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Overensstemmelsescertifikat
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Yhdenmukaisuustodistus
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Certifikát súladu
Certifikat o ustreznosti
Uyumluluk sertifikası

Долуподписаният потвърждава, че 
гореспоменатият модел е произведен в 
съответствие със следните директиви 
и стандарти. Техническият файл е 
съставен от производителя.

Níže podepsaný stvrzuje, že výše 
uvedený model byl vyroben v souladu 
s následujícími směrnicemi a normami. 
Autorem technického listu je výrobce.

Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass 
die oben erwähnten Modelle gemäß 
den folgenden Richtlinien und Normen 
hergestellt wurden. Die technische 
Dokumentation wird vom Hersteller erstellt.

Undertegnede attesterer herved, at 
ovennævnte model er produceret i 
overensstemmelse med følgende 
direktiver og standarder. Den tekniske fil er 
udarbejdet af fabrikanten.

El abajo firmante certifica que los modelos 
arriba mencionados han sido producidos 
de acuerdo con las siguientes directivas 
y estandares. El fascículo técnico está 
redactado por el fabricante

Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud 
mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste 
direktiivide ja normidega. Tehnilise 
dokumentatsiooni koostab tootja.

Je soussigné certifie que les modèles ci-
dessus sont fabriqués conformément aux 
directives et normes suivantes. Le dossier 
technique est rédigé par le fabricant.

Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu 
malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja 
standardien mukaan. Valmistaja kääntää 
teknisen tiedoston.

The undersigned certify that the above 
mentioned model is produced in 
accordance with the following directives 
and standards. The technical file is 
compiled by the manufacturer.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιεί ότι η 
παραγωγή του προαναφερθέντος μοντέλου 
γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες 
οδηγίες και πρότυπα. Το τεχνικό αρχείο 
συντάσσεται από τον κατασκευαστή.

Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett 
modellt a következő irányelvek és 
szabványok alapján hoztuk létre. A műszaki 
fájlt a gyártó készítette.

Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra 
menzionati sono prodotti in accordo con le 
seguenti direttive e standard. Il fascicolo 
tecnico è redatto dal costruttore.

Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, 
kad minėtas modelis yra pagamintas 
laikantis nurodytų direktyvų bei standartų. 
Techninę bylą sudarė gamintojas.

Ar šo tiek apliecināts, ka augstākminētais 
modelis ir izgatavots atbilstoši šādām 
direktīvām un standartiem. Tehnisko 
aprakstu ir sastādījis ražotājs.

Undertegnede attesterer att ovennevnte 
modell är produsert i overensstemmelse 
med fölgende direktiv og standarder. Den 
tekniske filen er opprettet av produsenten.

Ondergetekende verzekert dat de 
bovengenoemde modellen geproduceerd 
zijn in overeenstemming met de volgende 
richtlijnen en standaards. Het technische 
bestand is door de fabrikant samengesteld.

A presente assinatura serve para declarar 
que os modelos supramencionados 
são produtos em conformidade com as 
seguintes directivas e normas. A ficha 
técnica é redigida pelo fabricante.

Niżej podpisany zaświadcza, że 
wymieniony powyżej model produkowany 
jest zgodnie z następującymi dyrektywami 
i normami. Dokumenty techniczne zostały 
przygotowane przez producenta.

Subsemnatul atest că modelul sus-
menţionat este produs în conformitate cu 
următoarele directive şi standarde. Fişierul 
tehnic este redactat de către producător.

Настоящим удостоверяется, что машина 
вышеуказанной модели изготовлена 
в соответствии со следующими 
директивами и стандартами. 
Техническая документация составлена 
производителем.
Undertecknad intygar att ovannämnda 
modell är producerad i överensstämmelse 
med följande direktiv och standarder. 
Den tekniska filen är sammanställd av 
tillverkaren.

Dolu podpísaný osvedčuje, že hore 
uvedený model sa vyrába v súlade s 
nasledujúcimi smernicami a normami. 
Technický súbor vytvoril výrobca.

Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj 
omenjeni model izdelan v skladu z 
naslednjimi smernicami in standardi. 
Spis s tehnično dokumentacijo pripravi 
izdelovalec.

Aşağıda İmzası olan kişi, yukarıda 
bahsedilen model cihazın aşağıda verilen 
direktiflere ve standartlara uygunlukta imal 
edildiğini onaylar. Teknik dosya üretici 
tarafından derlenmiştir.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι αριθμοί σε παρενθέσεις αναφέρονται στα εξαρτήματα που περιγράφονται στην ενότητα Περιγραφή μηχανήματος.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ
Ο σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να δώσει στον χειριστή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή χρήση του 
μηχανήματος με ασφαλή και αυτόνομο τρόπο. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά στοιχεία, την ασφάλεια, τη λειτουργία, τη 
φύλαξη, τη συντήρηση, τα ανταλλακτικά και τη διάθεση (εξάλειψη).
Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία με το μηχάνημα, οι χειριστές και οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί πρέπει να διαβάσουν 
προσεκτικά το εγχειρίδιο. Αν έχετε απορίες σχετικά με την ερμηνεία των οδηγιών αλλά και για κάθε πρόσθετη πληροφορία, 
επικοινωνήστε με την Nilfi sk.

ΣΤΟΧΟΣ
Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται για τους χειριστές και τους τεχνικούς που είναι αρμόδιοι να πραγματοποιούν εργασίες συντήρησης 
στο μηχάνημα.
Οι χειριστές δεν πρέπει να πραγματοποιούν εργασίες που προορίζονται για αρμόδιους τεχνικούς. Η Nilfi sk δεν φέρει καμία ευθύνη 
για βλάβη που προκλήθηκε από την αθέτηση της απαγόρευσης αυτής.

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Το εγχειρίδιο χρήσης θα πρέπει να φυλάσσεται κοντά στο μηχάνημα, μέσα σε μια κατάλληλη θήκη, μακριά από υγρά και άλλες 
ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά σε αυτό.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η δήλωση συμμόρφωσης που παρέχεται με το μηχάνημα πιστοποιεί ότι το μηχάνημα συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μαζί με το έντυπο υλικό του μηχανήματος, παρέχονται δύο αντίγραφα της γνήσιας δήλωσης συμμόρφωσης.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο αύξων αριθμός και το μοντέλο του μηχανήματος αναγράφονται στην πινακίδα (21) στο τιμόνι.
Το έτος παραγωγής του μηχανήματος αναγράφεται στη δήλωση συμμόρφωσης και επίσης υποδεικνύεται από τα πρώτα δύο ψηφία 
του αύξοντα αριθμού του μηχανήματος.
Οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες όταν κάνετε παραγγελίες για ανταλλακτικά του μηχανήματος. Χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο 
πίνακα για να σημειώσετε τα αναγνωριστικά στοιχεία του μηχανήματος.

Μοντέλο ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  ................................................................

Αύξων αριθμός ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  .....................................................

ΛΟΙΠΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
Εγχειρίδιο του ηλεκτρονικού φορτιστή μπαταριών (το οποίο θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του παρόντος εγχειριδίου) –

Επιπλέον, διατίθενται και τα ακόλουθα εγχειρίδια:
Εγχειρίδιο συντήρησης (το οποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε σε κέντρα εξυπηρέτησης Nilfi sk) –
Κατάλογος ανταλλακτικών (παρέχεται με το μηχάνημα) –

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Όλες οι απαραίτητες διαδικασίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται από αρμόδιο προσωπικό ή στα 
κέντρα εξυπηρέτησης Nilfi sk. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
Για να εξυπηρετηθείτε ή για να παραγγείλετε ανταλλακτικά και αξεσουάρ, επικοινωνήστε με τη Nilfi sk, καθορίζοντας το μοντέλο και 
τον αύξοντα αριθμό του μηχανήματος.
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
Η Nilfi sk βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές και βελτιώσεις, σύμφωνα με τη 
διακριτική ευχέρειά της, χωρίς την υποχρέωση να εφαρμόζει αυτά τα χαρακτηριστικά στα μηχανήματα που έχουν ήδη πωληθεί.
Κάθε τροποποίηση ή/και προσθήκη αξεσουάρ πρέπει να εγκριθεί και να εκτελεστεί από την Nilfi sk.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αυτό το μηχάνημα καθαρίσματος-στεγνώματος χρησιμοποιείται για το καθάρισμα (καθάρισμα και στέγνωμα) λείων και στέρεων 
δαπέδων, σε οικιστικούς ή βιομηχανικούς χώρους, κάτω από ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας από εξειδικευμένο χειριστή.
Το μηχάνημα καθαρίσματος-στεγνώματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το καθάρισμα χαλιών και ταπήτων.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Oι κατευθύνσεις εμπρός, όπισθεν, μπροστά, πίσω, αριστερά ή δεξιά, αναφέρονται σε σχέση με τη θέση του χειριστή, δηλαδή τη 
θέση του οδηγού (17).

