξει

Αφαιρέστε τον και καθαρίστε
τον ή αντικαταστήστε το
φίλτρο χοάνης

0x07A4 Σφάλμα άδειου
καθίσματος

Σφάλμα άδειου
καθίσματος

Ο χειριστής δε βρίσκεται
στο κάθισμα ενώ ο
κινητήρας είναι αναμμένος

Ο χειριστής πρέπει να
καθίσει στο κάθισμα για να
λειτουργήσει το μηχάνημα

0x07B0 Σφάλμα
υπερθέρμανσης
κινητήρα

Σφάλμα
υπερθέρμανσης
κινητήρα

Ο κινητήρας έχει
υπερθερμανθεί

Προσθέστε ψυκτικό υγρό
στο σύστημα ψύξης

0x07B1 Σφάλμα υδραυλικού
υγρού

Σφάλμα υδραυλικού
υγρού

Το υδραυλικό υγρό έχει
υπερθερμανθεί

Σβήστε το μηχάνημα και
επικοινωνήστε με κάποιον
αντιπρόσωπο συντήρησης
της Tennant

0x07B2 Σφάλμα
δυσλειτουργίας
κινητήρα

Σφάλμα
δυσλειτουργίας
κινητήρα

Ο κινητήρας δε λειτουργεί
σωστά

Σβήστε το μηχάνημα και
επικοινωνήστε με κάποιον
αντιπρόσωπο συντήρησης
της Tennant

0x07B3 Σφάλμα έλλειψης
καυσίμου

Σφάλμα έλλειψης
καυσίμου

Το ρεζερβουάρ καυσίμου
είναι άδειο

Γεμίστε το ρεζερβουάρ
βενζίνης ή
αντικαταστήστε το δοχείο
υγραερίου (κατά περίπτωση)

0x07B4 Σφάλμα χαμηλής
στάθμης λαδιού

Σφάλμα χαμηλής
στάθμης λαδιού

Η στάθμη λαδιού είναι
ενδεχομένως χαμηλή

Προσθέστε λάδι κινητήρα

0x07B5 Σφάλμα χαμηλής
τάσης

Σφάλμα χαμηλής
τάσης

Παροχή ανεπαρκούς τάσης
στον κινητήρα

Σβήστε το μηχάνημα και
επικοινωνήστε με κάποιον
αντιπρόσωπο συντήρησης
της Tennant

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επικοινωνήστε με κάποιον αντιπρόσωπο συντήρησης της Tennant για όλους τους
υπόλοιπους κωδικούς σφάλματος.
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ)

Το ακροφύσιο ψεκασμού χρησιμοποιείται για τον
καθαρισμό του μηχανήματος και των γύρω
περιοχών. Το δοχείο διαλύματος φροντίζει για την
παροχή νερού/διαλύματος στο ακροφύσιο
ψεκασμού. Μαζί με το ακροφύσιο ψεκασμού
παρέχεται και ένα ραβδί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗ βρέχετε τα ηλεκτρονικά
εξαρτήματα όταν χρησιμοποιείτε το ακροφύσιο
ψεκασμού για τον καθαρισμό του μηχανήματος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα και κατά τη

συντήρησή του, σταθμεύετέ το σε επίπεδη

επιφάνεια, δένετε το χειρόφρενο και σβήνετέ

το.

1. Γυρίστε το κλειδί στη θέση ενεργοποίησης
(χωρίς να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ακροφύσιο ψεκασμού μπορεί να
λειτουργήσει με αναμμένο τον κινητήρα, αλλά σας
συνιστούμε να απενεργοποιείτε τον κινητήρα όταν
το χρησιμοποιείτε.

2. Πιέστε το επάνω μέρος του διακόπτη
ακροφύσιου ψεκασμού για να ενεργοποιήσετε
την παροχή νερού. Το φως του διακόπτη θα
ανάψει όταν ενεργοποιηθεί το ακροφύσιο
ψεκασμού.

3. Αφαιρέστε το ακροφύσιο ψεκασμού από την
περιοχή φύλαξης και καθαρίστε το όπως
πρέπει.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Φοράτε γυαλιά

προστασίας όταν χρησιμοποιείτε αέρα ή νερό

υπό πίεση.

4. Όταν καθαρίζετε κάποια δυσπρόσιτη περιοχή,
τοποθετείτε το ραβδί στο ακροφύσιο
ψεκασμού.

5. Περιστρέψτε τον διακόπτη
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να
ενεργοποιήσετε το ραβδί.

6. Όταν τελειώσετε τον καθαρισμό, τοποθετήστε
το ακροφύσιο ψεκασμού και το ραβδί πίσω
στη θέση φύλαξης.

7. Πιέστε το κάτω μέρος του διακόπτη
ακροφύσιου ψεκασμού για να
απενεργοποιήσετε την παροχή νερού.
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ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

Ο διακόπτης μετρητή απορρυπαντικού παρέχει
συνεχή και αυξημένη ροή απορρυπαντικού για
περιοχές με υπερβολική συσσώρευση βρομιάς ή
ακαθαρσιών. Ο κάδος απορρυπαντικού παρέχει
το απορρυπαντικό για το διακόπτη μέτρησης
απορρυπαντικού.

Γεμίστε τον κάδο απορρυπαντικού με το
κατάλληλο απορρυπαντικό.

Πατήστε το επάνω μέρος του διακόπτη για να
αυξήσετε τη ροή απορρυπαντικού. Πιέστε το
κάτω μέρος του διακόπτη για ακόμη μεγαλύτερη
ροή απορρυπαντικού. Τα φώτα στο διακόπτη
υποδεικνύουν ποια ρύθμιση ενεργοποιείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο διακόπτης μπορεί να
ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει διαφορετικούς
ρυθμούς ροής. Επικοινωνήστε με έναν
αντιπρόσωπο συντήρησης της Tennant για να
αλλάξετε τους προεπιλεγμένους ρυθμούς ροής.
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ΡΑΒΔΙ ΣΚΟΥΠΑΣ (ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν

απομακρυνθείτε από το μηχάνημα και κατά τη

συντήρησή του, σταθμεύετέ το σε επίπεδη

επιφάνεια, δένετε το χειρόφρενο, σβήνετέ το

και αφαιρείτε το κλειδί.

1. Βγάλτε το ακροφύσιο και τον εύκαμπτο
σωλήνα σκούπας από τη θήκη αποθήκευσης.

2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα του ραβδιού
στον εύκαμπτο σωλήνα σκούπας.

3. Συναρμολογήστε τον σωλήνα και το
ακροφύσιο.

4. Θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο κινητήρας αναδίδει

τοξικά αέρια. Μπορεί να προκληθεί

σοβαρή αναπνευστική βλάβη ή

ασφυξία. Φροντίστε να υπάρχει
επαρκής εξαερισμός. Συμβουλευθείτε

τις ρυθμιστικές αρχές της περιοχής σας

σχετικά με τα όρια έκθεσης. Διατηρείτε

τον κινητήρα σωστά ρυθμισμένο.

5. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί 1-STEP είναι
απενεργοποιημένο.

6. Πιέστε το κουμπί ανεμιστήρα σκούπας /
μάκτρου για να ενεργοποιήσετε τον
ανεμιστήρα σκούπας.

Βασικός Πίνακας Pro-Panel

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μάκτρο θα χαμηλώσει.

7. Καθαρίστε υγρά ή ακαθαρσίες

8. Όταν τελειώσετε το σκούπισμα, πιέστε το
κουμπί ανεμιστήρα σκούπας / μάκτρου
σφουγγαρίσματος για να απενεργοποιήσετε
το μηχάνημα. Η φωτεινή ένδειξη που
βρίσκεται επάνω από το κουμπί θα σβήσει.

9. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα.

10. Αποσυναρμολογήστε τη διάταξη του σωλήνα
σκούπας και τοποθετήστε τη στη θήκη
αποθήκευσης.

11. Επανασυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα της
σκούπας από το βραχίονα ανύψωσης
χοάνης.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΚΑΤ'
ΕΠΙΛΟΓΗ)

Το σύστημα πλυσίματος υψηλής πίεσης
χρησιμοποιείται για καθαρισμό βαρέως τύπου. Μη
χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό στον κάδο του
διαλύματος καθαρισμού όταν χρησιμοποιείτε το
σύστημα πλυσίματος πίεσης, διαφορετικά μπορεί
να προκληθεί ζημιά στο συγκεκριμένο σύστημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗ βρέχετε τα ηλεκτρονικά
εξαρτήματα όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα
πλύσης υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό του
μηχανήματος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν

απομακρυνθείτε από το μηχάνημα και κατά τη
συντήρησή του, σταθμεύετέ το σε επίπεδη

επιφάνεια, δένετε το χειρόφρενο και σβήνετέ

το.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Φοράτε γυαλιά

προστασίας και vτοασπίδες όταν

χρησιμοποιείτε αέρα ή νερό υπό πίεση.

1. Σβήστε το μηχάνημα και δέστε το χειρόφρενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα πλύσης υψηλής πίεσης
δεν θα λειτουργήσει εάν δεν είναι δεμένο το
χειρόφρενο.

2. Ανοίξτε το μπροστινό περίβλημα.

3. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο σύστημα
πλύσης υψηλής πίεσης.

4. Συνδέστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου
σωλήνα στο ραβδί.

5. Συνδέστε το ακροφύσιο στο επιθυμητό σημείο
ρύθμισης του ραβδιού.

Τραβήξτε το ακροφύσιο για τη ρύθμιση
χαμηλής πίεσης ή σπρώξτε το για τη
ρύθμιση υψηλής πίεσης. Περιστρέψτε το
ακροφύσιο είτε στο σημείο ρύθμισης ροής
είτε στο σημείο ρύθμισης ανεμιστήρα.

6. Θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο κινητήρας αναδίδει
τοξικά αέρια. Μπορεί να προκληθεί

σοβαρή αναπνευστική βλάβη ή

ασφυξία. Φροντίστε να υπάρχει

επαρκής εξαερισμός. Συμβουλευθείτε

τις ρυθμιστικές αρχές της περιοχής σας

σχετικά με τα όρια έκθεσης. Διατηρείτε
τον κινητήρα σωστά ρυθμισμένο.
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7. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί σφουγγαρίσματος
1-STEP είναι απενεργοποιημένο.

Βασικός Πίνακας Pro-Panel

8. Πιέστε ξανά το κουμπί στροφών κινητήρα για
να μειώσετε τις στροφές ανά λεπτό του
κινητήρα.

Βασικός Πίνακας Pro-Panel

9. Πιέστε το επάνω μέρος του διακόπτη
συστήματος πλύσης πίεσης.

10. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε την πίεση.
Περιστρέψτε τον διακόπτη δεξιόστροφα για να
αυξήσετε την πίεση και αριστερόστροφα για
να τη μειώσετε.

+

-

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ρυθμίστε την πίεση του ραβδιού πριν
να το συνδέσετε στο σύστημα.

11. Πιέστε τη σκανδάλη για να ξεκινήσετε τον
καθαρισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ψεκάζετε

ανθρώπους ή ζώα. Κίνδυνος

πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού.

Φοράτε γυαλιά προστασίας. Κρατάτε

τον ψεκαστήρα με τα δύο χέρια.

12. Όταν τελειώσετε τον καθαρισμό,
απελευθερώστε τη σκανδάλη.

13. Πιέστε το κουμπί στροφών κινητήρα για να
μειώσετε τις στροφές ανά λεπτό του κινητήρα.

14. Πιέστε το κάτω μέρος του διακόπτη
συστήματος πλύσης πίεσης για να το
απενεργοποιήσετε.

15. Με την παρκετέζα του συστήματος
πλυσίματος υψηλής πίεσης να κοιτάζει σε
ασφαλή κατεύθυνση, πιέστε τη σκανδάλη για
να εκτονωθεί η πίεση από το σύστημα.

16. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα.

17. Αποσυναρμολογήστε τον εύκαμπτο σωλήνα
και το ραβδί και τοποθετήστε τα στη θέση
αποθήκευσης τους.