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Για να αποσυσκευάσετε το μηχάνημα, ακολουθήστε προσεχτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
Για να μετακινήσετε το μηχάνημα χειροκίνητα, ανατρέξτε στην παράγραφο «Ώθηση/Ρυμούλκηση του μηχανήματος».
Κατά την παράδοση, ελέγξτε προσεκτικά ότι δεν έχει προκληθεί καμία βλάβη στο μηχάνημα και τη συσκευασία του κατά τη 
μεταφορά. Αν διαπιστώσετε βλάβη, φυλάξτε τη συσκευασία και ζητήστε να την ελέγξει η μεταφορική εταιρία που την παρέδωσε. 
Επικοινωνήστε αμέσως με την εταιρία μεταφοράς για να υποβάλετε δήλωση ζημιάς.
Ελέγξτε ότι το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Τεχνικό έντυπο υλικό: –
Εγχειρίδιο χρήσης του μηχανήματος καθαρίσματος-στεγνώματος• 
Εγχειρίδιο για τον ηλεκτρονικό φορτιστή μπαταριών (αν υπάρχει)• 
Κατάλογος ανταλλακτικών για το μηχάνημα καθαρίσματος-στεγνώματος• 

2 ασφάλειες ελάσματος –
Συνδετήρας μπαταρίας αρ. 1 (μόνο για μηχανήματα χωρίς ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας) –
Ροδέλες αρ. 2 για περίβλημα μπαταρίας 6V –

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τα ακόλουθα σύμβολα υποδεικνύουν πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις. Πάντα να διαβάζετε προσεχτικά αυτές τις πληροφορίες και 
να λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να εξασφαλίσετε την προστασία των ανθρώπων και του εξοπλισμού.
Η συνεργασία του χειριστή είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση τραυματισμού. Κανένα πρόγραμμα 
πρόληψης ατυχημάτων δεν είναι αποτελεσματικό χωρίς την πλήρη συνεργασία του ατόμου που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία 
του μηχανήματος. Τα περισσότερα ατυχήματα που συμβαίνουν εντός του εργοστασίου, κατά τη διάρκεια της εργασίας ή κατά 
τη μεταφορά, προκαλούνται επειδή δεν τηρούνται με σύνεση οι απλούστεροι κανόνες. Ένας προσεχτικός και συνετός χειριστής 
αποτελεί την καλύτερη εγγύηση κατά των ατυχημάτων και είναι παράγοντας ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχή διεξαγωγή 
οποιουδήποτε προγράμματος πρόληψης.

ΣΥΜΒΟΛΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Υποδεικνύει μια επικίνδυνη κατάσταση με κίνδυνο θανάτου για το χειριστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υποδεικνύει πιθανό κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμού σε ανθρώπους ή ζημιάς σε αντικείμενα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υποδεικνύει επισήμανση προσοχής ή ένα σχόλιο που σχετίζεται με σημαντικές ή χρήσιμες λειτουργίες. Δώστε 
μεγάλη προσοχή στις παραγράφους που είναι σημειωμένες με αυτό το σύμβολο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υποδεικνύει σημείωση που σχετίζεται με σημαντικές ή χρήσιμες λειτουργίες. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Υποδεικνύει την ανάγκη να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Παρακάτω παρουσιάζονται οι ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που ενημερώνουν σχετικά με την πιθανή πρόκληση βλάβης 
σε ανθρώπους και το μηχάνημα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επισκευής, καθαρισμού ή αντικατάστασης,  –
αποσυνδέστε τη σύνδεση της μπαταρίας και βγάλτε το κλειδί από τη μίζα.
Το παρόν μηχάνημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένους χειριστές. –
Φυλάσσετε την μπαταρία μακριά από σπίθες, φλόγες και εύφλεκτο υλικό. Κατά την κανονική λειτουργία,  –
εκλύονται εκρηκτικά αέρια.
Μη φοράτε κοσμήματα όταν εργάζεστε κοντά σε ηλεκτρικά στοιχεία. –
Μην εργάζεστε κάτω από το μηχάνημα όταν είναι ανυψωμένο χωρίς να το στηρίζετε σε βάσεις ασφάλειας. –
Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα κοντά σε τοξικές, επικίνδυνες, εύφλεκτες ή/και εκρηκτικές σκόνες, υγρά ή  –
ατμούς: Το μηχάνημα αυτό δεν είναι κατάλληλο για τη συλλογή σκόνης βλαβερής για την υγεία.
Η φόρτιση της μπαταρίας παράγει εξαιρετικά εκρηκτικό αέριο υδρογόνο. Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, να  –
διατηρείτε τη διάταξη κάδου ανοιχτή. Εκτελείτε τη φόρτιση της μπαταρίας σε χώρους με καλό αερισμό, μακριά 
από γυμνές φλόγες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε διαδικασία συντήρησης ή επισκευής. –
Πριν από τη χρήση του φορτιστή μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι οι τιμές της συχνότητας και τάσης που  –
αναγράφονται στην πινακίδα αύξοντα αριθμού του μηχανήματος αντιστοιχούν με την τάση παροχής 
ρεύματος.
Μην τραβάτε και μη μεταφέρετε το μηχάνημα από το ηλεκτρικό καλώδιο του φορτιστή μπαταριών. Μη  –
χρησιμοποιείτε ποτέ το ηλεκτρικό καλώδιο του φορτιστή μπαταριών ως λαβή. Μη μαγκώνετε το ηλεκτρικό 
καλώδιο του φορτιστή μπαταριών σε πόρτες και μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο του φορτιστή μπαταριών 
γύρω από αιχμηρές ακμές ή γωνίες. Μην περνάτε το μηχάνημα πάνω από το ηλεκτρικό καλώδιο του 
φορτιστή μπαταριών.
Προσέχετε το ηλεκτρικό καλώδιο του φορτιστή μπαταριών να μη βρίσκεται κοντά σε θερμαινόμενες  –
επιφάνειες.
Μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα εάν το καλώδιο ή το φις του φορτιστή μπαταρίας είναι φθαρμένο. Αν το  –
μηχάνημα δεν λειτουργεί όπως πρέπει, αν έχει υποστεί βλάβη, αν το ξεχάσατε σε εξωτερικό χώρο ή σας 
έπεσε μέσα σε νερό, παραδώστε το σε κάποιο κέντρο εξυπηρέτησης.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, μην αφήνετε το μηχάνημα  –
ανεπιτήρητο όταν είναι συνδεδεμένο. Αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο του φορτιστή μπαταριών από την 
κεντρική ηλεκτρική παροχή πριν από κάθε εργασία συντήρησης.
Μην καπνίζετε κατά τη φόρτιση των μπαταριών. –
Για την αποφυγή οποιασδήποτε αναρμόδιας χρήσης του μηχανήματος, βγάλτε το κλειδί της μίζας. –
Μην αφήνετε το μηχάνημα ανεπιτήρητο χωρίς να βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να κινηθεί μόνο του. –
Πάντα να προστατεύετε το μηχάνημα από τον ήλιο, τη βροχή και την κακοκαιρία, όταν αυτό βρίσκεται σε  –
λειτουργία, αλλά και όταν δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε εσωτερικό και στεγνό 
χώρο: Το παρόν μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται σε στεγνές συνθήκες, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται 
ούτε να φυλάσσεται σε εξωτερικούς χώρους σε υγρές συνθήκες.
Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, κλείστε όλες τις πόρτες ή/και τα καλύμματα όπως απεικονίζεται στο  –
Εγχειρίδιο χρήστη.
Το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν παιχνίδι. Απαιτείται στενή παρακολούθηση όταν το  –
μηχάνημα χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά.
Να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο αυτό. Θα πρέπει να  –
χρησιμοποιούνται μόνο αξεσουάρ που συνιστώνται από τη Nilfi sk.
Να λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφεύγετε την παγίδευση μαλλιών, κοσμημάτων  –
και φαρδιών ρούχων στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος.
Μη χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα σε κλίση. –
Για να αποφύγετε την αστάθεια, μη δώσετε κλίση στο μηχάνημα περισσότερο από τη γωνία που αναγράφεται  –
στο ίδιο το μηχάνημα.
Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε περιοχές με πολύ σκόνη. –
Να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο όπου υπάρχει σωστός φωτισμός. –
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αν το μηχάνημα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί όπου υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εκτός από το χειριστή,  –
είναι απαραίτητο να εγκαταστήσετε το περιστρεφόμενο προβολέα και τον βομβητή όπισθεν (προαιρετικά).
Προσοχή στον τραυματισμό ανθρώπων ή τη βλάβη αντικειμένων κατά τη χρήση του μηχανήματος. –
Μην προσκρούετε το μηχάνημα σε ράφια ή σκαλωσιές, ιδιαίτερα οπουδήποτε υπάρχει κίνδυνος για πτώση  –
διαφόρων αντικειμένων.
Μην τοποθετείτε επάνω στο μηχάνημα δοχεία που περιέχουν υγρό. –
Η θερμοκρασία λειτουργίας του μηχανήματος πρέπει να κυμαίνεται από 0 °C έως +40 °C. –
Η θερμοκρασία φύλαξης του μηχανήματος πρέπει να κυμαίνεται από 0 °C έως +40 °C. –
Η υγρασία πρέπει να κυμαίνεται από 30% έως 95%. –
Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά καθαρισμού δαπέδων, ακολουθήστε τις οδηγίες στις ετικέτες των  –
φιαλών απορρυπαντικού.
Για το χειρισμό των απορρυπαντικών καθαρισμού δαπέδων, να φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτικά.  –
Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για μεταφορά. –
Για να μην προκληθεί ζημιά στο δάπεδο, μην αφήνετε τις βούρτσες σε λειτουργία ενώ το μηχάνημα είναι  –
στάσιμο.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, να χρησιμοποιείτε πυροσβεστήρα με σκόνη, και όχι με νερό. –
Μην επεμβαίνετε στα προστατευτικά εξαρτήματα του μηχανήματος. Να ακολουθείτε προσεχτικά όλες τις  –
οδηγίες κανονικής συντήρησης.
Μην αφήνετε κανένα αντικείμενο να εισχωρήσει στα ανοίγματα. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα αν είναι  –
φραγμένα τα ανοίγματα. Να διατηρείτε πάντα τα ανοίγματα χωρίς σκόνη, τρίχες ή άλλο ξένο υλικό που θα 
μπορούσε να μειώσει τη ροή αέρα. 
Μην αφαιρείτε ή τροποποιείτε πινακίδες που βρίσκονται προσαρτημένες στο μηχάνημα. –
Για να μετακινήσετε χειροκίνητα το μηχάνημα, πρέπει να αποδεσμεύστε το ηλεκτρομαγνητικό φρένο. Αφού  –
μετακινήσετε το μηχάνημα χειροκίνητα, δεσμεύστε ξανά το ηλεκτρομαγνητικό φρένο. Μη χρησιμοποιείτε το 
μηχάνημα όταν ο τροχός χειρός ηλεκτρομαγνητικού φρένου είναι βιδωμένος κάτω.
Όταν πρέπει να σπρώξετε το μηχάνημα για λόγους σέρβις (λείπουν ή είναι αποφορτισμένες οι μπαταρίες,  –
κτλ.), η ταχύτητα δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 4 km/h.
Το μηχάνημα αυτό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε δρόμους και δημόσιες οδούς. –
Προσέχετε ιδιαίτερα κατά τη μεταφορά του μηχανήματος σε συνθήκες παγετού. Το νερό στον κάδο  –
ανάκτησης ή στους εύκαμπτους σωλήνες μπορεί να παγώσει και να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο 
μηχάνημα.
Χρησιμοποιήστε τις βούρτσες και τους δίσκους που παρέχονται με το μηχάνημα ή αυτούς που καθορίζονται  –
στο εγχειρίδιο χρήσης. Αν χρησιμοποιήσετε άλλες βούρτσες ή δίσκους, μπορεί να μειωθεί η ασφάλεια.
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι αυτή δεν προκλήθηκε από την έλλειψη  –
συντήρησης. Διαφορετικά, να ζητάτε βοήθεια από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή από εξουσιοδοτημένο 
κέντρο εξυπηρέτησης.
Αν χρειάζεται να αντικατασταθούν εξαρτήματα, απαιτήστε ΓΝΗΣΙΑ ανταλλακτικά από έναν εξουσιοδοτημένο  –
αντιπρόσωπο ή πωλητή λιανικής.
Για να εξασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος, πρέπει να εκτελείται η  –
προγραμματισμένη συντήρηση, όπως περιγράφεται στη σχετική ενότητα του παρόντος εγχειριδίου, από 
εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
Μην πλένετε το μηχάνημα με πίδακες άμεσης ροής νερού, με πίδακες νερού υπό πίεση ή με διαβρωτικές  –
ουσίες. 
Όταν στο μηχάνημα είναι εγκατεστημένες μπαταρίες μολύβδου (WET), μη δίνεται κλίση στο μηχάνημα  –
μεγαλύτερη από 30° από την οριζόντια θέση του προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή του εξαιρετικά 
διαβρωτικού οξέος από τις μπαταρίες. Αν πρέπει να εκτελέσετε τυχόν διαδικασία συντήρησης, βγάλτε τις 
μπαταρίες πριν γείρετε το μηχάνημα.
Το μηχάνημα θα πρέπει να διατεθεί (εξαλειφθεί) κατάλληλα λόγω της παρουσίας βλαβερών τοξικών υλικών  –
(μπαταρίες, κτλ.), τα οποία υπόκεινται σε πρότυπα που απαιτούν τη διάθεσή τους σε ειδικά κέντρα διάθεσης 
(βλ. παράγραφο «Απόσυρση»).
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΔΟΜΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Τιμόνι με πίνακα ελέγχου (βλ. ακόλουθη παράγραφο)1. 
Μοχλός ελέγχου ύψους τιμονιού2. 
Μίζα3. 
Πεντάλ οδήγησης4. 
Ρύθμιση ύψους στήριξης πτέρνας 5. 
Τροχός μπροστινής διεύθυνσης, κίνησης και φρένου6. 
Μοχλός ξεκλειδώματος ηλεκτρομαγνητικού φρένου7. 
Κουμπί έκτακτης ανάγκης8. 
Βύσμα μπαταρίας9. 
Φορέας βούρτσας/υποδοχέα δίσκου10. 

Τροχός προφυλακτήρα11. 
Φίλτρο διαλύματος12. 
Σωληνοειδής βαλβίδα13. 
Βαλβίδα αδειάσματος/κλεισίματος κάδου διαλύματος/14. 
καθαρού νερού
Άγκιστρο μάκτρου15. 
Φορτιστής μπαταρίας (προαιρετικό)16. 
Κάθισμα17. 
Διάταξη λάστιχων μάκτρου18. 
Διάταξη κάδου ανάκτησης αδειάσματος19. 
Κάλυμμα κάδου ανάκτησης20. 
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ΔΟΜΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (συνέχεια)
Πινακίδα αύξοντα αριθμού/τεχνικά στοιχεία/πιστοποίηση 21. 
συμμόρφωσης
Κάδος διαλύματος/καθαρού νερού22. 
Τάπα γεμιστήρα κάδου διαλύματος/καθαρού νερού με 23. 
αποσπώμενο εύκαμπτο σωλήνα γεμιστήρα
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού ανάκτησης24. 
Βάση διάταξης κάδου25. 
Δοχείο με πλέγμα συλλογής σκουπιδιών26. 
Πλέγμα αναρρόφησης με αυτόματη διακοπή με πλωτήρα27. 
Φορέας κυλινδρικής βούρτσας28. 
Πλαϊνό πτερύγιο φορέα κυλινδρικής βούρτσας29. 
Μάκτρο30. 
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης μάκτρου31. 
Τροχοί προφυλακτήρα μάκτρου32. 

Τροχοί στήριξης μάκτρων33. 
Τροχοί χειρός στερέωσης μάκτρου34. 
Τροχός χειρός ρύθμισης ισορροπίας μάκτρου35. 
Μοτέρ συστήματος αναρρόφησης36. 
Φίλτρο μοτέρ συστήματος αναρρόφησης37. 
Διάγραμμα σύνδεσης μπαταρίας38. 
Μπαταρίες39. 
Καπάκια μπαταρίας40. 
Ηλεκτρικό καλώδιο του φορτιστή μπαταριών (προαιρετικό)41. 
Κάδος απορρυπαντικού (*)42. 
Κάλυμμα διαμερίσματος ηλεκτρονικών εξαρτημάτων43. 
Ανυψωμένη διάταξη κάδου και κάθισμα του οδηγού44. 
Προσαρμογέας αποστράγγισης διαλύματος/καθαρού νερού45. 
Κάνουλα διαλύματος/καθαρού νερού46. 

Μόνο για μηχάνημα με σύστημα EcoFlex™ (προαιρετικά)(*) 
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ΤΙΜΟΝΙ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μοχλός ενεργοποίησης/απενεργοποίησης όπισθεν51. 
Ένδειξη LED όπισθεν52. 
Διακόπτης ελέγχου ροής απορρυπαντικού (*)53. 
Ένδειξη LED διακόπτη ελέγχου ροής απορρυπαντικού 54. 
πλύσης (*)
Διακόπτης λειτουργίας σίγασης55. 
LED διακόπτη λειτουργίας σίγασης56. 
Διακόπτης κλάξον57. 
Μίζα58. 
Διακόπτης αύξησης ροής διαλύματος59. 
Διακόπτης μείωσης ροής διαλύματος60. 
Ένδειξη ροής διαλύματος61. 
Προειδοποιητικές λυχνίες μπαταρίας62. 

Πράσινη προειδοποιητική λυχνία - φορτισμένη • 
μπαταρία
Κίτρινη προειδοποιητική λυχνία - ημι-αποφορτισμένη • 
μπαταρία
Κόκκινη προειδοποιητική λυχνία - αποφορτισμένη • 
μπαταρία

Διακόπτης συστήματος αναρρόφησης63. 
Ένδειξη LED συστήματος αναρρόφησης64. 
Διακόπτης πρόσθετης πίεσης (ο διακόπτης είναι 65. 
απενεργοποιημένος στην έκδοση BR 752C)
Ένδειξη LED πρόσθετης πίεσης66. 
Φορέας βούρτσας/υποδοχέα δίσκου και διακόπτης 67. 
χαμηλώματος/ανύψωσης μάκτρου
Ένδειξη LED φορέα βούρτσας/υποδοχέα δίσκου και 68. 
διακόπτη χαμηλώματος/ανύψωσης μάκτρου

Μοχλός ενεργοποίησης/απενεργοποίησης EcoFlex™ (*)69. 
Ένδειξη LED συστήματος EcoFlex™ (*):70. 

LED αναμμένο - Σύστημα EcoFlex™ ενεργοποιημένο• 
LED αναβοσβήνει - Παράκαμψη συστήματος EcoFlex™• 

Ένδειξη ωρομετρητή και στάθμης διαλύματος:71. 
Όταν γίνεται εκκίνηση του μηχανήματος, εμφανίζεται για • 
λίγα δευτερόλεπτα ο αριθμός των ωρών εργασίας που 
έχουν πραγματοποιηθεί.
Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, εμφανίζεται η • 
στάθμη του διαλύματος/νερού πλυσίματος στον κάδο 
(σε λίτρα).
Όταν η στάθμη είναι υψηλότερη από 70 λίτρα, η ένδειξη • 
υποδεικνύει «FUL».
Όταν η στάθμη είναι χαμηλότερη από 30 λίτρα, η • 
ένδειξη υποδεικνύει «LO».
Όταν ο κάδος είναι σχεδόν άδειος, η ένδειξη «LO» • 
αρχίζει να αναβοσβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ένδειξη μπορεί να δείξει «LO» ακόμη και εάν 
ο κάδος δεν είναι εντελώς άδειος, επιτρέποντας 
με αυτόν τον τρόπο να ολοκληρωθεί ο κύκλος 
καθαρισμού. Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται να 
ελέγξετε την πραγματική ροή διαλύματος που 
παρέχεται στις βούρτσες.