18. Κλείστε το μπροστινό περίβλημα.
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Στον παρακάτω πίνακα υποδεικνύεται το Αρμόδιο πρόσωπο για κάθε διαδικασία.
O = Χειριστής
T = Εκπαιδευμένο προσωπικό

/��	����
����

Αρμόδιο
πρόσωπ

ο

(�#
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���	� $������>� ����������
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H. )��� h 5K 7��� &������ ABS0 (����
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..=...+.5...56
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+ -

0 9 (��
�� �������� g���	�� �	������ �������� + -

50 ώρες T - Σωλήνες καυσίμων Ελέγξτε για τυχόν ζημιά και
φθορά και σφίξτε τυχόν
χαλαρά κολάρα σύσφιξης

- Όλα

T 1 Κινητήρας Έλεγχος τάνυσης του ιμάντα - 1

Διαχωριστής νερού / καυσί
μων

- 1

100 ώρες T 19 Ψυγείο Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος
του πυρήνα

- 1

T 19 Υδραυλικός ψύκτης Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος
του πυρήνα

- 1

T 1 Κινητήρας Αλλάξτε λάδι και φίλτρο Λάδι
κινητή

ρα

1

O 13, 20 Ελαστικά Ελέγξτε για τυχόν ζημιά - 3

T 6 Τροχίσκοι πίσω
ελαστικού μάκτρου

Λιπάνετε SPL 2

T 6 Πίσω ελαστικό
μάκτρο

Ελέγξτε την οριζοντίωση - 1

O 2 Ποδιά κεφαλής
καθαρισμού

Ελέγξτε τυχόν βλάβες και
φθορές

- 1

200 ώρες T 12 Ρουλεμάν στήριξης
εμπρός τροχού

Λιπάνετε SPL 2

T 1, 17 Σφίξτε με ροπή το
σωλήνα

Λιπάνετε SPL 4

T 12 Κύλινδρος τιμονιού Λιπάνετε SPL 1

T 1, 19 Κινητήρας Ελέγξτε τους σωλήνες και
τους σφιγκτήρες του ψυγείου
για φθορά και διαρροές

- Όλα

T 11 Φρένο Ελέγξτε τη ρύθμιση - 1

T 14 Στροφεία βραχίονα
ανύψωσης χοάνης

Λιπάνετε SPL 2

T 5 Άξονες
περιστροφής
πόρτας χοάνης

Λιπάνετε SPL 2

T 18 Μάνταλο βραχίονα
ανύψωσης χοάνης

Καθαρίστε και λιπάνετε SPL 1

250 ώρες T 1 Κινητήρας Ελέγξτε τους σωλήνες
εισόδου αέρα

- Όλα

400 ώρες T 1 Κινητήρας Αντικαταστήστε το φίλτρο
αέρα

- 1

Αντικαταστήστε το φίλτρο
καυσίμων

- 1

Ξεπλύνετε το ψυγείο και το
σύστημα ψύξης

- 1

T 20 Ρουλεμάν οπίσθιων
τροχών

Ελέγξτε, λιπάνετε και ρυθ
μίστε

SPL 2
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500 ώρες T 1 Κινητήρας Αντικαταστήστε τον ιμάντα
ανεμιστήρα

- 1

Καθαρίστε τη σκόνη από τη
σχάρα και τα πτερύγια του
ψυγείου

- 1

800 ώρες T 10 Δοχείο υδραυλικού
υγρού

Αντικαταστήστε την τάπα
πλήρωσης

1

T - Υδραυλικοί
σωλήνες

Ελέγξτε για τυχόν φθορά και
ζημιές

- Όλα

T 13 Κινητήριο μοτέρ H Σφίξτε με ροπή το παξιμάδι
του άξονα

- 1

T 13 Εμπρός τροχός H Σφίξτε με ροπή τα
παξιμάδια των τροχών

- 1

T 15 Μπαταρία H Καθαρίστε και σφίξτε τις
συνδέσεις του καλωδίου
μπαταρίας

- 1

1000
ώρες

T 1, 19 Σωλήνες ψυγείου Ελέγξτε για ρωγμές ή φθορά - 2

T 16 Φίλτρα συστήματος
FaST

Αντικατάσταση - 2

T 1 Κινητήρας Ελέγξτε το διάκενο των
βαλβίδων

- 4

1200
ώρες

T 10 Φίλτρο υδραυλικού
υγρού

Αντικαταστήστε το φίλτρο
υγρού

- 1

1500
ώρες

T 1 Κινητήρας Αντικαταστήστε το στοιχείο
διαχωρισμού λαδιού

- 1

Ελέγξτε τη βαλβίδα θετικού
εξαερισμού
στροφαλοθαλάμου (Positive
Crankcase Ventilation: PCV)

- 1

Ελέγξτε τον ψύκτη
ανακυκλοφορίας καυσαερίων
(EGR) για βλάβη

- 1

2400
ώρες

T 10 Δοχείο υγρού
φρένων

Αντικαταστήστε την έξοδο στη
σήτα

- 1

Αλλάξτε το υδραυλικό υγρό HYDO 1

3000
ώρες

T 18 DPF (Φίλτρο
Σωματιδίων Ντίζελ)

Στείλτε το σε
Εξουσιοδοτημένο Κέντρο
Σέρβις για καθαρισμό

- 1

T 1 Κινητήρας Ελέγξτε τον υπερτροφοδότη
για διαρροές

- 1
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1 έτος T 1 Κινητήρας Ελέγξτε τους ελαστικούς
σωλήνες ανακυκλοφορίας
καυσαερίων (EGR)

- Όλα

Ελέγξτε τη σωλήνωση
εξαγωγής για ζημιά / διαρροές

- 1

T 2 Φίλτρο αέρα
κινητήρα

Αντικαταστήστε το στοιχείο
φίλτρου αέρα

- 1

T 18 DPF (Φίλτρο
Σωματιδίων Ντίζελ)

Ελέγξτε τους σωλήνες και
τους ελαστικούς σωλήνες
αισθητήρα

- Όλα

2 έτη T 1 Κινητήρας Αντικαταστήστε τους
ελαστικούς σωλήνες
διαχωρισμού λαδιού

- 1

Αντικαταστήστε τον ελαστικό
σωλήνα πίεσης, του
αισθητήρα τούρμπο

- 1

Αντικαταστήστε τον ελαστικό
σωλήνα του ψύκτη
ανακυκλοφορίας καυσαερίων
(EGR)

- 1

Αντικαταστήστε τον σωλήνα
λίπανσης του υπερτροφοδότη

- 1

Αντικαταστήστε τους σωλήνες
και σφιγκτήρες καυσίμων

- Όλα

Αντικαταστήστε τους σωλήνες
εισόδου αέρα

- Όλα

Αντικαταστήστε τους σωλήνες
και σφιγκτήρες του
συστήματος ψύξης

- Όλα

T 18 DPF (Φίλτρο
Σωματιδίων Ντίζελ)

Αντικαταστήστε τους
ελαστικούς σωλήνες πίεσης

- 2
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ΚΙΤΡΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΦΗΣ

Αυτό το μηχάνημα διαθέτει κίτρινα σημεία αφής
για απλές συντηρήσεις, τα οποία μπορείτε να
βρείτε εύκολα. Δε χρειάζονται εργαλεία για αυτές
τις συντηρήσεις.

,*$(-�0

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

Ελέγχετε τα ρουλεμάν των οπίσθιων τροχών για
βλάβες στα στεγανοποιητικά λάστιχα,
επανατοποθετείτε τα και ρυθμίζετέ τα κάθε 400
ώρες λειτουργίας. Χρησιμοποιείτε γράσο
Lubriplate EMB (κωδικός Tennant 01433-1).
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε
το κλειδί.
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Αδειάζετε και ξαναγεμίζετε το δοχείο υδραυλικού
υγρού με νέο υδραυλικό υγρό υψηλής ποιότητας
Tennant True κάθε 2400 ώρες λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων.

Θερμή επιφάνεια. ΜΗΝ αγγίζετε.
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Υπάρχουν τρία υγρά διαθέσιμα για διαφορετικές
κλίμακες θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό TennantTrue
(εκτεταμένης ζωής)

Κωδικός
εξαρτήματο
ς

Χωρητικότητ
α

Δείκτης
ιξώδους
ISO
(VI)

Κλίμακες
θερμοκρασίας
περιβάλλοντο
ς

1057710 3,8 λ

(1 gal)

ISO
100

VI 126
ή
ανώτερ
η

19 �C (65 �F)
ή ανώτερη

1057711 19 λ

(5 gal)

99321 20 L 
(5.3 gal)

ISO 68

VI 155
nebo
vyšší 

7 to 43� C 

(45 to
110� F)

1057707 3,8 λ

(1 gal)

ISO 32

VI 163
ή
ανώτερ
η

16 �C (60 �F)
ή κατώτερη

1057708 19 λ 
(5 gal)

�� 	���
����
���� ���� ���
��� 
������
�����
�� ����# ����
'����� ��
 �

���
����&�� ��� ���
���
	��� ��
�
���
����&�� ��� �����
��� ����� ���
0PTTBTD� � 	���� �����������'� ���)�
������ �� ���������
 ���'�� ����� �'�
�����
�)� �!�������'��

$%&�&.0\ '� �!�� �	" "���"���	

�"������	� �����G���� ��� �	 "���"����
"��� �"������	� ��� ��� �������� �������#
=� ��	�
Y	"� ��������R ������"��� ���
>�	��� ��� X����R �� ����� ��� ���	� �
�	�
���!��	"� ��	 "���"���� �
�����#

2�%(2,*�&* �P,0-��

/���!�� ���� �����
���� �'����� ���� ���
���� =.. )��� ��
�������� �
� &����� �
Z��
��

4*( (�1(,�*(Q ���� �	 �!���� �	"
���������	�R ������	�	����� ������� ��� ��
���	������ �	 "���"���� "��� �	" �����!��
"�� �����#

%� ���� ��� 
�&����
 �� �L��� ����� ���
��� ���� �
��� ��� ������ �� ����
 �	���
������ ��
 ������ �� ���������
 ��������
�������
������

00002

7������������� �� �
���� ��� ����'� ��
������'�� �������
���� ��� 
�����
�����
��� ������ I���	�
 �������
������� �������� � ��������� �� ��
�����	���� ����'� 
���
�� &�������

/�
��
�'����� �� ����
� ��	��
�� � ������
�� �������L��� 
����� ������



�2-'0%0�0

82 M30 Diesel 9018877 45-+-.--6

�*-0'0%(�

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν

απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν

κάνετε επισκευή, σταθμεύστε το σε επίπεδη

επιφάνεια, βάλτε χειρόφρενο, κλείστε τον

κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το κλειδί.

ΛΑΔΙ ΜΗΧΑΝΗΣ

Ελέγχετε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα
καθημερινά. Αντικαταστήστε το λάδι και το φίλτρο
λαδιού μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας.

Γεμίστε με λάδι τον κινητήρα μέχρι η στάθμη
λαδιού να είναι ανάμεσα στα σημάδια στη ράβδο
ελέγχου στάθμης. ΜΗ γεμίζετε παραπάνω από το
ανώτατο σημάδι. Η χωρητικότητα λαδιού του
κινητήρα είναι 
5,6 L (6 qt) με φίλτρο λαδιού.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν συντηρείτε το

μηχάνημα, αποφύγετε την επαφή με το

ψυκτικό υγρό της ζεστής μηχανής.  Μη

βγάζετε το κάλυμμα του ψυγείου όταν η

κινητήρας είναι ζεστός. Αφήνετε τον κινητήρα

να κρυώνει.

Ελέγχετε καθημερινά τη στάθμη του ψυκτικού
υγρού στο δοχείο. Η στάθμη του ψυκτικού υγρού
πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των σημείων της
ένδειξης όταν ο κινητήρας είναι κρύος.
Απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του ψυκτικού
υγρού για οδηγίες ανάμιξης νερού και ψυκτικού
υγρού.

Ξεπλύνετε το ψυγείο και το σύστημα ψύξης μετά
από κάθε 800 ώρες λειτουργίας.

Ελέγξτε τους σωλήνες και τους σφιγκτήρες του
ψυγείου μετά από κάθε 200 ώρες λειτουργίας.
Σφίξτε τους χαλαρούς σφιγκτήρες.
Αντικαταστήστε τους κατεστραμμένους σωλήνες
και σφιγκτήρες.
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Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες του ψυγείου
νερού για ρωγμές και αλλοίωση μετά από κάθε
1000 ώρες λειτουργίας.

Ελέγξτε το εξωτερικό του πυρήνα του ψυγείου και
τα πτερύγια του ψυγείου ψυκτικού υγρού για
ακαθαρσίες μετά από κάθε 100 ώρες λειτουργίας.
Φυσήξτε ή ξεβγάλτε με νερό τη σκόνη που έχει
μαζευτεί μέσα από τη γρίλια και τα πτερύγια του
ψυγείου, αντίθετα προς την κατεύθυνση της
κανονικής παροχής του αέρα. Όταν καθαρίζετε,
να προσέχετε να μην λυγίζετε τα πτερύγια. Να
καθαρίζετε σε βάθος για να αποφύγετε τη
δημιουργία κρούστας σκόνης στα πτερύγια. Για
να μην ραγίσει, αφήστε το ψυγείο και τα πτερύγια
του ψύκτη να κρυώσουν πριν καθαρίσετε.

ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Ελέγχετε την τάνυση του ιμάντα μετά από κάθε 50
ώρες λειτουργίας. Ρυθμίστε σωστά την τάνυση
του ιμάντα. Η σωστή τάνυση του ιμάντα είναι 13
mm (0,50 in) από μία δύναμη 4 με 5 kg (8 με 10
lb) που ασκείται στο μέσον του μακρύτερου
ανοίγματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κινούμενος ιμάντας

και ανεμιστήρας. Μένετε μακριά.

ΙΜΑΝΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν

απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν

κάνετε επισκευή, σταθμεύστε το σε επίπεδη

επιφάνεια, βάλτε χειρόφρενο, κλείστε τον

κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το κλειδί.

Ελέγχετε την τάνυση του ιμάντα κλιματισμού μετά
από κάθε 100 ώρες λειτουργίας. Ρυθμίστε σωστά
την τάνυση του ιμάντα. Η σωστή τάνυση του
ιμάντα είναι να παρουσιάζει κάμψη 4 έως 7 mm
(0,025 έως 0,25 in) υπό δύναμη 25 έως 27 kg 
(55 έως 60 lb) στο μέσον του ιμάντα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κινούμενος ιμάντας

και ανεμιστήρας. Μένετε μακριά.
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ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ / ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε

συντήρηση στο μηχάνημα, κρατάτε τις

φλόγες και τους σπινθήρες μακριά από την

περιοχή παροχής καυσίμων. Διατηρείτε τον

χώρο καλά αεριζόμενο.