Ένδειξη LED ενεργοποίησης αντιολισθητικού ελέγχου72. 

Μόνο για μηχάνημα με σύστημα EcoFlex™ (προαιρετικά)(*) 
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Εκτός των στάνταρ εξαρτημάτων, ανάλογα με τη συγκεκριμένη χρήση του μηχανήματος, αυτό μπορεί να εξοπλιστεί με τα ακόλουθα 
αξεσουάρ/εξαρτήματα:

Μπαταρίες GEL/AGM –
Ηλεκτρικός φορτιστής μπαταριών –
Βούρτσες και κυλινδρικές βούρτσες από διάφορα υλικά –
Δίσκοι από διαφορετικά υλικά –
Λεπίδες μάκτρων από διαφορετικά υλικά –
EcoFlex™ –
Φως που αναβοσβήνει –
Κιτ «Mop a trash» –
Μοτέρ συστήματος αναρρόφησης 670 W –

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προαιρετικά αξεσουάρ, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο πωλητή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γενικά τεχνικά στοιχεία

Περιγραφή BR 652 BR 752 BR 752C

Πλάτος καθαρίσματος 660 mm 710 mm 710 mm

Πλάτος μάκτρου 890 mm

Χωρητικότητα κάδου διαλύματος/καθαρού νερού 80 λίτρα

Ροή διαλύματος 1 έως 3 λίτρα/λεπτό

Διάμετρος πίσω τροχού 250 mm

Ειδική πίεση μπροστινού τροχού στο δάπεδο 0,5 N/mm2

Ειδική πίεση πίσω τροχού στο δάπεδο 0,9 N/mm2

Διάμετρος τροχού μπροστινής διεύθυνσης, κίνησης και 
φρένου 250 mm

Ισχύς μοτέρ συστήματος αναρρόφησης 420 W

Ισχύς μοτέρ συστήματος κίνησης 300 W

Μέγιστη ταχύτητα 6 χλμ/ώ

Μέγιστη κλίση κατά την εργασία 2%

Στάθμη πίεσης ήχου στο σταθμό εργασίας
(ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA)   65 dB(A) ± 3 dB(A)

Στάθμη πίεσης ήχου του μηχανήματος
(ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA) 82 dB(A)

Στάθμη κραδασμών βραχίονα χειριστή
(ISO 5349-1, EN 60335-2-72) < 2,5 m/s2

Στάθμη κραδασμών σώματος χειριστή
(ISO 2631-1, EN 60335-2-72) 0,8 m/s2

Μέγεθος διαμερίσματος μπαταρίας (μήκος x πλάτος x ύψος) 380 x 540 x 300 mm

Τύπος μπαταρίας
4 μπαταρίες 6V, 180 Ah C5 (ΥΓΡΈς)

4 μπαταρίες 6V, 180 Ah C5 (GEL/AGM)

Χωρητικότητα συστήματος αναρρόφησης 1.000 mmH2O

Ύψος μηχανήματος 1.190 mm

Μέγιστο μήκος μηχανήματος 1.360 mm

Πλάτος μηχανήματος χωρίς μάκτρο 670 mm 748 mm 810 mm

Τεχνικά στοιχεία για μηχανήματα με φορέα βούρτσας/υποδοχέα δίσκου

Περιγραφή BR 652 BR 752

Διάμετρος βούρτσας/δίσκου 330 mm 355 mm

Βάρος χωρίς μπαταρίες και με άδειους κάδους 175 kg 177 kg

Μέγιστο βάρος με μπαταρίες, γεμάτους κάδους και χειριστή (75 κιλά) (GVW) 446 kg 448 kg

Ισχύς μοτέρ βούρτσας/δίσκου 2 x 400 W

Ταχύτητα βούρτσας/υποδοχέα δίσκου 230 σ.α.λ.

Πίεση βούρτσας/υποδοχέα δίσκου με απενεργοποιημένη τη λειτουργία πρόσθετης 
πίεσης 30 kg 32 kg

Πίεση βούρτσας/υποδοχέα δίσκου με ενεργοποιημένη τη λειτουργία πρόσθετης 
πίεσης 48 kg 50 kg
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Τεχνικά στοιχεία για μηχανήματα με φορέα κυλινδρικής βούρτσας

Περιγραφή BR 752C

Μέγεθος κυλινδρικής βούρτσας (διάμετρος x μήκος) 145 x 690 mm

Βάρος χωρίς μπαταρίες και με άδειους κάδους 180 kg

Μέγιστο βάρος με μπαταρίες, γεμάτους κάδους και χειριστή (75 κιλά) (GVW) 451 kg

Ισχύς μοτέρ κυλινδρικής βούρτσας 2 x 600 W

Ταχύτητα κυλινδρικής βούρτσας 720 σ.α.λ.

Πίεση κυλινδρικής βούρτσας 35 kg

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ
Κλειδί
BAT Κουτί μπαταρίας 24 V

BE Προβολέας που αναβοσβήνει (προαιρετικό)

BRK Ηλεκτρομαγνητικό φρένο

BZ1 Προειδοποιητικός βομβητής/κλάξον όπισθεν

C1 Βύσμα μπαταρίας

C2 Κύριο βύσμα φορτιστή μπαταριών

C3 Δευρετεύον βύσμα φορτιστή μπαταρίας

C4 Συνδετήρας φορέα βούρτσας

CH Φορτιστής μπαταρίας (προαιρετικό)

EB1 Ηλεκτρικός πίνακας λειτουργιών

EB2 Ηλεκτρονικός πίνακας οθόνης

EB3 Ηλεκτρονικός πίνακας οργάνων ταμπλό

ES1 Ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης βούρτσας

EV1 Σωληνοειδής βαλβίδα

F0 Ασφάλεια μπαταρίας

F1 Ασφάλεια φορέα βούρτσας

F2 Ασφάλεια κύριου ηλεκτρικού πίνακα

F3 Ασφάλεια κυκλώματος σήματος

F4 Ασφάλεια ενεργοποιητή

K1 Διακόπτης μίζας

M1.1,2 Μοτέρ βούρτσας

M2 Μοτέρ συστήματος αναρρόφησης

M3 Μοτέρ συστήματος κίνησης

M4 Αντλία απορρυπαντικού (προαιρετικό)

M5 Μοτέρ ενεργοποιητή φορέα βούρτσας

M6 Μοτέρ ενεργοποιητή μάκτρου

m0 Μικροδιακόπτης θέσης 0 ενεργοποιητή μάκτρων

m1 Μικροδιακόπτης θέσης 1 ενεργοποιητή μάκτρων

m2 Μικροδιακόπτης θέσης 2 ενεργοποιητή μάκτρων

PR1 Διακόπτης πίεσης στάθμης διαλύματος/καθαρού νερού

RV1 Ποτενσιόμετρο πεντάλ οδήγησης

SW1 Μικροδιακόπτης καθίσματος οδηγού

Κωδικός χρωμάτων
BK Μαύρο

BU Μπλε

BN Καφέ

GN Πράσινο

GY Γκρι

OG Πορτοκαλί

PK Ροζ

RD Κόκκινο

VT Βιολετί

WH Λευκό

YE Κίτρινο

Εκδόσεις χωρίς ενσωματωμένο φορτιστή μπαταρίας(*) 
Μόνο για BR 652 - BR 752(**) 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (συνέχεια)

(*)

(**)

P100361



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

12 9098684000(2)2010-12 C BR 652 - BR 752 - BR 752C

ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Σε μερικά σημεία του μηχανήματος υπάρχουν ορισμένες αυτοκόλλητες πινακίδες:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ –
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ –
ΠΡΟΣΟΧΗ –
ΣΥΜΒΟΥΛΗ –

Ο χειριστής καθώς διαβάζει το εγχειρίδιο αυτό, θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα σύμβολα που εμφανίζονται στις πινακίδες.
Μην καλύπτετε τις πινακίδες αυτές για οποιονδήποτε λόγο. Αντικαταστήστε τις αμέσως αν έχουν φθαρεί.

ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μπορεί να προκληθεί σοβαρή βλάβη στα ηλεκτρικά στοιχεία αυτού του μηχανήματος αν οι μπαταρίες 
τοποθετηθούν ή συνδεθούν λανθασμένα. Οι μπαταρίες πρέπει να εγκατασταθούν μόνο από αρμόδιο 
προσωπικό. Ρυθμίστε τον ηλεκτρονικό πίνακα λειτουργιών σύμφωνα με τον τύπο των μπαταριών που έχουν 
τοποθετηθεί (WET ή GEL/AGM).
Πριν την τοποθέτηση, ελέγξτε τις μπαταρίες για βλάβη.
Αποσυνδέστε το βύσμα μπαταρίας και το βύσμα φορτιστή μπαταριών.
Χειριστείτε τις μπαταρίες με μεγάλη προσοχή.
Τοποθετήστε τα προστατευτικά καπάκια ακροδεκτών μπαταρίας που παρέχονται με το μηχάνημα.

Το μηχάνημα απαιτεί 4 μπαταρίες 6 V συνδεδεμένες σύμφωνα με το διάγραμμα (38).

Το μηχάνημα μπορεί να παρέχεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις λειτουργίας:

Μπαταρίες (WET ή GEL/AGM) ήδη εγκατεστημένες και έτοιμες για χρήση
Ανοίξτε το κάλυμμα (20) και ελέγξτε ότι ο κάδος νερού ανάκτησης (19) είναι άδειος. Διαφορετικά, αδειάστε τον με τη βοήθεια 1. 
του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης (24).
Κλείστε το κάλυμμα (20).2. 
Σηκώστε προσεχτικά τη διάταξη κάδου (44).3. 
Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες είναι συνδεδεμένες στο μηχάνημα με το βύσμα (9).4. 
Χαμηλώστε προσεχτικά τη διάταξη κάδου (44).5. 
Βάλτε το κλειδί στη μίζα (58) και γυρίστε το στη θέση «I». Αν ανάψει το πράσινο προειδοποιητικό φωτάκι (62), οι μπαταρίες 6. 
είναι έτοιμες για χρήση. Αν ανάψει το κίτρινη ή το κόκκινη προειδοποιητικό φωτάκι, πρέπει να φορτίσετε τις μπαταρίες (βλ. 
διαδικασία στο κεφάλαιο «Συντήρηση»).

Χωρίς μπαταρίες
Αγοράστε κατάλληλες μπαταρίες (βλ. παράγραφο Τεχνικά στοιχεία).1. 
Για τη σωστή επιλογή και τοποθέτηση των μπαταριών, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένους πωλητές μπαταριών.
Ρυθμίστε το μηχάνημα σύμφωνα με τον τύπο των μπαταριών που έχουν τοποθετηθεί (WET ή GEL/AGM), (βλ. ακόλουθη 2. 
παράγραφο).
Τοποθετήστε τις μπαταρίες (βλ. ακόλουθη παράγραφο).3. 
Φορτίστε τις μπαταρίες.4. 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (WET Ή GEL/AGM)
Τοποθέτηση μπαταρίας

Ανοίξτε το κάλυμμα (20) και ελέγξτε ότι ο κάδος νερού ανάκτησης (19) είναι άδειος. Διαφορετικά, αδειάστε τον με τη βοήθεια 1. 
του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης (24).
Κλείστε το κάλυμμα (20).2. 
Σηκώστε προσεχτικά τη διάταξη κάδου (44).3. 
Τοποθετήστε τις μπαταρίες και συνδέστε τις σύμφωνα με το διάγραμμα (38).4. 

Ρύθμιση τύπου μπαταρίας
Ρυθμίστε τον ηλεκτρικό πίνακα του μηχανήματος και το φορτιστή μπαταριών (προαιρετικό) σύμφωνα με τον τύπο των μπαταριών 
που είναι εγκατεστημένες (WET ή GEL/AGM), όπως περιγράφεται παρακάτω:

Θέστε το κλειδί της μίζας (58) στο «I» και, στα πρώτα δευτερόλεπτα της λειτουργίας του μηχανήματος, ανιχνεύστε τη 5. 
ρύθμιση ρεύματος μετρώντας τον αριθμό των φορών που αναβοσβήνουν οι προειδοποιητικές λυχνίες μπαταρίας (62), όπως 
περιγράφεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΘΟΝΗ (71) ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ (62) ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

1 4 αναβοσβήματα της κόκκινης 
προειδοποιητικής λυχνίας ΥΓΡΕΣ

ΣΤΑΝΤΑΡ2 4 αναβοσβήματα της πράσινης 
προειδοποιητικής λυχνίας ΤΖΕΛ-AGM

3 4 αναβοσβήματα της κίτρινης 
προειδοποιητικής λυχνίας Τύπου ΤΖΕΛ, EXIDE®

4 2 αναβοσβήματα της κόκκινης 
προειδοποιητικής λυχνίας ΥΓΡΕΣ

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ (βλ. 
σημείωση)5 2 αναβοσβήματα της πράσινης 

προειδοποιητικής λυχνίας ΤΖΕΛ-AGM

6 2 αναβοσβήματα της κίτρινης 
προειδοποιητικής λυχνίας Τύπου ΤΖΕΛ, EXIDE®

Αν πρόκειται να αλλάξετε τη ρύθμιση, πραγματοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία.6. 
Θέστε το κλειδί στη μίζα (58) στη θέση «0» για να σβήσετε το μηχάνημα.7. 
Πιέστε παρατεταμένα τους διακόπτες (67) και (63) ταυτόχρονα και κατόπιν γυρίστε το κλειδί της μίζας (58) στη θέση «I».8. 
Αφήστε τους διακόπτες (67) και (63) τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα μετά από την έναρξη του μηχανήματος.9. 
Εντός 3 δευτερολέπτων, πιέστε σύντομα το διακόπτη (63) για να μεταβείτε στην επόμενη ρύθμιση (1 έως 6 σε κυκλική 10. 
ακολουθία).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν εκτελείται τα βήματα 9 και 10, οι ρυθμίσεις εμφανίζονται και στην οθόνη (71), με τον κωδικό στον πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν χρησιμοποιείτε μπαταρίες με χωρητικότητα χαμηλότερη από 160Ah@5h (σε περίπτωση αμφιβολίας, ανατρέξτε στα 
έντυπα της μπαταρίας), για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της μπαταρίας κατά τη διαδικασία φόρτισης, χρησιμοποιήστε 
το ΜΕΙΩΜΕΝΟ ρεύμα φόρτισης με τη ρύθμιση 4, 5 ή 6 που απεικονίζεται στον πίνακα, ανάλογα με τον τύπο των 
μπαταριών που έχουν τοποθετηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο φορτιστής μπαταριών (προαιρετικό) πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με τον τύπο μπαταριών.

Φόρτιση μπαταρίας
Φορτίστε τις μπαταρίες (βλ. διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα Συντήρηση).11. 



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

14 9098684000(2)2010-12 C BR 652 - BR 752 - BR 752C

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Σε κάθε εκκίνηση του μηχανήματος, ελέγξτε ότι δεν υπάρχει ξένο υλικό μεταξύ του φορέα (10 ή 28) και του 
μηχανήματος ή μεταξύ του μάκτρου (30) και του μηχανήματος που μπορεί να εμποδίζει την ανύψωση του φορέα 
και του μάκτρου. Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος επειδή αν έχει προηγουμένως διακοπεί η λειτουργία του 
μηχανήματος χωρίς να βρίσκονται στην ανυψωμένη θέση ο φορέας και το μάκτρο, ο φορέας και το μάκτρο θα 
ανυψωθούν αυτόματα κατά την επόμενη εκκίνηση του μηχανήματος.

Τοποθέτηση/Αφαίρεση κυλινδρικής βούρτσας (μόνο για BR 652 / BR 752)
Ανάλογα με το είδος του καθαρίσματος που θα πραγματοποιηθεί, το μηχάνημα μπορεί να είναι εξοπλισμένο είτε με βούρτσες (A, 
Σχήμα 1) ή με υποδοχείς δίσκου (B) με δίσκους (C) μαζί με τον κατάλληλο φορέα.
Για την τοποθέτηση/αφαίρεση τους, συνεχίστε ως εξής:

Βάλτε το κλειδί στη μίζα (58) και γυρίστε το στη θέση «I».1. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν ενεργοποιήσετε το διακόπτη (67), να ελέγχετε πάντα ότι δεν υπάρχει ξένο υλικό μεταξύ του φορέα (10) και 
του μηχανήματος το οποίο μπορεί να εμποδίσει την ανύψωση του φορέα.

Πιέστε το διακόπτη (67) για να ανυψώσετε το φορέα.2. 
Περιστρέψτε το κλειδί της μίζας (58) στη θέση «0» και βγάλτε το.3. 
Τοποθετήστε τις βούρτσες/υποδοχείς δίσκων (A ή B) στην πλήμνη κίνησης (D) κάτω από το φορέα, περιστρέψτε τις προς 4. 
κατεύθυνση αντίθετη από την κατεύθυνση περιστροφής έως ότου φτάσουν στο τέλος της διαδρομής τους (E).
Για να αφαιρέσετε τις βούρτσες/υποδοχείς δίσκων, εκτελέστε τα βήματα 1 έως 3, και μετά απασφαλίστε χειροκίνητα τη 5. 
βούρτσα/υποδοχείς δίσκων από την πλήμνη περιστρέφοντάς την απότομα προς την κανονική κατεύθυνση περιστροφής (F).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αν το μηχάνημα δεν έχει συναρμολογηθεί τέλεια, μπορεί να προκληθεί ζημιά σε ανθρώπους και ιδιοκτησία. 
Να ελέγχετε πάντα ότι όλα τα εξαρτήματα είναι συναρμολογημένα πριν εκκινήσετε το μηχάνημα. Επιθεωρήστε 
προσεχτικά το μηχάνημα πριν το χρησιμοποιήσετε.
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Διαθέσιμες βούρτσες και οι αντίστοιχοι οδηγοί εφαρμογής τους (υποδείξεις μόνο)
Μοντέλα MIDLITE GRIT 180 MIDGRIT 240 PROLENE PROLITE UNION MIX
Γενικό καθάρισμα:
Τσιμεντένιο δάπεδο
Μωσαϊκό δάπεδο
Κεραμικά πλακάκια/Πέτρινο δάπεδο
Μάρμαρο
Δάπεδο βινυλίου
Ελαστικό δάπεδο
Γυάλισμα:
Ελαστικό δάπεδο
Μάρμαρο
Δάπεδο βινυλίου

Τοποθέτηση/Αφαίρεση κυλινδρικής βούρτσας (μόνο για BR 752C)
Βάλτε το κλειδί στη μίζα (58) και γυρίστε το στη θέση «I».1. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν ενεργοποιήσετε το διακόπτη (67), να ελέγχετε πάντα ότι δεν υπάρχει ξένο υλικό μεταξύ του φορέα (28) και 
του μηχανήματος το οποίο μπορεί να εμποδίσει την ανύψωση του φορέα.