Αποστραγγίστε το νερό από το διαχωριστή νερού
/ καυσίμων μετά από κάθε 50 ώρες λειτουργίας.

Γυρίστε το κλειδί στη θέση ενεργοποίησης, χωρίς
να κάνετε εκκίνηση του κινητήρα.

Γυρίστε το εξάρτημα διαχωρισμού νερού/
καυσίμων που υπάρχει στο κάτω μέρος του
διαχωριστή νερού / καυσίμων περίπου κατά μισή
στροφή για να ανοίξει η αποστράγγιση.

Πατήστε στην αντλία αρκετές φορές για να
αποστραγγιστεί το νερό από τον διαχωριστή
νερού / καυσίμου.

Κλείστε το εξάρτημα του διαχωριστή νερού /
καυσίμου.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ελέγχετε τους σωλήνες καυσίμου κάθε 50 ώρες
λειτουργίας. Εάν το κολάρο σύσφιξης είναι
χαλαρό, βάλτε λάδι στη βίδα του κολάρου και
ξανασφίξτε το κολάρο.

Οι ελαστικοί σωλήνες καυσίμων μπορεί να
φθαρούν είτε ο κινητήρας λειτουργεί είτε όχι.
Αντικαταστήστε τους σωλήνες καυσίμων και τα
κολάρα κάθε δύο χρόνια.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν κάνετε

συντήρηση στο μηχάνημα, κρατάτε τις

φλόγες και τους σπινθήρες μακριά από την

περιοχή παροχής καυσίμων. Διατηρείτε τον

χώρο καλά αεριζόμενο.

Εάν οι σωλήνες καυσίμων και τα κολάρα είναι
φθαρμένα ή κατεστραμμένα πριν από το
διάστημα των δύο ετών, αντικαταστήστε ή
επισκευάστε τους αμέσως. Εξαερώστε το
σύστημα καυσίμου μετά την αντικατάσταση
οποιωνδήποτε σωλήνων καυσίμων, βλ.
ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
Όταν οι σωλήνες καυσίμων δεν είναι στη θέση
τους, ταπώστε και τα δύο άκρα με καθαρό πανί ή
χαρτί για να αποφευχθεί είσοδος σκόνης στους
σωλήνες. Η σκόνη στους σωλήνες μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργίες στην αντλία
ψεκασμού καυσίμου.

ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Τα συνήθη συστήματα ντίζελ χρειάζονται
εξαέρωση για να αφαιρεθούν οι θύλακες αέρα
από τους σωλήνες καυσίμων και τα μέρη του
συστήματος καυσίμων. Αυτό συνήθως χρειάζεται
μετά την πλήρη εξάντληση των καυσίμων, την
αλλαγή των στοιχείων φίλτρων καυσίμων ή την
επισκευή ενός εξαρτήματος του συστήματος
καυσίμων. Ο αέρας στα καύσιμα εμποδίζει την
ομαλή λειτουργία του κινητήρα.

Αυτό το σύστημα καυσίμου ωστόσο κάνει
αυτόματη εξαέρωση. Η γραμμή επιστροφής
έρχεται από την κορυφή του μπεκ, και αυτό
προκαλεί τη διαφυγή όλου του αέρα από τη
γραμμή επιστροφής.
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ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Αντικαθιστάτε τα φίλτρα καυσίμων κάθε 500 ώρες
λειτουργίας.

ΒΑΛΒΙΔΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ
ΣΤΡΟΦΑΛΟΘΑΛΑΜΟΥ (POSITIVE
CRANKCASE VENTILATION: PCV)

Ελέγχετε τη βαλβίδα PCV μετά από κάθε 1500
ώρες λειτουργίας.

ΨΥΚΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
(EGR)

Να ελέγχετε τον ψύκτη EGR για βλάβη μετά από
κάθε 1500 ώρες λειτουργίας.

Να ελέγχετε τις σωληνώσεις και τους ελαστικούς
σωλήνες EGR για διαρροές και βλάβη κάθε
χρόνο.

Να αντικαθιστάτε τους ελαστικούς σωλήνες ψύκτη
EGR κάθε δύο χρόνια.
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DPF (ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ)

Στείλτε το DPF σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις για καθαρισμό κάθε 3000 ώρες
λειτουργίας.

Να ελέγχετε τους σωλήνες αισθητήρα πίεσης DPF
και τους ελαστικούς σωλήνες για διαρροές και
βλάβη κάθε χρόνο.

Να αντικαθιστάτε τους ελαστικούς σωλήνες
αισθητήρα πίεσης DPF κάθε δύο χρόνια.

ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ελέγξτε τη σωλήνωση εξαγωγής για ζημιά και
διαρροές μία φορά τον χρόνο.

ΥΠΕΡΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ

Να ελέγχετε τον υπερτροφοδότη για τυχόν φθορά
κάθε 3000 ώρες λειτουργίας.

Αντικαθιστάτε το σωλήνα πίεσης αισθητήρα του
υπερτροφοδότη κάθε δύο χρόνια.

Αντικαθιστάτε το σωλήνα λίπανσης του
υπερτροφοδότη κάθε δύο χρόνια.
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ΔΙΑΚΕΝΟ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

Ελέγξτε και ρυθμίστε τα διάκενα των βαλβίδων
στα 0,18 έως 0.22 mm(0,0071 έως 0,0086 in)
όταν η μηχανή είναι κρύα μετά από κάθε 1000
ώρες λειτουργίας.

ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ

Ελέγξτε τους σωλήνες εισαγωγής αέρα για
διαρροές και ζημιά μετά από κάθε 250 ώρες
λειτουργίας.

Αντικαθιστάτε τους εύκαμπτους σωλήνες
εισαγωγής αέρα κάθε δύο χρόνια.
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ (ΕΠΙΛΟΓΗ)

Ελέγχετε καθημερινά το δείκτη. Η κόκκινη γραμμή
του δείκτη μετακινείται όσο ρυπαίνεται το φίλτρο
αέρα. Μην αντικαθιστάτε το στοιχείο του φίλτρου
αέρα μέχρι η κόκκινη γραμμή να φτάσει στα 5
kPa(20 σε H2O) και το παράθυρο «SERVICE
WHEN RED» γεμίσει κόκκινο. Θα πρέπει να
λειτουργεί ο κινητήρας για να λάβετε έγκυρη
ένδειξη μέτρησης αέρα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά το σέρβις του

μηχανήματος, αποφύγετε τα κινούμενα μέρη.

Μη φοράτε φαρδιά ρούχα, κοσμήματα και

προστατέψτε τα μακριά μαλλιά.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ

Αδειάζετε τον καπάκι σκόνης του φίλτρου αέρα
του κινητήρα καθημερινά.

Καθαρίζετε το στοιχείο του φίλτρου αέρα μετά
από κάθε 250 ώρες λειτουργίας. Αντικαθιστάτε το
στοιχείο του φίλτρου αέρα μία φορά τον χρόνο ή
εάν υποστεί βλάβη το στοιχείο του φίλτρου αέρα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν

απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε επισκευή, σταθμεύστε το σε επίπεδη

επιφάνεια, βάλτε χειρόφρενο, κλείστε τον

κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε το κλειδί.

Εάν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με την
προαιρετική ένδειξη φίλτρου αέρα:
Αντικαταστήστε το στοιχείο του φίλτρου αέρα όταν
ο δείκτης του φίλτρου αέρα δείξει ότι το σύστημα
εισαγωγής αέρα είναι φραγμένο, ή όταν το
στοιχείο φίλτρου έχει πάθει ζημιά. Βλ. ΔΕΙΚΤΗΣ
ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ).

Αφαιρέστε το στοιχείο του φίλτρου. Προσεκτικά
καθαρίστε το ακριανό καπάκι και το εσωτερικό
του περιβλήματος με βρεγμένο πανί. Καθαρίστε
τις επιφάνειες στεγανοποίησης του περιβλήματος.

Τοποθετήστε το στοιχείο φίλτρου στο περίβλημα
του φίλτρου αέρα και εγκαταστήσετε ξανά το
καπάκι σκόνης με την υδρορροή να βλέπει προς
τα κάτω.

Εάν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με την
προαιρετική ένδειξη φίλτρου αέρα: Πιέστε το
κουμπί επαναφοράς στο τέλος του δείκτη για να
επαναφέρετε την ένδειξη του φίλτρου αέρα αφού
αντικαταστήσετε το στοιχείο φίλτρου αέρα.
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ΑΝΑΚΤΗΣΗ DPF (ΦΙΛΤΡΟΥ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
ΝΤΙΖΕΛ)

Το DPF φυλακίζει την αιθάλη από το σύστημα
εξάτμισης αποτρέποντάς την απελευθέρωσή της
στην ατμόσφαιρα. Αυτό είναι απαραίτητο
προκειμένου να ανταποκρίνεται στις τελευταίες
απαιτήσεις εκπομπών. Κατά τη λειτουργία του
μηχανήματος, η δεσμευμένη αιθάλη δημιουργεί
πίεση στο DPF. Όταν η πίεση αντίστασης
συσσωρεύεται, επηρεάζει στο τέλος την απόδοση
του κινητήρα και / ή προκαλεί βλάβη στον
κινητήρα εάν η αιθάλη δεν περιορίζεται μέσω της
διαδικασίαςανάκτησης. Η αιθάλη που φυλακίζεται
μέσα στο DPF καίγεται κατά τη διαδικασία
ανάκτησης μειώνοντας την πίεση αντίστασης.

ΤοDPF φράζει πολύ πιο γρήγορα όταν το
μηχάνημα δεν λειτουργεί στο μέγιστο επίπεδο
ισχύος. Για να αποφύγετε την εκκίνηση ενεργών
ανακτήσεων, να προσπαθείτε πάντα να
λειτουργείτε το μηχάνημα στο μέγιστο επίπεδο.

Η ανάκτηση DPF κατά τη στάθμευση είναι
απαραίτητη όταν το DPF είναι πολύ φραγμένο.
Όταν πρέπει να γίνει ανάκτηση κατά τη
στάθμευση εμφανίζεται μία ειδοποίηση στο EDM
(λειτουργία προβολής κινητήρα) .

Η ανάκτηση ενδέχεται να διαρκέσει 20-40 λεπτά
για να ολοκληρωθεί ανάλογα με τις θερμοκρασίες
του κινητήρα και του περιβάλλοντος. Μόλις
ξεκινήσει η ανάκτηση θα πρέπει να την αφήσετε
να ολοκληρωθεί. Συνιστάται η ανάκτηση να γίνεται
όταν εμφανίζεται η πρώτη κίτρινη ειδοποίηση. Η
ανάκτηση μπορεί να γίνει και αργότερα, αλλά
κάθε φορά που το αίτημα ακυρώνεται, η αιθάλη
θα εξακολουθεί να συσσωρεύεται μειώνοντας
περαιτέρω την απόδοση του κινητήρα και
απαιτώντας περισσότερο χρόνο για να
ολοκληρωθεί η επόμενη διαδικασία ανάκτησης.

Εάν δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί μία
ανάκτηση (λόγω κατάστασης / συνθηκών
εργασίας), πατήστε το μαλακό κουμπί κάτω από
το Χ (Αποεπιλογή) για να κλείσει η ειδοποίηση
ανάκτησης και επιστρέψτε στην προβολή των
οργάνων ελέγχου.
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DPF (ΦΙΛΤΡΟ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ)

Το EDM θα εμφανίσει έγχρωμες ειδοποιήσεις
DPF ξεκινώντας με μία κίτρινη, στη συνέχεια με
πορτοκαλί και στο τέλος με κόκκινη
συμβολίζοντας την αύξηση του επείγοντος στην
ειδοποίηση.

Κίτρινη ειδοποίηση: Το DPF περιλαμβάνει
αρκετή αιθάλη για ανάκτηση κατά τη στάθμευση.
Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη
για καθαρισμό χωρίς να φορτώνεται η απόδοση
του κινητήρα. Σε αυτό το επίπεδο συνιστάται να
γίνει ανάκτηση κατά τη στάθμευση. Βλέπε
ενότητα ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ.