Πιέστε το διακόπτη (67) για να ανυψώσετε το φορέα.2. 
Περιστρέψτε το κλειδί της μίζας (58) στη θέση «0» και βγάλτε το.3. 
Και στις δύο πλευρές του μηχανήματος, ξεβιδώστε τα χειριστήρια (A, Σχήμα 2) και αφαιρέστε τις διατάξεις πλαϊνού πτερυγίου 4. 
(B).
Ξεβιδώστε τα χειριστήρια (C) και βγάλτε τα καπάκια (D) ωθώντας τα χειριστήρια προς τα κάτω.5. 
Τοποθετήστε τις κυλινδρικές βούρτσες (E) ή αφαιρέστε τις για να τοποθετήσετε καινούργιες.6. 
Πρέπει να τοποθετήσετε τις κυλινδρικές βούρτσες σε κάθε πλευρά.
Τοποθετήστε τα καπάκια (D) και σφίξτε τα με τα χειριστήρια (C).7. 
Τοποθετήστε τις διατάξεις πλαϊνού πτερυγίου (B) και σφίξτε τις με τις λαβές (A).8. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αν το μηχάνημα δεν έχει συναρμολογηθεί τέλεια, μπορεί να προκληθεί ζημιά σε ανθρώπους και ιδιοκτησία. 
Να ελέγχετε πάντα ότι όλα τα εξαρτήματα είναι συναρμολογημένα πριν εκκινήσετε το μηχάνημα. Επιθεωρήστε 
προσεχτικά το μηχάνημα πριν το χρησιμοποιήσετε.

Front

B

D

C

A

F

E A

E

D

B

CA

A

Σχήμα 2
P100363



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

16 9098684000(2)2010-12 C BR 652 - BR 752 - BR 752C

Διαθέσιμες κυλινδρικές βούρτσες και οι αντίστοιχοι οδηγοί εφαρμογής τους (υποδείξεις μόνο)
Μοντέλα MAGNA GRIT 46 DYNA GRIT 80 MIDLITE GRIT 180 PROLENE PROLITE UNION MIX

Γενικό καθάρισμα:

Τσιμεντένιο δάπεδο

Μωσαϊκό δάπεδο

Κεραμικά πλακάκια/Πέτρινο δάπεδο

Μάρμαρο

Δάπεδο βινυλίου

Ελαστικό δάπεδο

Τοποθέτηση μάκτρου
Τοποθετήστε το μάκτρο (30) και ασφαλίστε το με τους τροχούς χειρός (34). Κατόπιν συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα 1. 
αναρρόφησης (31) στο μάκτρο.
Με τη χρήση του τροχού χειρός (35), ρυθμίστε το μάκτρο με τρόπο ώστε τα πίσω λάστιχα (18) -σε όλο του το μήκος- να αγγίζει 2. 
το δάπεδο και το μπροστινό λάστιχο να είναι ελαφρώς ανασηκωμένο από το δάπεδο.

Πλήρωση κάδου διαλύματος/καθαρού νερού
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα EcoFlex™ (προαιρετικό), ρίξτε καθαρό νερό στον κάδο. Διαφορετικά, ρίξτε 
διάλυμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Να χρησιμοποιείτε μόνο άφλεκτα απορρυπαντικά που δημιουργούν λίγο αφρό και προορίζονται για εφαρμογές 
αυτόματου καθαρίσματος με τέτοια μηχανήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά καθαρισμού δαπέδων, ακολουθήστε τις οδηγίες στις ετικέτες των φιαλών 
απορρυπαντικού. 
Για το χειρισμό των απορρυπαντικών καθαρισμού δαπέδων, να φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτικά. 

Ανοίξτε την τάπα (23).1. 
(Για μηχάνημα χωρίς σύστημα EcoFlex™)2. 
Χρησιμοποιήστε τον αποσπώμενο εύκαμπτο σωλήνα γεμιστήρα για να γεμίσετε τον κάδο (22) με διάλυμα κατάλληλο για την 
εργασία που εκτελείται.
Μη γεμίσετε τελείως τον κάδο (22), αφήστε μερικά εκατοστά από το χείλος της τάπας (23).
Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αραίωσης που αναγράφονται στην ετικέτα του χημικού προϊόντος που χρησιμοποιείτε για 
την παρασκευή του διαλύματος.
Η θερμοκρασία του διαλύματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40 °C.
(Για μηχάνημα με σύστημα EcoFlex™)
Γεμίστε τον κάδο (22) με καθαρό νερό με τη χρήση του αποσπώμενου εύκαμπτου σωλήνα γεμιστήρα.
Μη γεμίσετε τελείως τον κάδο (22), αφήστε μερικά εκατοστά από το χείλος της τάπας (23).
Η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40 °C.

Πλήρωση κάδου διαλύματος
(Για μηχάνημα με σύστημα EcoFlex™)

Ανοίξτε το κάλυμμα (20) και ελέγξτε ότι ο κάδος νερού ανάκτησης (19) είναι άδειος. Διαφορετικά, αδειάστε τον με τη βοήθεια 1. 
του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης (24).
Κλείστε το κάλυμμα (20).2. 
Σηκώστε προσεχτικά τη διάταξη κάδου (44).3. 
Ανοίξτε την τάπα του κάδου απορρυπαντικού (42).4. 
Γεμίστε τον κάδο με απορρυπαντικό κατάλληλο για την εργασία που θα πραγματοποιηθεί (πολύ πυκνά απορρυπαντικά).5. 
Μη γεμίσετε τελείως τον κάδο απορρυπαντικού, αφήστε μερικά εκατοστά από το χείλος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν ο κάδος απορρυπαντικού είναι άδειος (σε περίπτωση καινούργιου συστήματος, συστήματος που αδειάστηκε για 
καθαρισμό, κτλ.), προκειμένου να γεμίσει ο εύκαμπτος σωλήνας γρήγορα, μπορεί να είναι χρήσιμο να αποστραγγίσετε το 
σύστημα EcoFlex™ μία ή περισσότερες φορές (βλ. διαδικασία στο κεφάλαιο «Συντήρηση»).

Ρύθμιση θέσης οδηγού
Ρυθμίστε το ύψος του τιμονιού (1) με το μοχλό (2) και το ύψος της στήριξης πτέρνας (5) για να φτάσετε μια άνετη θέση.1. 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

BR 652 - BR 752 - BR 752C 9098684000(2)2010-12 C 17

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Εκκίνηση μηχανήματος

Προετοιμάστε το μηχάνημα ακολουθώντας τις οδηγίες της προηγούμενης παραγράφου.1. 
Θέστε το κλειδί στη μίζα (58) στη θέση «I» χωρίς να πατήσετε το πεντάλ οδήγησης (4). Ελέγξτε αν ανάβει η πράσινη 2. 
προειδοποιητική λυχνία μπαταρίας (62).
Αν ανάψει η κίτρινη ή κόκκινη προειδοποιητική λυχνία, γυρίστε το κλειδί μίζας (58) ξανά στη θέση «0» και φορτίστε τις 
μπαταρίες (βλ. διαδικασία στην ενότητα Συντήρηση).
Οδηγήστε το μηχάνημα στο χώρο εργασίας διατηρώντας τα χέρια σας στο τιμόνι και πατώντας το πεντάλ (4).3. 
Η ταχύτητα οδήγησης μπορεί να ρυθμιστεί από μηδέν έως τη μέγιστη τιμή της αυξάνοντας την πίεση στο πεντάλ (4).
Η εμπρός/όπισθεν ταχύτητα επιλέγεται με το σχετικό μοχλό (51) ο οποίος βρίσκεται στα δεξιά του τιμονιού.4. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το κάθισμα του οδηγού (17) είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα ασφάλειας, ο οποίος σας επιτρέπει να μετακινείτε το 
μηχάνημα με το πεντάλ (4) μόνο όταν είναι καθισμένος ο χειριστής στο κάθισμα του οδηγού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με αντιολισθητικό σύστημα ασφάλειας (LED (72) αναβοσβήνει) που μειώνει την ταχύτητα 
στις στροφές και όταν το μηχάνημα παίρνει πλευρική κλίση, ανεξάρτητα από την πίεση που εφαρμόζεται στο πεντάλ.
Στην περίπτωση αυτή, η μείωση της ταχύτητας δεν αποτελεί δυσλειτουργία, αλλά χαρακτηριστικό που βελτιώνει την 
ευστάθεια και την ασφάλεια του μηχανήματος σε όλες τις συνθήκες.

Χαμηλώστε το φορέα βούρτσας/υποδοχέα δίσκου και το μάκτρο με τη βοήθεια του διακόπτη (67).5. 
Πιέστε τους διακόπτες ελέγχου ροής διαλύματος (59 και 60) ανάλογα με το είδους του καθαρισμού που θα διεξαχθεί.6. 
Αρχίστε την εργασία καθαρισμού, περιστρέφοντας το τιμόνι (1) και μετακινώντας το μηχάνημα προς τα μπροστά με το πεντάλ 7. 
(4).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με σύστημα ασφάλειας που ενεργοποιεί τις βούρτσες και το σύστημα αναρρόφησης μόνο 
όταν το μηχάνημα κινείται.

Διακοπή μηχανήματος
Αφήστε το πεντάλ (4).8. 
Δεν είναι απαραίτητο να κλειδώσετε το μηχάνημα κατά τη διακοπή ή τη στάθμευση, επειδή το ηλεκτρομαγνητικό φρένο στον 9. 
τροχό ενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν πατάτε το πεντάλ οδήγησης.
Ανυψώστε το φορέα βούρτσας/υποδοχέα δίσκου και το μάκτρο με τη βοήθεια του διακόπτη (67).10. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΣΤΕΓΝΩΜΑ)
Ξεκινήστε το μηχάνημα ακολουθώντας τις οδηγίες της προηγούμενης παραγράφου.1. 
Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε την ποσότητα διαλύματος πατώντας τους διακόπτες (59 και 60).2. 
Αν είναι απαραίτητο, για να μειώσετε τον θόρυβο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία σίγασης πατώντας το διακόπτη (55).3. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προτείνεται να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σίγασης μόνο σε λεία δάπεδα χωρίς αρμούς. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για σωστό πλύσιμο/στέγνωμα των δαπέδων στα πλαϊνά των τοίχων, η Nilfi sk προτείνει να πλησιάσετε τους τοίχους με τη 
δεξιά πλευρά του μηχανήματος όπως απεικονίζεται στο σχήμα 3.