Πορτοκαλί ειδοποίηση: Το DPF περιλαμβάνει
αρκετή αιθάλη για ανάκτηση κατά τη στάθμευση.
Το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη
για καθαρισμό χωρίς να μειώνεται η απόδοση του
κινητήρα. Σε αυτό το επίπεδο συνιστάται
ιδιαιτέρως να γίνει ανάκτηση κατά τη στάθμευση.
Βλέπε ενότητα ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε το μαλακό κουμπί
που βρίσκεται κάτω από το βέλος Κάτω για να
δείτε την πλήρη οθόνη. Χρησιμοποιήστε το μαλακό
κουμπί που βρίσκεται κάτω από το βέλος Επάνω
για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αγνοηθούν οι πορτοκαλί
ειδοποιήσεις, θα εμφανιστεί μία προειδοποίηση
παύσης λειτουργίας και ο κινητήρας θα σταματάει
να λειτουργεί κάθε 5 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί
η ανάκτηση. Εάν εμφανισθεί μία κόκκινη
ειδοποίηση και η οθόνη δείξει Υπερβολικό PM4
(P3007) ή Υπερβολικό PM5 (P3008), τότε ο
χειριστής δεν θα μπορεί να εκκινήσει πια τη
διαδικασία ανάκτησης.
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Κόκκινη (ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) ειδοποίηση: ΤοDPF
είναι εξαιρετικά φορτωμένο με αιθάλη και
χρειάζεται μία ανάκτηση με ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ. Το
μηχάνημα ΔΕΝ πρέπει ΠΛΕΟΝ να
χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό καθώς υπάρχει
σημαντική μείωση στην απόδοση του κινητήρα.
Είναι απαραίτητη η διεξαγωγή μιας ενεργούς
ανάκτησης κατά τη στάθμευση αμέσως μετά τη
λήψη της ειδοποίησης αυτής καθώς αυτή είναι η
τελευταία ειδοποίηση που επιτρέπει στο χειριστή
την εκκίνηση ανάκτησης κατά τη στάθμευση.
Βλέπε ενότητα ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε το μαλακό κουμπί
που βρίσκεται κάτω από το βέλος Κάτω για να
δείτε την πλήρη οθόνη. Χρησιμοποιήστε το μαλακό
κουμπί που βρίσκεται κάτω από το βέλος Επάνω
για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.

Διαβάστε την ενότητα ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ για οδηγίες για το πώς
να ολοκληρώσετε με ασφάλεια μία ανάκτηση κατά
τη στάθμευση.

2η Κόκκινη (ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) ειδοποίηση: Εάν
αγνοηθεί η πρώτη Κόκκινη ειδοποίηση, ο
χειριστής δεν θα μπορεί πλέον να εκκινήσει τη
διαδικασία ανάκτησης. Ένα εξειδικευμένο άτομο
για σέρβις πρέπει να εκκινήσει την ανάκτηση.
Σταθμεύστε το μηχάνημα αμέσως και καλέστε ένα
εξειδικευμένο άτομο για σέρβις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι σχετικές επισκευές DPF
λόγω ειδοποιήσεων ανάκτησης που έχουν
αγνοηθεί δεν καλύπτονται από την εγγύηση του
μηχανήματος.

3η Κόκκινη (ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) ειδοποίηση: Εάν η 2η

Κόκκινη ειδοποίηση αγνοηθεί και το μηχάνημα δεν
απενεργοποιηθεί αμέσως, το DPF θα πρέπει είτε
να αντικατασταθεί ή να αφαιρεθεί από το
μηχάνημα και να σταλεί σε ένα εξουσιοδοτημένο
κέντρο καθαρισμού για να καθαριστεί. Πρόκειται
για μία πολύ δαπανηρή επισκευή και δεν 
καλύπτεται από την εγγύηση του μηχανήματος.
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ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DPF (ΦΙΛΤΡΟΥ
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΝΤΙΖΕΛ)

Να ελέγχετε τα έγχρωμα κωδικοποιημένα
Εικονίδια Κατάστασης DPF για την κατάσταση
DPF.

Κατάστασ
η

Εικονίδιο Περιγραφή

Χειρόφρενο - Το πράσινο εικονίδιο
δείχνει πότε έχει μπει χειρόφρενο.

Νεκρά ταχύτητα - Το πράσινο
εικονίδιο δείχνει πότε το πεντάλ
κατεύθυνσης είναι στην νεκρά.

Λυχνία Υψηλής Θερμοκρασίας
Καυσαερίων Κινητήρα - Το κόκκινο
εικονίδιο δείχνει κατά την ενεργή
ανάκτηση DPF πότε η
θερμοκρασία εκροής είναι αρκετά
υψηλή για ανάκτηση.

Εντολή λυχνίας DPF  - Το κόκκινο
εικονίδιο είναι σταθερά αναμμένο
κατά την ανάκτηση ή αναβοσβήνει
για αίτημα ανάκτησης κατά τη
στάθμευση. Το κίτρινο εικονίδιο
είναι σταθερά αναμμένο για αίτημα
αυτόματης ενεργούς ανάκτησης
όταν ανασταλεί η ανάκτηση.

Η ανάκτηση DPF έχει ανασταλεί -
Δείχνει πότε το μηχάνημα ή ο
χειριστής έχει αναστείλει μια
ανάκτηση.
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν την εκκίνηση

μιας ενεργούς ανάκτησης κατά τη στάθμευση,

σταματήστε σε μία επίπεδη επιφάνεια σε έναν

καλά αεριζόμενο ανοιχτό χώρο. Σταθμεύστε

σε περιοχές με χαμηλή κυκλοφορία μακρυά

από πεζούς και άλλο εξοπλισμό. Μην
σταθμεύετε κοντά σε εύφλεκτα υλικά, σκόνη,

αέρια ή υγρά. Μην σταθμεύετε σε

εσωτερικούς ή κλειστούς χώρους. Θέστε σε

λειτουργία το χειρόφρενο. Μην αφήνετε το

μηχάνημα χωρίς επίβλεψη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλοι οι κωδικοί σφάλματος EDM
(λειτουργία προβολής κινητήρα) πρέπει να
σβηστούν πριν θέσετε το μηχάνημα σε κατάσταση
ανάκτησης. Το EDM δεν θα επιτρέψει στον
κινητήρα να κάνει ανάκτηση εάν υπάρχουν
κωδικοί σφάλματος στην οθόνη.

1. Οδηγήστε το μηχάνημα σε μία ασφαλή
περιοχή για την ολοκλήρωση της ανάκτησης
κατά τη στάθμευση και απελευθερώστε το
πεντάλ των τροχών στην νεκρά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πεντάλ κατεύθυνσης πρέπει να
παραμείνει σε νεκρά θέση και όλες οι λειτουργίες
καθαρισμού πρέπει να παραμείνουν
απενεργοποιημένες μέχρι να ολοκληρωθεί η
ανάκτηση.

2. Πιέστε ξανά το κουμπί στροφών κινητήρα για
να μειώσετε τις στροφές του κινητήρα μέχρι
την αδράνεια.

3. Βάλτε χειρόφρενο. Το εικονίδιο χειρόφρενου
πάνω στο EDM θα ανάψει.

4. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες πάνω
στο EDM.

5. Πατήστε το μαλακό κουμπί κάτω από τις
Εντολές DPF για να έχετε πρόσβαση στην
εντολή Ακύρωσης αναστολής ανάκτησης.

6. Επιλέξτε Ακύρωση αναστολής ανάκτ από το
μενού.
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7. Διαβάστε τις οδηγίες πάνω στην οθόνηEDM.
Πατήστε το μαλακό κουμπί που βρίσκεται
κάτω από το βέλος Κάτω για να πλοηγηθείτε
στο υπόλοιπο της ειδοποίησης.

8. Πατήστε το μαλακό κουμπί που βρίσκεται
κάτω από το Αίτημα Ανάκτ για να εκκινήσετε
την ανάκτηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε το μαλακό κουμπί
που βρίσκεται κάτω από το βέλος Επάνω για να
μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο κινητήρας σβήνει κάθε 5
λεπτά, θα πρέπει να τον θέτετε σε λειτουργία κάθε
φορά και να θέτετε την εντολή ανάκτησης στο
Ακύρωση αναστολής μέχρι ο κινητήρας να φθάσει
σε θερμοκρασία λειτουργίας και να
πραγματοποιηθεί ανάκτηση.

9. Περιμένετε έως ότου το μηχάνημα να
ολοκληρώσει την ανάκτηση κατά τη
στάθμευση (ενδέχεται να διαρκέσει 20-40 η
ολοκλήρωσή της). Το εικονίδιο DPF και το
εικονίδιο υψηλής θερμοκρασίας καυσαερίων
κινητήρα ανάβουν σταθερά κόκκινο όσο το
μηχάνημα πραγματοποιεί την ανάκτηση κατά
τη στάθμευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αγγίζετε το πεντάλ κατεύθυνσης,
απελευθερώνετε το χειρόφρενο ή απενεργοποιείτε
τον κινητήρα αφότου θέσετε το μηχάνημα σε
κατάσταση ανάκτησης κατά τη στάθμευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εικονίδιο υψηλής θερμοκρασίας
καυσαερίων κινητήρα ανάβει κόκκινο κατά την
ανάκτηση όταν η θερμοκρασία εκροής DPF είναι
αρκετά υψηλή για εκκίνηση της διαδικασίας
ανάκτησης.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην αγγίζετε το πεντάλ
κατεύθυνσης, απελευθερώνετε το χειρόφρενο ή
απενεργοποιείτε τον κινητήρα αφότου θέσετε το
μηχάνημα σε κατάσταση ανάκτησης κατά τη
στάθμευση. Μην διακόπτετε την ανάκτηση κατά τη
στάθμευση εκτός και αν συντρέχουν σημαντικοί
λόγοι (ζητήματα ασφάλειας) που απαιτούν την
πρόωρη διακοπή της ανάκτησης κατά τη
στάθμευση. Μόνο εάν είναι απαραίτητο,
πατήστε το μαλακό κουμπί που βρίσκεται κάτω
από την εντολή Διακοπή Ανάκτ για να διακόψετε
την ανάκτηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόκειται για ζητήματα για την
κατάσταση του μηχανήματος που μπορεί να
εμποδίσουν το μηχάνημα να πραγματοποιήσει
ανάκτηση κατά τη στάθμευση.  Ανατρέξτε στον
παρακάτω πίνακα εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα
«Ανεστάλη η Ενεργή Ανάκτηση του Φίλτρου
Σωματιδίων Ντίζελ λόγω:...» στο ECM. Τα
παρακάτω σφάλματα / λάθη πρέπει να
απαλειφθούν πριν μπορέσει να εμφανιστεί
ανάκτηση σε στάθμευση.

Σφάλμα / Λάθος Λύση

Ο Κινητήρας δεν
προθερμάνθηκε

Δώστε στον κινητήρα τη
δυνατότητα να προθερμανθεί
πριν ξεκινήσει η ανάκτηση

Ο Χρόνος του
συστήματος έληξε

Σβήστε το μηχάνημα. 
Επικοινωνήστε με κάποιον
αντιπρόσωπο συντήρησης της
Tennant

Κλείδωμα
συστήματος

Σβήστε το μηχάνημα. 
επικοινωνήστε με κάποιον
αντιπρόσωπο συντήρησης της
Tennant

Ενεργό Σφάλμα
συστήματος

Διορθώστε το ζήτημα που
προκαλεί σφάλμα στο
σύστημα

Δεν έχει εφαρμοστεί
το χειρόφρενο

Θέστε σε λειτουργία το
χειρόφρενο

Βγήκε από το νεκρό Τοποθετήστε το πηδάλιο
κατεύθυνσης στη νεκρά θέση

Γκάζι εκτός
αδράνειας

Τοποθετήστε το πηδάλιο
κατεύθυνσης στη νεκρά
/αδρανή θέση

Χαμηλή
θερμοκρασία
καυσαερίου

Δώστε στο σύστημα
καυσαερίων τη δυνατότητα να
ζεσταθεί αρκετά για ανάκτηση

Διακόπτης
αναστολής

Ο συμπλέκτης ανάκτησης
αναστολής είναι
ενεργοποιημένος. Ανάκτηση
άρσης αναστολής
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από μία πρόωρη διακοπή
ανάκτησης κατά τη στάθμευση, το EDM ενδέχεται
να εμφανίσει ξανά ειδοποίηση ότι είναι απαραίτητη
η ανάκτηση την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει το
μηχάνημα και θα του δοθεί η δυνατότητα να
θερμανθεί σε θερμοκρασία αρκετά υψηλή για την
εκκίνηση ανάκτησης. Εάν το επιτρέπουν οι
συνθήκες, εκκινήστε μία νέα ανάκτηση.

10. “Ολοκλήρωση ανάκτησης DPF” εμφανίζεται
στην οθόνη EDM μόλις ολοκληρωθεί η
ανάκτηση κατά τη στάθμευση. Πατήστε το
μαλακό κουμπί κάτω από το X (Αποεπιλογή)
για να κλείστε το μήνυμα και να επιστρέψετε
στην προβολή των οργάνων μέτρησης. Το
μηχάνημα είναι έτοιμο για χρήση.

1&%'*�0
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���������� *�� �&�
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�!���
���� ��� ��������� ��
 �� ����������
���� ��� ���������
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΡΕΛΕ

Το προαιρετικό ακροφύσιο ψεκασμού ή το ρελέ
του ραβδιού πίεσης βρίσκεται πίσω από την
μπαταρία. Το προαιρετικό ρελέ του συστήματος
σφουγγαρίσματος FaST βρίσκεται πίσω από το
κάθισμα.

Ρελέ Τάξη Ελεγχόμενο κύκλωμα

- 12 V – 40 Α Ραβδί ψεκασμού

- 12 V – 40 Α Σύστημα πλύσης υψηλής πίε
σης

- 12 V – 40 Α FaST
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε
το κλειδί.