A
A

B

Σχήμα 3
P100364

Ρύθμιση μάκτρου
Αν απαιτείται, σταματήστε το μηχάνημα και περιστρέψτε τον τροχό χειρός ρύθμισης ισορροπίας μάκτρου (35) ώστε το πίσω 1. 
λαστιχάκι να αγγίζει το δάπεδο σε ολόκληρο το μήκος του.

Ρύθμιση της συγκέντρωσης απορρυπαντικού στο διάλυμα
(Για μηχάνημα με σύστημα EcoFlex™)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το σύστημα που χρησιμοποιείται για την ανάμιξη του απορρυπαντικού με νερό πλύσης αν πατήσετε 
το διακόπτη ελέγχου ροής απορρυπαντικού (A, Εικ. 4): Όταν το LED (B) είναι αναμμένο, προστίθεται απορρυπαντικό στο νερό 
πλύσης.
Η οθόνη (C) εμφανίζει τη στάθμη συγκέντρωσης απορρυπαντικού στο διάλυμα όπως απεικονίζεται στον πίνακα στο Σχήμα 5.
Προκειμένου να αλλάξετε την πραγματική συγκέντρωση απορρυπαντικού, συνεχίστε ως εξής:

Απενεργοποιήστε το διακόπτη ελέγχου ροής απορρυπαντικού (A) [το LED (B) πρέπει να είναι σβηστό].1. 
Πιέστε παρατεταμένα το διακόπτη ελέγχου ροής απορρυπαντικού (A) έως ότου να αναβοσβήσει το LED (B).2. 
Αφήστε το διακόπτη (A). Πιέστε τον ξανά για σύντομο χρονικό διάστημα για να μεταβείτε στο επόμενο επίπεδο που εμφανίζεται 3. 
στην οθόνη (C), όπως εμφανίζεται στον πίνακα στο Σχήμα 4. Επαναλάβετε τη διαδικασία έως ότου φτάσετε στην επιθυμητή 
ρύθμιση.
Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να αναβοσβήνει το LED (B): το επόμενο επίπεδο είναι τώρα ρυθμισμένο.4. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η ρύθμιση ποσοστού απορρυπαντικού είναι αποθηκευμένη στη μνήμη, ακόμη και αν το μηχάνημα είναι 
απενεργοποιημένο.
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Λειτουργία EcoFlex™
Σηκώστε το μοχλό EcoFlex™ (D, Σχήμα 4) όποτε απαιτείται ισχυρή πλυστική ισχύς.
Όταν σηκώνετε το μοχλό (D) (LED (E) αναβοσβήνει), η ροή διαλύματος αυξάνει, η λειτουργία πρόσθετης πίεσης ενεργοποιείται 
και (για μηχανήματα με σύστημα EcoFlex™), η συγκέντρωση απορρυπαντικού στο διάλυμα αυξάνεται (ωστόσο, αν η λειτουργία 
ανάμιξης απορρυπαντικού δεν είναι ενεργοποιημένη, ενεργοποιείται αυτόματα). 
Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις αν σηκώσετε το μοχλό (D) μία ακόμη φορά (LED (E) αναμμένο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν δεν σηκώσετε ξανά το μοχλό (D), οι αρχικές ρυθμίσεις επαναφέρονται αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα.

A

B

C

D

E

DISPLAY RATIO% oz./galLEVEL

1
2
3
4
5
6

Σχήμα 4
P100365N
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Εργαζόμενοι με ενεργοποιημένη τη λειτουργία πρόσθετης πίεσης της βούρτσας/υποδοχέα δίσκου (μόνο για BR 652 
/ BR 752)

Αν το δάπεδο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να καθαριστεί, είναι δυνατό να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρόσθετης πίεσης των 1. 
βουρτσών/υποδοχέων δίσκου πιέζοντας το διακόπτη (65).
Για να επιστρέψετε σε καθάρισμα με κανονική πίεση, πιέστε ξανά το διακόπτη (65).2. 
Ο διακόπτης (65) είναι ενεργοποιημένος μόνο όταν ο φορέας (10) χαμηλώσει και το LED (68) στο διακόπτη (67) είναι 
αναμμένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση υπερφόρτωσης του μοτέρ της βούρτσας/υποδοχέα δίσκου, λόγω ξένων αντικειμένων που 
εμποδίζουν την περιστροφή τους ή λόγω υπερβολικά σκληρών δαπέδων/βουρτσών, το σύστημα ασφάλειας 
διακόπτει τη λειτουργία των βούρτσας/υποδοχέα δίσκου μετά από περίπου ένα λεπτό συνεχόμενης 
υπερφόρτωσης.
Η υπερφόρτωση υποδεικνύεται από τις τρεις προειδοποιητικές λυχνίες μπαταρίας (62) που αναβοσβήνουν.
Σε περίπτωση που η υπερφόρτωση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια καθαρισμού με ενεργοποιημένη 
τη λειτουργία πρόσθετης πίεσης, το σύστημα αυτόματα μειώνει την πίεση που ασκείται στις βούρτσες/
υποδοχείς δίσκου με απενεργοποίηση της λειτουργίας πρόσθετης πίεσης. Αν εξακολουθεί η υπερφόρτωση, 
ακινητοποιούνται οι βούρτσες/υποδοχείς δίσκου.
Για να αρχίσετε ξανά μετά από τη διακοπή των βουρτσών/υποδοχέων δίσκου λόγω υπερφόρτωσης, γυρίστε το 
κλειδί της μίζας (58) στη θέση «0» για να διακόψετε τη λειτουργία του μηχανήματος. Γυρίστε το κλειδί στη μίζα 
(58) στη θέση «I».

Αποφόρτιση μπαταρίας κατά τη λειτουργία
Όσο παραμένει αναμμένο το πράσινο προειδοποιητικό φωτάκι (62), οι μπαταρίες επιτρέπουν στο μηχάνημα να λειτουργεί 1. 
κανονικά.
Όταν σβήσει η πράσινη προειδοποιητική λυχνία και ανάψει πρώτα η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία και κατόπιν η κόκκινη 
προειδοποιητική λυχνία, πρέπει να φορτίσετε τις μπαταρίες.

Όταν ανάβει η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία, η αυτονομία του μηχανήματος που απομένει θα διαρκέσει λίγα λεπτά • 
(ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μπαταρίας).
Όταν ανάψει η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία, η αυτονομία του μηχανήματος έχει τελειώσει: Μετά από λίγα δευτερόλεπτα • 
οι βούρτσες/υποδοχείς δίσκου σταματούν αυτόματα και ανυψώνεται αυτόματα ο φορέας. Μόνο τα συστήματα 
αναρρόφησης και κίνησης λειτουργούν ακόμη, απλά για να στεγνώσετε το βρεγμένο δάπεδο και να μεταφέρετε το 
μηχάνημα στο καθορισμένο χώρο φόρτισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για να μην προκαλέσετε βλάβη στις μπαταρίες και μείωση της διάρκειας ζωής τους, μη χρησιμοποιείτε το 
μηχάνημα με αποφορτισμένες μπαταρίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που το σύστημα κίνησης του μηχανήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κινήσει το μηχάνημα, 
ανατρέξτε στην παράγραφο «Ώθηση/Ρυμούλκηση του μηχανήματος».

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ
Ένα αυτόματο σύστημα διακοπής με πλωτήρα (27) σταματά το σύστημα αναρρόφησης όταν είναι γεμάτος ο κάδος νερού 
ανάκτησης (19).
Δίνεται σήμα για απενεργοποίηση του συστήματος αναρρόφησης με μια ξαφνική αύξηση στη συχνότητα θορύβου του μοτέρ 
αναρρόφησης, και το δάπεδο δεν έχει στεγνώσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για να επαναφέρετε τη λειτουργία του συστήματος αναρρόφησης αν αυτό απενεργοποιηθεί κατά λάθος (για 
παράδειγμα, όταν ενεργοποιηθεί ο πλωτήρας λόγω ξαφνικής κίνησης του μηχανήματος): πιέστε το διακόπτη 
(63) για να απενεργοποιήσετε το σύστημα αναρρόφησης. Κατόπιν, ανοίξτε το κάλυμμα (20) και ελέγξτε ότι ο 
πλωτήρας μέσα στο πλέγμα (27) έχει κατέβει έως τη στάθμη του νερού. Κατόπιν, κλείστε το κάλυμμα (20) και 
πιέστε το διακόπτη (63) για να ενεργοποιήσετε το σύστημα αναρρόφησης.

Όταν γεμίσει ο κάδος νερού ανάκτησης (19), αδειάστε τον σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.