/���	��� �
� ���
�� �������� �������
�� �
�
��������� ���)
�# �������� ���)� ��
 �
�
&���� ��
 ����
���

���
���������� �
� �������� ���� ��
������Z��� ����� �����������
���

Περιστρέφετε τις βούρτσες από μπροστά προς τα
πίσω μετά από κάθε 50 ώρες λειτουργίας του
μηχανήματος για μέγιστη διάρκεια ζωής των
βουρτσών και την καλύτερη δυνατή απόδοση
σκουπίσματος.
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10. Ελέγξτε και ρυθμίστε το σχήμα των βουρτσών
αν είναι απαραίτητο μετά την περιστροφή
τους. Ανατρέξτε στον ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ
ΒΟΥΡΤΣΑΣ.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε
το κλειδί.
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 �� �������� �	��� �� �
� ������
� 	��
�Z���
 ����
���
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5.KH-

=� %� �	����� �'� ������)� �����
 ��
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�
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$,�2%*�0 +&2%'�( 9�$*,&40:

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

/���	��� ��� �����
�� ������� �������
��
�
� ��	�� &���� � Z��
�� �&�
����� ��	��
�������� � ������� ��� �	��� ����	���
���� �����
�� ������� � ��� ������
������� ��� �����
��� ���������

(-'*�('(�'(�0 $,�2%*�0� +&2%'�(�

Αντικαταστήστε τους δίσκους όταν δεν
καθαρίζουν πλέον αποτελεσματικά.
Αντικαταστήστε τις βούρτσες όταν δεν καθαρίζουν
πλέον αποτελεσματικά ή όταν οι τρίχες έχουν
φθαρεί έως την κίτρινη ένδειξη.

5� �������� ��� �����
�� �������# �� ����

�����������

-� N������ �� ������� ��	�
 ��
��&��
����� �
 ������
'��� �����

������ ��� ������ ��������� ���

���!� ��� �����
��� ��������

9� �
���� �
� ������
'��� ����� ��
 �&����
��� �����
�� ������� �� ����
 ���
���'���

?� �&�
����� ��� �����
�� ������� ���'
��� �� 
���!� ��� �����
��� ���������

5. Ανοίξτε το ελατήριο της βούρτσας πάνω στη
νέο βούρτσα για να διευκολύνετε την
τοποθέτηση.

K� %���������� �� ��� ������� ���' ���
�� 
���!� ��� �����
��� �������� ��

������)��� ��� �����
�� ������� ���'
���� ������ ��� �����
��� ��������
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 � ������� �� ���
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�������
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�2�'0/( <SMN

(-'*�('(�'(�0 '&2 �&2'*&2 <SMNEJ5C

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

5� ����!�� ��� �����
�� ����� ���������$

-� 7����� �� ���
��� �����)� �������

9� �
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	�� ��
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 �
� ��
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 ����
���

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ Μονάδας Ec-H2O
(S/N 008000-010000)

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ Μονάδας Ec-H2O
(S/N 010001-       )

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν

απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν

κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το

σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,

και σβήστε το μηχάνημα.

1. Αδειάστε τον κάδο διαλύματος καθαρισμού.

2. Αφαιρέστε το σωλήνα εξόδου πλυσίματος
(μαύρος συνδετήρας) από τη θήκη
αποθήκευσης που βρίσκεται πίσω από το
κάθισμα του χειριστή.

3. Κλειδώστε το κάλυμμα του καθίσματος
χειριστή στην ανοικτή θέση.

4. Αποσυνδέστε το σωλήνα εξόδου του
συστήματος ec-H2O από το σωλήνα στην
κεφαλή καθαρισμού και συνδέστε το σωλήνα
εξόδου πλυσίματος (μαύρος συνδετήρας) στο
σωλήνα εξόδου του συστήματος ec-H2O.

5. Τοποθετήστε το σωλήνα εξόδου σε έναν
άδειο κουβά.

6. Προσθέστε 5 γαλόνια (19 λίτρα) αδιάλυτο
λευκό ξύδι ή ξύδι ρυζιού στον κάδο
διαλύματος.

7. Γυρίστε το κλειδί στη θέση ενεργοποίησης,
χωρίς να κάνετε εκκίνηση του κινητήρα.

8. Πιέστε και ελευθερώστε τον διακόπτη
πλυσίματος της μονάδας ec-H2O για να
ξεκινήσει ο κύκλος πλυσίματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μονάδα θα διακόψει αυτόματα τη
λειτουργία της όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος
πλυσίματος (περίπου 7 λεπτά). Η μονάδα θα
πρέπει να εκτελέσει ολόκληρο τον κύκλο των 7
λεπτών για να γίνει επαναφορά της ενδεικτικής
λυχνίας και του συναγερμού του συστήματος.

9. Μετά από τον κύκλο έκπλυσης 7 λεπτών,
αποστραγγίστε και ξεβγάλτε τυχόν ξύδι από
τον κάδο διαλύματος καθαρισμού. Προσθέστε
3 γαλόνια (11 λίτρα) καθαρό και δροσερό
νερό στο κάδο διαλύματος καθαρισμού.
Πιέστε το διακόπτη πλυσίματος ξανά, για
ξεπλύνετε τυχόν υπολείμματα ξυδιού από τη
μονάδα. Μετά την πάροδο 1-2 λεπτών πιέστε
το διακόπτη πλυσίματος, για να θέσετε εκτός
λειτουργίας τη μονάδα.

10.Αποσυνδέστε το σωλήνα εξόδου από το
σωλήνα εξόδου του συστήματος ec-H2O και
επιστρέψτε το σωλήνα πλυσίματος στη θήκη
αποθήκευσηςe.

11.Επανασυνδέστε το σωλήνα εξόδου του
ec-H2O. Εάν η ενδεικτική λυχνία του
συστήματος ec-H2O συνεχίσει να
αναβοσβήνει, επαναλάβετε τη διαδικασία
πλυσίματος. Αν το πρόβλημα παραμένει,
απευθυνθείτε σε ένα Εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις.



�2-'0%0�0

110 M30 Diesel 9018877 45-+-.--6

5-� %���������� ���� �'����� ����	�� ��

�!��� ������� ��� 
���!� /34567  ��

��� ���	�����

��!"#$��% -� �)����� ��	
��� ��� �+�(
�
�	���� �� �	���
���� ���)* ������ ���
(����+� /34567 ��� �
 �	���
��* ���� �� ��
�	����
�� � ��
��
�� ����� ���� ������� �

����� �
� �������
� ���	����,

59� (��
)��� �� ������� ��� ����������
	�
�
����

τον καθαρισμό της οθόνης φίλτρο  ������
�	
� �������������

8���	���� ��� ����	����� �� ���� �
�
����	
� /34567 ��� ��� ���� A@ �	��
����
�	����,



�2-'0%0�0

111M30 Diesel 9018877 45-+-.--6

,�$*��� �,(�'*�P- /(�'%P-

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε
το κλειδί.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε
το κλειδί.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε
το κλειδί.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε
το κλειδί.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε
το κλειδί.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε
το κλειδί.
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Για να ελέγξετε τη ρύθμιση των φρένων, μετρήστε
την απόσταση από το σημείο ακινησίας του
πεντάλ του φρένου μέχρι το σημείο όπου υπάρχει
αντίσταση στην κίνηση του πεντάλ. Η απόσταση
θα πρέπει να είναι μεταξύ 6 mm (0,25 ίντσες) και
19 mm (0,75 ίντσες). Ρυθμίστε τα φρένα εάν
χρειάζεται.
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1. Ανυψώστε το ελαστικό μάκτρο, την κεφαλή
καθαρισμού και τις βούρτσες. Ανυψώστε τη
χοάνη για να ελευθερώσετε περισσότερο τη
ράμπα, αν είναι απαραίτητο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Κατά τη φόρτωση

του μηχανήματος επάνω σε φορτηγό ή

τρέιλερ, αδειάστε τα δοχεία και τη χοάνη πριν

από τη φόρτωση.

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

2. Οδηγήστε το μηχάνημα προς το τρέιλερ ή το
φορτηγό. Τοποθετήστε το μηχάνημα κατά
τέτοιο τρόπο ώστε το βάρος του να διανέμεται
με ασφάλεια και να μπορεί να προσδεθεί στο
τρέιλερ ή το φορτηγό επίσης με ασφάλεια.
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3. Τραβήξτε το χειρόφρενο και τοποθετήστε
τάκους πίσω από κάθε τροχό για να
αποτραπεί η μετακίνηση του μηχανήματος.

4. Κατεβάστε την κεφαλή καθαρισμού.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Όταν

φορτώνετε/ξεφορτώνετε το μηχάνημα σε

φορτηγό ή σε ρυμουλκούμενο όχημα,

χαμηλώστε την κεφαλή καθαρισμού και το
ελαστικό μάκτρο πριν προσδέσετε το

μηχάνημα

5. Συνδέστε τους ιμάντες πρόσδεσης στις οπές
στις κάτω γωνίες δεξιά και αριστερά, στο
εμπρός μέρος του μηχανήματος, και στις
οπές στους πίσω βραχίονες ανύψωσης με
γρύλο που βρίσκονται πίσω από τους πίσω
τροχούς.

6. Κατευθύνετε τους ιμάντες πρόσδεσης στα
αντίθετα άκρα του μηχανήματος και
αγκιστρώστε τους στα στηρίγματα που
υπάρχουν στο δάπεδο του τρέιλερ ή του
φορτηγού. Σφίξτε τους ιμάντες πρόσδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδεχομένως να είναι απαραίτητο να
τοποθετήσετε στηρίγματα πρόσδεσης στο δάπεδο
του τρέιλερ ή του φορτηγού.
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν
απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν
κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το
σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο,
κλείστε τον κεντρικό διακόπτη και αφαιρέστε
το κλειδί.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΨΥΞΗ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ec-H2O)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν

απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν

κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το

σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο

και σβήστε το μηχάνημα.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος ακάθαρτου υγρού και
ο κάδος διαλύματος καθαρισμού είναι άδειοι.

2. Προσθέστε 3,8 L (1 γαλ.) αντιψυκτικό με βάση
την προπυλενογλυκόλη οχήματος αναψυχής
(RV) στον κάδο διαλύματος καθαρισμού.

3. Μόνο για μηχανήματα που είναι
εξοπλισμένα με τον προαιρετικό κάδο
απορρυπαντικού: Προσθέστε 1,9 λίτρα (1/2
γαλόνι) αντιψυκτικό με βάση την
προπυλενογλυκόλη οχήματος αναψυχής (RV)
στον κάδο απορρυπαντικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μηχανήματα που διαθέτουν
προαιρετικό σύστημα ES θα χρειαστεί να γεμίσουν
τις σωληνώσεις της αντλίας με αντιψυκτικό με
βάση την προπυλενογλυκόλη / οχήματος
αναψυχής (RV).

4. Γυρίστε το κλειδί στη θέση ενεργοποίησης
(χωρίς να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα).

5. Πιέστε το κουμπί κύριας βούρτσας
καθαρισμού .

6. Πιέστε το κουμπί 1-STEP.

7. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί αύξησης
ροής διαλύματος καθαρισμού (+) μέχρι που η
ροή να βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο
ρύθμισης.

8. Πιέστε το πεντάλ αλλαγής κατεύθυνσης για
την πλήρη κυκλοφορία του αντιψυκτικού
διαλύματος RV μέσα στο σύστημα..

9. Μόνο μηχανήματα με την προαιρετική
μέτρηση απορρυπαντικού: Πατήστε το
κουμπί μέτρησης απορρυπαντικού για να
ενεργοποιήσετε τη μέτρηση απορρυπαντικού.

10.Πιέστε το πλήκτρο 1-STEP για
απενεργοποίηση του συστήματος.

11.Μόνο για μηχανήματα με την επιλογή
ακροφυσίου ψεκασμού: Ενεργοποιήστε την
αντλία μέχρι το αντιψυκτικό διάλυμα RV να
ψεκάζεται από το ακροφύσιο.

12. Γυρίστε το κλειδί στη θέση off.

13. Το υπόλοιπο αντιψυκτικό RV δε χρειάζεται να
αποστραγγιστεί από τον κάδο διαλύματος
καθαρισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φύλαξη και μεταφορά
μηχανημάτων που είναι εξοπλισμένα με
συστήματα ES ή FaST σε θερμοκρασίες ψύξης
απαιτούν ειδικές διαδικασίες. Συμβουλευτείτε
κάποιο αντιπρόσωπο της TENNANT για
περισσότερες πληροφορίες.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΨΥΞΗ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ec-H2O) (S/N 010001-    )

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν

απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν

κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το

σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο

και σβήστε το μηχάνημα.

1. Αδειάστε τη δεξαμενή διαλύματος και τη
δεξαμενή ακάθαρτου υγρού.

2. Προσθέστε 3,8 L (1 γαλ.) αντιψυκτικό με βάση
την προπυλενογλυκόλη οχήματος αναψυχής
(RV) στον κάδο διαλύματος καθαρισμού.

3. Γυρίστε το κλειδί στη θέση ενεργοποίησης
(χωρίς να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα).

4. Πιέστε το κουμπί κύριας βούρτσας
καθαρισμού .

5. Πιέστε το κουμπί 1-STEP.

6. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί αύξησης
ροής διαλύματος καθαρισμού (+) μέχρι που η
ροή να βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο
ρύθμισης.

7. Πιέστε το πεντάλ αλλαγής κατεύθυνσης για
την πλήρη κυκλοφορία του αντιψυκτικού
διαλύματος RV μέσα στο σύστημαa.

8. Πιέστε το πλήκτρο 1-STEP για
απενεργοποίηση του συστήματος.

9. Μόνο για μηχανήματα με την επιλογή
ακροφυσίου ψεκασμού: Ενεργοποιήστε την
αντλία μέχρι το αντιψυκτικό διάλυμα RV να
ψεκάζεται από το ακροφύσιο.

10. Γυρίστε το κλειδί στη θέση off.

11. Το υπόλοιπο αντιψυκτικό RV δε χρειάζεται να
αποστραγγιστεί από τον κάδο διαλύματος
καθαρισμού.

ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν

απομακρυνθείτε από το μηχάνημα ή πριν

κάνετε σέρβις στο μηχάνημα, σταθμεύστε το

σε επίπεδη επιφάνεια, δέστε το χειρόφρενο

και σβήστε το μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η διαδικασία πρέπει να
εκτελείται μόνο μετά την κατάψυξη του
συστήματος διαλύματος των υπόλοιπων
μηχανημάτων.

1. Βεβαιωθείτε ότι παραμένει στον κάδο
διαλύματος καθαρισμού αντιψυκτικό με βάση
την προπυλενογλυκόλη οχήματος αναψυχής
(RV). Προσθέστε περισσότερα, αν χρειάζεται.

2. Θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα πλυσίματος υψηλής
πίεσης δεν θα λειτουργήσει εάν δεν έχει
εφαρμοστεί το χειρόφρενο.

3. Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί καθαρισμού
1-STEP είναι απενεργοποιημένο.

4. Πιέστε ξανά το κουμπί στροφών κινητήρα για
να μειώσετε τις στροφές ανά λεπτό του
κινητήραr.

5. Πατήστε το επάνω μέρος του διακόπτη του
συστήματος πλυσίματος υψηλής πίεσης για να
ενεργοποιήσετε το σύστημα πλυσίματος
υψηλής πίεσης.

6. Θέστε σε λειτουργία το σύστημα πλυσίματος
πίεσης για μερικά δευτερόλεπτα για να
αποστραγγιστεί το αντιψυκτικό από την
αντλία. Αφήστε τη σκανδάλη για μερικά
δευτερόλεπτα και έτσι θα αποστραγγιστεί το
αντιψυκτικό από τη σωλήνωση επιστροφής
μέσα στον κουβά.

7. Πατήστε το κάτω μέρος του διακόπτη του
συστήματος πλυσίματος πίεσης για να
απενεργοποιήσετε το σύστημα πλυσίματος
υψηλής πίεσης.

8. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα.
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πριν χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα καθαρισμού,
πρέπει να καθαριστεί όλο το αντιψυκτικό από το
σύστημα καθαρισμού.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ: Πριν

απομακρυνθείτε από το μηχάνημα,

σταθμεύστε το σε επίπεδη επιφάνεια,
απενεργοποιήστε το μηχάνημα και τραβήξτε

το χειρόφρενο.

1. Αδειάστε εντελώς όλο το αντιψυκτικό από τον
κάδο διαλύματος καθαρισμού.

2. Ξεπλύνετε τον κάδο διαλύματος καθαρισμού.
Ανατρέξτε στην ενότητα ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ στην ενότητα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ για
να δείτε τις οδηγίες καθαρισμού του κάδου
διαλύματος καθαρισμού.

3. Προσθέστε 11,4 λίτρα (3 γαλόνια) καθαρό και
δροσερό νερό στο κάδο διαλύματος
καθαρισμού.

4. Μόνο για μηχανήματα που είναι εξοπλισμένα
με τον προαιρετικό κάδο απορρυπαντικού:
Προσθέστε 1,9 L (1/2 gal) καθαρό και
δροσερό νερό στο κάδο απορρυπαντικού.

5. Θέστε σε λειτουργία το μηχάνημα.

6. Πιέστε το κουμπί 1-STEP.

7. Πιέστε επανειλημμένα το κουμπί αύξησης
ροής διαλύματος καθαρισμού (+) μέχρι που η
ροή να βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο
ρύθμισης.

8. Μόνο μηχανήματα με διακόπτη
δυσμενούς περιβάλλοντος: Πιέστε το κάτω
μέρος του διακόπτη γιαδυσμενές περιβάλλον
για να ενεργοποιήσετε το σύστημα
καθαρισμού για δυσμενές περιβάλλον.

9. Μόνο για μηχανήματα με προαιρετικές
πλευρικές βούρτσες καθαρισμού: Πατήστε
τον διακόπτη πλευρικής βούρτσας για να
ενεργοποιήσετε την πλευρική βούρτσαl.

10. Οδηγήστε το μηχάνημα έως ότου να αδειάσει
όλο το νερό και αντιψυκτικό από τους κάδους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα μηχανήματα που διαθέτουν
προαιρετικό σύστημα ES, θα χρειαστεί να
αποστραγγιστεί το αντιψυκτικό από τις
σωληνώσεις της αντλίας.

11. Σταματήστε το μηχάνημα.

12. Πιέστε το πλήκτρο 1-STEP για
απενεργοποίηση του συστήματος.

13. Μόνο για μηχανήματα με την επιλογή
ακροφυσίου ψεκασμού: Λειτουργήστε τη
ράβδο για μερικά δευτερόλεπτα για να
καθαρίσετε το αντιψυκτικό από την αντλία.

14. Μόνο για μηχανήματα με προαιρετικό
σύστημα πλυσίματος υψηλής πίεσης:
Πιέστε ξανά το κουμπί στροφών κινητήρα για
να μειώσετε τις στροφές ανά λεπτό του
κινητήρα.

Απαγκιστρώστε τη σωλήνωση επιστροφής
στον κάδο διαλύματος και τοποθετήστε την
μέσα σε έναν κουβά.

Θέστε σε λειτουργία το σύστημα πλυσίματος
πίεσης για μερικά δευτερόλεπτα για να
αποστραγγιστεί το αντιψυκτικό από την
αντλία. Αφήστε τη σκανδάλη για μερικά
δευτερόλεπτα και έτσι θα αποστραγγιστεί το
αντιψυκτικό από τη σωλήνωση επιστροφής
μέσα στον κουβά. Απενεργοποιήστε τον
διακόπτη του συστήματος πλυσίματος πίεσης
και επανασυνδέστε τη σωλήνωση επιστροφής
στον κάδο του διαλύματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ψεκάζετε

ανθρώπους ή ζώα. Κίνδυνος

πρόκλησης σοβαρού τραυματισμού.

Φοράτε γυαλιά προστασίας. Κρατάτε
τον ψεκαστήρα με τα δύο χέρια.

15.Απενεργοποιήστε το μηχάνημα.
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ΑΡΧΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ec-H2O
(ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ S/N 008000-010000)

/!���)��� �� ������� PE+F-h ��� ��
��	����� �	�
 ����������� �
� ������

������ 	'��� ���� ���� ��� 
�������� \
��� ������� /34567�

4*( '0- (�1(,�*( �(�Q $��� �>����� ��
������ � ��� ������ �!����R ���������� ��
������� ���>�����R ����� �����>���	 ���
������ �� ������#

5� N������ ��� ��� 
�������� �� ����
������ ����� ������!�� ���� �������
B"!#�!8 :-M P8Q-M Q#8>M!8:-� ���
�
�
� �����	�(�
�,

-� �&�
����� �� �'���� �!��� ����������
4������ ���������6 ��� �� ����
����������� ��� ��������
 ���' ��� ��
���
��� ��� 	�
�
����

9� ���������� �� �'���� �!��� ���
���������� /34567  ��� �� �'���� ����
��&��� �����
���� ��
 ������� ��
�'���� �!��� ���������� ��� �'����
�!��� ��� ���������� /34567�

?� %���������� �� �'���� �!��� ���
���������� /34567  �� ��� ��
� �	����

H� N������ �� ���
� ��� ���� �������������
9���� �� ���������� �	 ��������:�

K� �
���� ��
 �������)��� �� (�������
�������
� ��� 
��(�� /34567� �&����
�� ������� �� ������������
 ���� ���
�	��� �
� - ������

:� �
���� �� 
������ ���������� ���
������ /34567  �
� �� �������� ��
��������

=� ���������� �� �'���� �!��� ��� ��
�'���� �!��� ��� ���������� /34567
��
 ��
����L�� �� �'���� ����������
��� ���� ������������

>� /����������� �� �'���� �!��� ���
���������� PE+F-h ��� �'���� ����
��&��� �����
�����



$%&�*(4%(1��

129M30 Diesel 9018877 45-+-.--6

'�.-*�( .(%(�'0%*�'*�(

4�-*��� �*(�'(��*� '&2 /0.(-0/('&�T.P%0'*�&'0'��

���
������� @
������
�\	'
���
������

*���� 2745 RR

vL�� 5?:H RR

vL�� 4�� ������� ���&��6 -59H RR

������\�����
� 4��� ���	���� �� ���	���� 6 5?:H RR

������ 4���' �����
�� ������6 5H.. RR

������ 4�� �����
�� �������6 5K-H RR

������ �'���� �����
���� 4*���� ���
�� ��������6 5--. RR

������ �'���� �����
���� 4�� �����
�� ������� �����
����6 5H:H RR

������ �'���� �����
���� 4�� �����
�� ������� �����
����6 5K-H RR

@
������� ���
�� �������� 4-6 9.H RR

@
������� �����
��� �������� 4�����
����6 ?5. RR

@
������� �����
��� �������� 4������������6 H9H RR

<'���
������ ���� 
�������� �����
���� -=? m

<'���
������ ���� ��������� ����� 9K. m

Χωρητικότητα απορρυπαντικού --�: m

<'���
������ ����� 	����� �������
)� 5>= m

<'���
������ ������ 	����� �������
)� ->H Xw

vL�� �����
L�� 4��������� ��6 5H-H RR

/��	
��� �L�� ���&�� �����
L�� -K-. RR

8���� + ��
� 5=5H Xw

jtix -??> Xw

�������� ��� �� ��&�� ���� �� ����&��� =. RR

Βαθμός προστασίας IPX3

Οι τιμές προσδιορίζονται σύμφωνα με το IEC 60335-2-72 *������

Στάθμη πίεσης θορύβου LpA 84 dB(A)

Αβεβαιότητα θορύβου KpA 3.0 dB(A)

Στάθμη ακουστικής ισχύος LWA + αβεβαιότητα KWA 106 dB(A)

Κραδασμοί - σε χέρια και βραχίονες < 2.5 m/s�

Κραδασμοί - σε όλο το σώμα < 0.5 m/s�

4�-*�0 ($&�&�0 '&2 /0.(-0/('&�
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Μέγιστη δυνατότητα αναρρίχησης και γωνία καθόδου για κίνηση - Κενό 10.0 �/18 %

Μέγιστη δυνατότητα γωνίας αναρρίχησης για καθαρισμό 6.0 �/10 %

Μέγιστη ονομαστική δυνατότητα αναρρίχησης και καθόδου στο μικτό βάρος (GVWR) 8.0 �/14 %

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

Ελάχιστη θερμοκρασία για την εκτέλεση των λειτουργιών καθαρισμού του
μηχανήματος

0 �C (32 �F)
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Σύστημα Χωρητικότητα Δείκτης ιξώδους ISO Κλίμακες θερμοκρασίας περιβάλλοντος

Δοχείο υδραυλικού
υγρού

38 λ (10 gal) ISO 100 VI 126 ή ανώτερη 19 �C (65 �F) ή ανώτερη

Υδραυλικό σύνολο 45 λ (`12 gal) ISO 68 VI 155 ή ανώτερη 7 έως 43 �C (45 έως 110 �F)

ISO 32 VI 163 ή ανώτερη 16 �C (60 �F) ή κατώτερη

'2$&� $(%&.0�

Κινητήρας Τύπος Ανάφλεξη Κύκλος Αναρρόφη
ση

Κύλινδρο
ι

Διαμέτρημ
α

Διαδρομή

Kubota Στάδιο 5
D1803-CR-
TE5B-TNT-1

Έμβολο Πετρελαιοκίνη
το

4 Τούρμπο 3 87 χλστ
(3,43
ίντσες)

102,4 χλστ
(4,04
ίντσες)

Εκτόπισμα Ελεγχόμενη ισχύς Tennant Διαλείπουσα μικτή
ισχύς SAE J1995

1,826 L. (111,4
κυβ.ίντσες)

32,8 kw (44,0 hp) @ 2400 σαλ

Καύσιμα Σύστημα ψύξης Ηλεκτρικό σύστημα

Ντίζελ Εξαιρετικά χαμηλό
σε θείο
Ρεζερβουάρ καυσίμου:
42 L (11,2 γαλόνια)

Νερό/Αιθυλενογλυκόλη 
αντιψυκτικό

12 V ονομαστικό

Σύνολο: 7,5 L (2 γαλόνια) Δυναμό 90 A
(κανονικό)

Ψυγείο: 3,8 L (1 gal)

Στροφές ρελαντί, χωρίς
φορτίο

Συνεχείς στροφές, υπό φορτίο

1350 + 50 rpm 2400 + 50 rpm

Λιπαντέλαιο κινητήρα με φίλτρο

5,6 L (6,0 qt) με εξωτερικό φίλτρο, κατηγορία ντίζελ της API CJ-4 ή καλύτερη

�2�'0/( $��0�0�
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΔΑΠΕΔΩΝ

Componente Medida

Αντλία διαλύματος (S/N 008000−010000) Βαρύτητα N/A

Αντλία διαλύματος (S/N 010001−    ) 12 Volt DC, 11A, 3,6 GPM (13,6 λίτρα/λεπτό),
45PSI (310 kPa) Μέγ

Παροχή διαλύματος καθαρισμού - κύρια κεφαλή
καθαρισμού (S/N 008000−010000)

2.46 LPM (0.65 GPM) − Χαμηλή

9.46 LPM (2.5 GPM) − Υψηλή

Παροχή διαλύματος καθαρισμού - κύρια κεφαλή
καθαρισμού (S/N 010001−    )

2.7 LPM (0.7 GPM) − Χαμηλή

9.1 LPM (2.4 GPM) − Υψηλή

Παροχή διαλύματος - πλευρική βούρτσα 
(S/N 008000−010000)

0.87 LPM (0.23 GPM) − Χαμηλή

1.43 LPM (.38 GPM) − Υψηλή

Παροχή διαλύματος - πλευρική βούρτσα
(S/N 010001−     )

0.75 LPM (0.20 GPM) − Χαμηλή

1.51 LPM (.40 GPM) − Υψηλή

SISTEMA ec-H2O

Componente Medida

Αντλία διαλύματος (S/N 008000−010000) 12 Volt DC, 11A, ροή 0,7 GPM (2,65 λίτρα/λεπτό)
και 1,4 GPM (5,3 λίτρα/λεπτό) (2 ταχύτητες),
διακοπή υψηλής πίεσης 75 PSI (517 kPa)

Αντλία διαλύματος (S/N 010001−    ) 12 Volt DC, 11A, 3.6 GPM, 45PSI Max

Παροχή διαλύματος καθαρισμού - κύρια κεφαλή
καθαρισμού (S/N 080000−010000)

2.65 LPM (0.7 GPM) − Χαμηλή

5.30 LPM (1.4 GPM) − Υψηλή

Παροχή διαλύματος καθαρισμού - κύρια κεφαλή
καθαρισμού (S/N 010001−    )

1.9 LPM (0.5 GPM) − Χαμηλή

4.5 LPM (1.2 GPM) − Υψηλή

Παροχή διαλύματος - πλευρική βούρτσα 
(S/N 008000−010000)

0. 79LPM (0.21 GPM) − Χαμηλή

0.87 LPM (.38 GPM) − Υψηλή

Παροχή διαλύματος - πλευρική βούρτσα
(S/N 010001−     )

1.13 LPM (0.30 GPM) − Χαμηλή

1.32 LPM (.32 GPM) − Υψηλή
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

Componente Medida

Αντλία διαλύματος καθαρισμού 12 Volt DC, 125Ml/Ελάχ Μέγ, 20PSI (137,8 kPa)
Μέγ

Ρυθμός ροής διαλύματος καθαρισμού 38CC/Ελάχ. (1,3 F Oz/Ελάχ.) - Χαμηλή

174CC/Ελάχ. (5,9 Fl Oz/Ελάχ.) – Υψηλή
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Μεταξόνιο
1422 mm

Μετατρόχιο
(των πίσω
τροχών)
1473 mm

5.5?:H5
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ΠΛΗΚΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΗ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ

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 σε
σταθερά, επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα
καθαρισμού, διασφάλιση ποιότητας του
μηχανήματος ανεξάρτητα από την εμπειρία του
χρήστη, και μειώνει τις ανάγκες κατάρτισης των
χρηστών.

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

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

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.

Ένα μηχάνημα που ήρθε από το εργοστάσιο κι
είναι καινούριο ξεκινά αυτόματα στη λειτουργία
επόπτη, από προεπιλογή. Ο εργοστασιακός
αριθμός σύνδεσης του επόπτη είναι «1234». Δεν
χρειάζεται ο αριθμός σύνδεσης μέχρι να
ενεργοποιηθεί. Το προεπιλεγμένο όνομα και
αριθμός σύνδεσης του προφίλ επόπτη μπορεί να
αλλάξουν, όπως περιγράφεται στην ενότητα αυτή.
Αν ο νέος αριθμός σύνδεσης τρόπου λειτουργίας
επόπτη λησμονηθεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με το σέρβις της Tennant.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΟΠΤΗ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

1. Ενεργοποίηση του μηχανήματος. Θα
εμφανιστεί η κύρια οθόνη λειτουργίας.

2. Πατήστε το κουμπί βοήθειας για πρόσβαση
στην οθόνη βοήθειας.

3. Πατήστε το κουμπί σύνδεσης.

4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να
εισάγετε τον εργοστασιακά ορισμένο αριθμό
σύνδεσης επόπτη 1234 στην οθόνη πάνω
από το πληκτρολόγιο. Πατήστε το κουμπί
εισαγωγής όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή
του αριθμού σύνδεσης του επόπτη.
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Πατήστε το πλήκτρο πίσω διαστήματος αν
είναι αναγκαίοι για διαγραφή ή μια εκ νέου
εισαγωγή ενός αριθμού.

5. Η οθόνη επόπτη χειρισμού μηχανήματος θα
εμφανιστεί. Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για
πρόσβαση στις ρυθμίσεις επόπτη.

6. Προχωρήστε σε ΠΡΟΣΘΕΣΗ /
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΠΟΠΤΗ

1. Ενεργοποίηση του μηχανήματος. Θα
εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης.

2. Χρησιμοποιείστε το πληκτρολόγιο για
εισαγωγή του αριθμού σύνδεσης επόπτη στην
οθόνη πάνω από το πληκτρολόγιο. Πατήστε
το κουμπί εισαγωγής όταν ολοκληρώσετε την
εισαγωγή του αριθμού σύνδεσης του επόπτη.

Πατήστε το πλήκτρο πίσω διαστήματος αν
είναι αναγκαίοι για διαγραφή ή μια εκ νέου
εισαγωγή ενός αριθμού.

3. Η οθόνη επόπτη χειρισμού μηχανήματος θα
εμφανιστεί. Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για
πρόσβαση στις ρυθμίσεις επόπτη.
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ΟΘΟΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΟΠΤΗ / ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ
ΟΘΟΝΗΣ

Χρησιμοποιήστε την οθόνη συντήρησης επόπτη
για την εγκατάσταση / αλλαγή κωδικών εισόδου
χρηστών, ρυθμίσεων μηχανής χρηστών, και
άλλων αντικειμένων εγκατάστασης.

Πατήστε το κουμπί πάνω βελάκι για
πλοήγηση προς τα πάνω διαμέσου των
αντικειμένων των μενού.

Πατήστε το κουμπί κάτω βελάκι για
πλοήγηση προς τα κάτω διαμέσου των
αντικειμένων των μενού.

Πατήστε το κουμπί κύριας οθόνης για
επιστροφή στη κύρια οθόνη λειτουργίας.

Πατήστε το κουμπί μετάβασης προς τα
πίσω για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη.

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω κουμπιά του μενού
για πρόσβαση στα διάφορα μενού εγκατάστασης
και οθόνες επόπτη

Πιέστε το κουμπί βίντεο βοήθειας για
πρόσβαση στα βίντεο βοήθειας του
μηχανήματος.

Πιέστε το κουμπί «Προσθήκη/Επεξεργασία
προφίλ» για να προσθέσετε, να διαγράψετε
ή να αλλάξετε τα προφίλ χρήστη και
επόπτη μηχανήματος. Δείτε την ενότητα
ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ.

Πιέστε το κουμπί «Εξαγωγή λιστών
ελέγχου» για πρόσβαση στο μενού
εξαγωγής λιστών ελέγχου. Δείτε την
ενότητα ΕΞΑΓΩΓΗ ΛΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Πιέστε το κουμπί «Ρύθμιση λιστών
ελέγχου» για πρόσβαση στο μενού
ρύθμισης λιστών ελέγχου. Δείτε την
ενότητα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΣΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ.

Πιέστε το κουμπί «Ημερομηνία/Ώρα» για να
ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα του
μηχανήματος. Δείτε την ενότητα
ΡΥΘΜΙΣΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΩΡΑΣ.

Πιέστε το κουμπί «Ρυθμίσεις κάμερας» για
πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
κάμερας. Δείτε την ενότητα ΑΛΛΑΓΗ

ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ.

Πιέστε το κουμπί «Ενεργοποίηση
σύνδεσης» ώστε να ενεργοποιήσετε έναν
υποχρεωτικό αριθμό σύνδεσης κατά την
έναρξη του μηχανήματος για όλα τα προφίλ
χρηστών που θα χειρίζονται το μηχάνημα.

Πιέστε το κουμπί «Απενεργοποίηση
σύνδεσης» ώστε να απενεργοποιήσετε
έναν υποχρεωτικό αριθμό σύνδεσης κατά
την έναρξη του μηχανήματος για όλα τα
προφίλ χρηστών που θα χειρίζονται το
μηχάνημα. Δείτε την ενότητα
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

Πιέστε το κουμπί «Βαθμονόμηση οθόνης
αφής» για βαθμονόμηση της οθόνης αφής
σε περίπτωση απορρύθμισης των σημείων
αφής.
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ΠΡΟΣΘΕΣΗ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΦΙΛ

1. Ανοίξτε το μηχάνημα, συνδεθείτε στην οθόνη
επόπτη, και Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων
για πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
επόπτη. Βλέπε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΗ

2. Πατήστε το κουμπί Πρόσθεση/Επεξεργασία
Προφίλ για πρόσβαση στην οθόνη
Πρόσβασης/Επεξεργασίας Προφιλ.

3. Πατήστε το κουμπί Πρόσθεση/Επεξεργασία
Προφίλ για πρόσβαση στην οθόνη
Πρόσβασης/Επεξεργασίας Προφιλ.

Πατήστε το κουμπί Πρόσθεση/Επεξεργασία
Προφίλ για πρόσβαση στις οθόνες και τα
μενού πρόσθεσης ενός νέου προφίλ.

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.

Πατήστε το κουμπί κύριας οθόνης για
επιστροφή στη κύρια οθόνη λειτουργίας.

Πατήστε το κουμπί μετάβασης προς τα
πίσω για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη.

4. Πατήστε το κουμπί Χειριστή για πρόσθεση
ενός νέου χειριστή, ή το κουμπί Επόπτη για
πρόσθεση ενός νέου επόπτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προεπιλεγμένος επόπτης δεν
μπορεί να διαγραφεί από τον κατάλογο των
προφιλ.

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

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

5. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για την
εισαγωγή του ονόματος ενός νέου χρήστη /
επόπτη. Πατήστε το κουμπί εισαγωγής.
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6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για την
ανάθεση ενός αριθμού στον νέο
χρήστη/επόπτη. Ο νέος αριθμός σύνδεσης
μπορεί να αποτελείται από οποιονδήποτε
συνδυασμό αριθμών και να έχει από 3 έως 8
ψηφία. Πιέστε το πλήκτρο Enter.

Πατήστε το πλήκτρο πίσω διαστήματος αν
είναι αναγκαίοι για διαγραφή ή μια εκ νέου
εισαγωγή ενός αριθμού.

7. Επιλέξτε τα πλήκτρα ελέγχου στα οποία θα
μπορεί να έχει πρόσβαση ο νέος χρήστης. Το
πράσινο αντιπροσωπεύει ξεκλείδωτα
πλήκτρα ελέγχου και το γκρι αντιπροσωπεύει
κλειδωμένα πλήκτρα ελέγχου. Πατήστε το
αναβοσβήνον κουμπί αποθήκευσης για
αποθήκευση ενός νέου προφίλ.

Πατήστε το κουμπί βοήθειας για πρόσβαση
στην οθόνη βοήθειας.

Πατήστε το κουμπί πίσω για επιστροφή στη
σελίδα πρόσβασης χρήστη.

8. Το νέο προφίλ χρήστη έχει πλέον
αποθηκευτεί ως μέρος της λίστας προφίλ
χειριστών. Μπορούν να προστεθούν προφίλ
πολλών χρηστών και εποπτών. Πατήστε το
πίσω βέλος για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη, για να προσθέσετε κι
άλλα προφίλ χρηστών ή για να
ενεργοποιήσετε τη σύνδεση.
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9. Για να ενεργοποιήσετε τον αριθμό σύνδεσης
κατά την εκκίνηση, πατήστε το πλήκτρο
Ενεργοποίηση σύνδεσης.

Το κουμπί Ενεργοποίησης Σύνδεσης θα
αλλάξει από Ενεργοποίηση Σύνδεσης σε
Απενεργοποίηση Σύνδεσης. Βλέπε
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ για οδηγίες
ως προς το πως να απενεργοποιήσετε τη
σύνδεση.

10. Το κουμπί Ενεργοποίησης Σύνδεσης θα
αλλάξει από Ενεργοποίηση Σύνδεσης σε
Απενεργοποίηση Σύνδεσης. Βλέπε
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ για οδηγίες
ως προς το πως να απενεργοποιήσετε τη
σύνδεση.

11. 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.

12. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Επεξεργασίας
Προφίλ, το κουμπί Αντιγραφής Προφίλ, και το
κουμπί Διαγραφής Προφίλ για την διαχείριση
των ενεργών προφίλ χρηστών.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

1. Ανοίξτε το μηχάνημα, συνδεθείτε στην οθόνη
επόπτη, και Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων
για πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
επόπτη. Βλέπε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΗ.

2. Πατήστε το κουμπί Ενεργοποίηση Σύνδεσης.

3. Πατήστε το κουμπί ναι για να μπείτε στην
οθόνη Προεπιλεγμένου Χρήστη.

4. Πατήστε είτε το κουμπί Χειριστή είτε το
κουμπί Επόπτη για επιλογή του
προεπιλεγμένου χρήστη.
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ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

1. Ανοίξτε το μηχάνημα, συνδεθείτε στην οθόνη
επόπτη, και Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων
για πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων
επόπτη. Βλέπε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΗ.

2. Πατήστε το κουμπί Απενεργοποίηση
Σύνδεσης.

3. Πατήστε το κουμπί ναι για να μπείτε στην
οθόνη Προεπιλεγμένου Χρήστη.

4. Πατήστε είτε το κουμπί Χειριστή είτε το
κουμπί Επόπτη για επιλογή του
προεπιλεγμένου χρήστη.

5. Επιλέξτε ένα προφίλ χρήστη που έχει οριστεί
από πριν. Κλείστε τη μηχανή για να
εφαρμοστεί η ρύθμιση.

6. Κατά την εκκίνηση, η αρχική οθόνη έχει τώρα
οριστεί χωρίς την απαίτηση ενός προφίλ
χρήστη ως προεπιλογή.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΑΦΗΣ

1. Ανοίξτε το μηχάνημα, συνδεθείτε στην κύρια
οθόνη λειτουργίας, και πατήστε το κουμπί
ρυθμίσεων για πρόσβαση στην οθόνη
ρυθμίσεων επόπτη. Βλέπε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΗ.

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

Η εξαγωγή καταλόγων ελέγχου επιτρέπει την
εξαγωγή καταλόγων ελέγχου από την μηχανή σε
μια μονάδα USB.

1. Ανοίξτε το μηχάνημα, συνδεθείτε στην κύρια
οθόνη λειτουργίας, και πατήστε το κουμπί
ρυθμίσεων για πρόσβαση στην οθόνη
ρυθμίσεων επόπτη. Βλέπε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΗ.

2. Προσαρμόστε τη μονάδα USB στην υποδοχή.

3. Πατήστε το κουμπί Εξαγωγή Καταλόγων
Ελέγχων για πρόσβαση στο μενού Εξαγωγής.

4. Εξάγετε τους Καταλόγους Ελέγχων από το
μηχάνημα στη μονάδα μνήμης.

Πατήστε το κουμπί Εξαγωγή Νέου για
εξαγωγή των νέων Καταλόγων Ελέγχων
Προ-Λειτουργίας από το μηχάνημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλες οι λίστες ελέγχου που δεν
έχουν εξαχθεί προηγουμένως επισημαίνονται με
σημαία.

Πατήστε το κουμπί Εξαγωγή Όλων για
εξαγωγή όλων των Καταλόγων Ελέγχων
Προ-Λειτουργίας από το μηχάνημα.

Πατήστε το κουμπί κύριας οθόνης για
επιστροφή στη κύρια οθόνη λειτουργίας.

Πατήστε το κουμπί μετάβασης προς τα
πίσω για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη.

5. Αφαιρέστε τη μονάδα από την είσοδο USB και
κλείστε το μηχάνημα.
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

διαμόρφωση καταλόγου ελέγχου επιτρέπει τη
διαμόρφωση / αλλαγή ενός καταλόγου ελέγχου
ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις χρήσεις
του μηχανήματος.

1. Ανοίξτε το μηχάνημα, συνδεθείτε στην κύρια
οθόνη λειτουργίας, και πατήστε το κουμπί
ρυθμίσεων για πρόσβαση στην οθόνη
ρυθμίσεων επόπτη. Βλέπε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΗ.

2. Πατήστε το κουμπί Διαμόρφωσης Καταλόγου
Ελέγχου για πρόσβαση στην οθόνη
διαμόρφωσης καταλόγου ελέγχου
Προ-Λειτουργίας.

3. Πατήστε το κουμπί Επιλογής Ερωτήσεων
Καταλόγου Ελέγχου για πρόσβαση στην
κύρια οθόνη καταλόγων Ελέγχου
Προ-Λειτουργίας.

Πατήστε το το κουμπί για το κάτω βελάκι
για μετακύλιση προς τα κάτω διαμέσου των
αντικειμένων του Καταλόγου Ελέγχων
Προ-Λειτουργίας.

Πατήστε το το κουμπί για το πάνω βελάκι
για μετακύλιση προς τα πάνω διαμέσου
των αντικειμένων του Καταλόγου Ελέγχων
Προ-Λειτουργίας.

Πατήστε το κουμπί πλαισίου ελέγχου για
επιλογή ενός νέου αντικειμένου καταλόγου
ελέγχων για πρόσθεση στον κατάλογο
ελέγχου.

Πιέστε το κουμπί βίντεο βοήθειας για να
δείτε το βίντεο που σχετίζεται με το
συγκεκριμένο αντικείμενο του Καταλόγου
Ελέγχων Προ-Λειτουργίας.

Πατήστε το κουμπί Εισαγωγής για
πρόσθεση των αντικειμένων του
επιλεγμένου Καταλόγου Ελέγχων
Προ-Λειτουργίας στον Κατάλογο Ελέγχου
Προ-Λειτουργίας.

Πατείστε το κουμπί βοήθειας για πρόσβαση
στην οθόνη βοηθείας του Καταλόγου
Ελέγχων Προ-Λειτουργίας.

Πατήστε το κουμπί πίσω για επιστροφή
στην   οθόνη Κύριου Καταλόγου Ελέγχων
Προ- Λειτουργίας.
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4. Πατήστε το κουμπί Κάθε 24 ώρες ή το κουμπί
Κάθε Φορά για ρύθμιση του διαστήματος που
ο χειριστής πρέπει να ολοκληρώνει τον
Κατάλογο Ελέγχων Προ-Λειτουργίας.
Εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου στο
επιλεγμένο διάστημα.

Πατήστε το κουμπί κύριας οθόνης για
επιστροφή στη κύρια οθόνη λειτουργίας.

Πατήστε το κουμπί μετάβασης προς τα
πίσω για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη.
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

Η ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του
καταλόγου ελέγχων Προ-Λειτουργίας επιτρέπει ο
κατάλογος Προ-Λειτουργίας να απενεργοποιείται
αν δεν είναι αναγκαίο ο χειριστής να ολοκληρώσει
τον κατάλογο ελέγχων πριν την λειτουργία του
μηχανήματος και να ενεργοποιείται αν είναι
αναγκαίο ο χειριστής να ολοκληρώσει τον
κατάλογο ελέγχου πριν την λειτουργία του
μηχανήματος.

1. Ανοίξτε το μηχάνημα, συνδεθείτε στην κύρια
οθόνη λειτουργίας, και πατήστε το κουμπί
ρυθμίσεων για πρόσβαση στην οθόνη
ρυθμίσεων επόπτη. Βλέπε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΗ

2. Πατήστε το κουμπί Διαμόρφωσης Καταλόγου
Ελέγχου για πρόσβαση στην οθόνη
διαμόρφωσης καταλόγου ελέγχου
Προ-Λειτουργίας.

3. Πατήστε το κουμπί Απενεργοποίησης
Καταλόγου Ελέγχου / Ενεργοποίησης
Καταλόγου Ελέγχου για απενεργοποίηση /
ενεργοποίηση του Καταλόγου Ελέγχου
Προ-Λειτουργίας.

Πατήστε το κουμπί κύριας οθόνης για
επιστροφή στη κύρια οθόνη λειτουργίας.

Πατήστε το κουμπί μετάβασης προς τα
πίσω για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη.
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ΑΛΛΑΓΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ

Η αλλαγή των ρυθμίσεων οπίσθιας κάμερας
επιτρέπει την αλλαγή του χρονικού διαστήματος
κατά το οποίο παραμένει ανοικτή η οπίσθια
κάμερα όταν πιέζετε το κουμπί οπίσθιας κάμερας.
Η οπίσθια κάμερα μπορεί να ρυθμιστεί για
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μεταξύ 5
δευτερολέπτων και 15 δευτερολέπτων.

1. Ανοίξτε το μηχάνημα, συνδεθείτε στην κύρια
οθόνη λειτουργίας, και πατήστε το κουμπί
ρυθμίσεων για πρόσβαση στην οθόνη
ρυθμίσεων επόπτη. Βλέπε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΗ.

2. Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεων Κάμερας για
πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων της πίσω
κάμερας.

Πατήστε το κουμπί αύξησης για αύξηση του
χρονικού διαστήματος κατά το οποίο η
οπίσθια κάμερα παραμένει ανοιχτή όταν ο
χειριστής πατάει το κουμπί οπίσθιας

κάμερας.

Πατήστε το κουμπί μείωσης για μείωση του
χρονικού διαστήματος κατά το οποίο η
οπίσθια κάμερα παραμένει ανοιχτή όταν ο
χειριστής πατάει το κουμπί οπίσθιας

κάμερας.

Πιέστε το κουμπί κύριας οθόνης για
επιστροφή στη κύρια οθόνη λειτουργίας.

Πατήστε το κουμπί πίσω για πλοήγηση στη
προηγούμενη οθόνη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΙΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΝΗΣ.

Ο προγραμματισμός των κουμπιών ελέγχου
ζώνης επιτρέπει την αλλαγή / ενημέρωση των
παραμέτρων ελέγχου ζώνης ώστε να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τριψίματος /
σκουπίσματος.

1. Ανοίξτε το μηχάνημα, συνδεθείτε στην κύρια
οθόνη λειτουργίας, και πατήστε το κουμπί
ρυθμίσεων για πρόσβαση στην οθόνη
ρυθμίσεων επόπτη. Βλέπε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΗ.

2. Χρησιμοποιείστε το κουμπί αύξησης πίεσης
βούρτσας (+)  και το κουμπί μείωσης πίεσης
βούρτσας (-)  για τη ρύθμιση της πίεσης της
βούρτσας.

3. Χρησιμοποιήστε το κουμπί αύξησης
διαλύματος (+)  και το κουμπί μείωσης
διαλύματος (-) για ρύθμιση του επιπέδου ροής
τους διαλύματος.
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4. Πατήστε και κρατήστε το κουμπί ελέγχου
ζώνης μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη "ονομασία
προ-επιλογής"

5. Πατήστε το κουμπί ναι για ρύθμιση των
ρυθμίσεων ζώνης. Πατήστε το κουμπί όχι  για
επιστροφή στην κύρια οθόνη λειτουργίας.

6. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για
εισαγωγή της ονομασίας του κουμπιού της
ζώνης ελέγχου.

Πατήστε το κουμπί κύριας οθόνης για
επιστροφή στη κύρια οθόνη λειτουργίας.

Πατήστε το κουμπί μετάβασης προς τα
πίσω για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη.

Πατήστε το κουμπί εισαγωγής για ρύθμιση
της ονομασίας του κουμπιού ζώνης.

Πατήστε το πλήκτρο πίσω διαστήματος αν
είναι αναγκαίοι για διαγραφή ή μια εκ νέου
εισαγωγή ενός αριθμού.

Πατήστε το κουμπί διαστήματος για
τοποθέτηση διαστημάτων μεταξύ
γραμμάτων / αριθμών.

Πατήστε το κουμπί Αγγλικής Λίρας για
εναλλαγή μεταξύ του αριθμητικού
πληκτρολογίου και του αλφαβητικού
πληκτρολογίου.

7. Πατήστε το κουμπί εισαγωγής για ρύθμιση
των ρυθμίσεων του κουμπιού ζώνης. Η κύρια
οθόνη λειτουργίας επανεμφανίζεται με το
κουμπί ζώνης ονοματισμένο. Η ρύθμιση
πίεσης βούρτσας και ροής διαλύματος επίσης
εμφανίζονται σύντομα στην οθόνη.
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ΡΥΘΜΙΣΗ / ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ.

Η ρύθμιση / αλλαγή της ημερομηνίας και του
χρόνου επιτρέπει την αλλαγή της ημερομηνίας και
χρόνου του συστήματος.

1. Ανοίξτε το μηχάνημα, συνδεθείτε στην κύρια
οθόνη λειτουργίας, και πατήστε το κουμπί
ρυθμίσεων για πρόσβαση στην οθόνη
ρυθμίσεων επόπτη. Βλέπε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΟΠΤΗ.

2. Πατήστε το κουμπί Χρόνος Συστήματος για
πρόσβαση στην οθόνη ημερομηνίας / χρόνου.

Πατήστε το κουμπί ημερομηνίας για αλλαγή
ημερομηνίας του συστήματος.

Πατήστε το κουμπί χρόνου για αλλαγή του
χρόνου του συστήματος.

Πατήστε το κουμπί εναλλαγής για εναλλαγή
μεταξύ ωρών, λεπτών, δευτερολέπτων, και
Π.Μ. / Μ.Μ. στην οθόνη και του μήνα,
ημέρας, και χρόνου στην οθόνη
ημερομηνίας.

Πατήστε το κουμπί αύξησης για πρόοδο
των παραμέτρων χρόνου / ημερομηνίας.

Πατήστε τοκουμπί μείωσης για αντιστροφή
των παραμέτρων χρόνου / ημερομηνίας.

Πιέστε το κουμπί κύριας οθόνης για
επιστροφή στη κύρια οθόνη λειτουργίας.

Πατήστε το κουμπί πίσω για πλοήγηση στη
προηγούμενη οθόνη.

3. Πιέστε το κουμπί κύριας οθόνης μετά την
ολοκλήρωη των αλλαγών της ημερομηνίας και
χρόνου του συστήματος για επιστροφή στην
κύρια οθόνη λειτουργίας.
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