Άδειασμα του κάδου νερού ανάκτησης
Ακινητοποιήστε το μηχάνημα αφήνοντας το πεντάλ (4).1. 
Ανυψώστε το φορέα βούρτσας/υποδοχέα δίσκου και το μάκτρο με τη βοήθεια του διακόπτη (67).2. 
Οδηγήστε το μηχάνημα στην καθορισμένη περιοχή απόρριψης.3. 
Αδειάστε τον κάδο νερού ανάκτησης με τη βοήθεια του εύκαμπτου σωλήνα (24).4. 
Αφαιρέστε το δοχείο με το πλέγμα συλλογής απορριμμάτων (26), αδειάστε το και καθαρίστε το με καθαρό νερό. Μετά, 5. 
τοποθετήστε το ξανά στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης στον κάδο.
Κατόπιν, ξεπλύντε τον κάδο με καθαρό νερό.6. 
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Άδειασμα κάδου διαλύματος/καθαρού νερού
Εκτελέστε τα βήματα 1 έως 3.7. 
Αφαιρέστε τον προσαρμογέα (45) από το περίβλημά του μέσα στο διαμέρισμα μπαταρίας.8. 
Τοποθετήστε τον προσαρμογέα (A, Σχήμα 5) στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης μάκτρου (B) και μετά στερεώστε το στην 9. 
κάνουλα αποστράγγισης (C).
Γυρίστε το κλειδί της μίζας (58) στη θέση «I» και ενεργοποιήστε το σύσητμα αναρρόφησης με το διακόπτη (63).10. 
Ανοίξτε την κάνουλα αποστράγγισης (C) για να αποστραγγίσετε τον κάδο (22).11. 
Η κάνουλα (C) είναι ανοιχτή όταν βρίσκεται στη θέση (D) και είναι κλειστή όταν βρίσκεται στη θέση (E).
Μετά, απενεργοποιήστε το σύστημα αναρρόφησης και αδειάστε τον κάδο νερού ανάκτησης (19) με τον εύκαμπτο σωλήνα (24). 12. 
Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, κλείστε την κάνουλα αποστράγγισης (C), αφαιρέστε τον προσαρμογέα (A) και τοποθετήστε 13. 
τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (B) στο μάκτρο (30).

A

B

C

E

DC

Σχήμα 5
P100366

Άδειασμα του δοχείου σκουπιδιών κυλινδρικής βούρτσας (μόνο για φορέα κυλινδρικής βούρτσας)
Σταματήστε το μηχάνημα.14. 
Χαμηλώστε το φορέα κυλινδρικής βούρτσας και αφαιρέστε το δοχείο σκουπιδιών (F, Εικ. 2).15. 
Αδειάστε και πλύντε το δοχείο σκουπιδιών (F) και κατόπιν τοποθετήστε το στην αντίστοιχη βάση.16. 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Μετά από την εργασία και πριν αφήσετε το μηχάνημα:

Βγάλτε τις βούρτσες/υποδοχείς δίσκου σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στη σχετική παράγραφο.1. 
Αδειάστε τους κάδους (19 και 22) όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.2. 
Αφαιρέστε το μάκτρο (30) και καθαρίστε το με ζεστό νερό. Ανοίξτε το κάλυμμα κάδου ανάκτησης (20) και κρεμάστε το μάκτρο 3. 
στον κάδο ανάκτησης χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο άγκιστρο (15).
Εκτελέστε τις καθημερινές διαδικασίες συντήρησης (βλ. ενότητα Συντήρηση).4. 
Φυλάξτε το μηχάνημα σε ένα καθαρό και στεγνό μέρος, αφού ανυψώσετε ή βγάλετε τις βούρτσες/υποδοχείς δίσκου και το 5. 
μάκτρο.

ΩΘΗΣΗ/ΡΥΜΟΥΛΚΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Για να ωθήσετε/ρυμουλκήσετε το μηχάνημα εύκολα όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα κίνησης (για παράδειγμα στην 
περίπτωση μπαταριών που λείπουν, αποφορτισμένων μπαταριών, κτλ.), αποδεσμεύστε το ηλεκτρομαγνητικό φρένο τραβώντας το 
μοχλό (7) και ασφαλίζοντάς το με αποστάτη.
Όταν η λειτουργία ολοκληρωθεί, αφαιρέστε τον αποστάτη κάτω από το μοχλό (7) για να ενεργοποιήσετε ξανά το ηλεκτρομαγνητικό 
φρένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αν ο μοχλός (7) δεν αποδεσμευθεί μετά την ώθηση/ρυμούλκηση του μηχανήματος, αποδεσμεύεται το 
ηλεκτρομαγνητικό φρένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην εκκινήεστε το μηχάνημα όταν το ηλεκτρομαγνητικό φρένο είναι αποδεσμευμένο.
Για λόγους ασφαλείας, συνιστάται να αποδεσμεύσετε το ηλεκτρομαγνητικό φρένο μόνο για όση ώρα απαιτείται 
για να μετακινήσετε χειροκίνητα το μηχάνημα.

ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Αν το μηχάνημα δεν θα χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 30 ημέρες, συνεχίστε ως εξής:1. 
Εκτελέστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παράγραφο Μετά τη χρήση του μηχανήματος.2. 
Πριν αποσυνδέσετε τον κόκκινο συνδετήρα μπαταρίας (9), συνεχίστε ως εξής:3. 

Ανοίξτε το κάλυμμα (20) και την τάπα (23) και μετά ελέγξτε ότι οι κάδοι (19 και 22) είναι άδειοι. Αν δεν είναι άδειοι, αδειάστε • 
τους.
Διατηρήστε ανυψωμένη τη διάταξη κάδου ανάκτησης (19) χρησιμοποιώντας τη βάση (25).• 
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ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Μετά από τις πρώτες 8 ώρες, ελέγξτε ότι είναι σωστά σφιγμένα τα μέρη στερέωσης και σύνδεσης του μηχανήματος. Ελέγξτε την 
ακεραιότητα όλων των ορατών μελών και ελέγξτε αν υπάρχουν διαρροές.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Η διάρκεια ζωής του μηχανήματος και η μέγιστη ασφάλεια λειτουργίας του εξασφαλίζονται με τη σωστή και τακτική συντήρηση.
Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει την προγραμματισμένη συντήρηση. Τα χρονικά διαστήματα που παρουσιάζονται μπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας οι οποίες πρέπει να καθοριστούν από το άτομο που είναι υπεύθυνο 
για τη συντήρηση του μηχανήματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Οι διαδικασίες πρέπει να εκτελούνται όταν το μηχάνημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας και η μπαταρία είναι 
αποσυνδεδεμένη.
Επιπλέον, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες στην παράγραφο «Ασφάλεια».

Όλες οι προγραμματισμένες ή έκτακτες διαδικασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από αρμόδιο προσωπικό ή από 
εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει μόνο τις πιο εύκολες και συνηθισμένες διαδικασίες συντήρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για τις υπόλοιπες διαδικασίες συντήρησης που παρουσιάζονται στον πίνακα προγραμματισμένης συντήρησης, ανατρέξτε 
στο εγχειρίδιο συντήρησης, το οποίο μπορείτε να βρείτε σε κάθε κέντρο εξυπηρέτησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαδικασία
Κάθε μέρα, μετά 
τη χρήση του 
μηχανήματος

Μία φορά την 
εβδομάδα Κάθε έξι μήνες Μία φορά το 

χρόνο

Φόρτιση μπαταρίας

Καθάρισμα μάκτρου

Καθάρισμα βούρτσας/δίσκου

Καθαρισμός κάδου, πλέγματος συλλογής σκουπιδιών 
και πλέγματος αναρρόφησης με πλωτήρα και έλεγχος 
παρεμβύσματος καλύμματος

Καθαρισμός και αποστράγγιση συστήματος EcoFlex™ 
(προαιρετικό)

Έλεγχος και αντικατάσταση λάστιχου μάκτρου

Έλεγχος πλαϊνού πτερυγίου (μόνο για BR 752C)

Καθαρισμός φίλτρου διαλύματος

Καθαρισμός φίλτρου μοτέρ συστήματος αναρρόφησης

Έλεγχος στάθμης υγρού μπαταρίας (WET)

Έλεγχος σφιξίματος βίδας και παξιμαδιού (1)

Έλεγχος και ρύθμιση των ιμάντων κίνησης μεταξύ των μοτέρ 
και των κυλινδρικών βουρτσών (μόνο για BR 752C) (2)

Έλεγχος αποδοτικότητας ηλεκτρομαγνητικού φρένου (2)

Έλεγχος ή αλλαγή του καρβουνακιού των μοτέρ βούρτσας/
υποδοχέα δίσκου (2)

Έλεγχος ή αλλαγή του καρβουνακιού του μοτέρ συστήματος 
αναρρόφησης (2)

Έλεγχος ή αλλαγή του καρβουνακιού του μοτέρ συστήματος 
κίνησης (2)

Και μετά από τις πρώτες 8 ώρες λειτουργίας.(1) 
Αυτή η διαδικασία συντήρησης πρέπει να διεξάγεται από εξουσιοδοτημένο κέντρο της Nilfi sk.(2) 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Βάλτε το κλειδί στη μίζα (58) και γυρίστε το στη θέση «I».1. 
Στα πρώτα 2 δευτερόλεπτα της λειτουργίας του μηχανήματος, στην οθόνη (71) εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός ωρών 2. 
λειτουργίας (πλύση/στέγνωση) που ολοκλήρωσε το μηχάνημα.
Θέστε το κλειδί στη μίζα (58) στη θέση «0».
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΤΡΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το μάκτρο πρέπει να είναι καθαρό και τα λάστιχά του πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση προκειμένου να γίνει καλό 
στέγνωμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Συνιστάται να φοράτε προστατευτικά γάντια όταν καθαρίζετε το μάκτρο επειδή μπορεί να υπάρχουν αιχμηρά 
σκουπίδια.

Οδηγήστε το μηχάνημα σε επίπεδο δάπεδο.1. 
Βάλτε το κλειδί στη μίζα (58) και γυρίστε το στη θέση «I».2. 
Πιέστε το διακόπτη (63) για να χαμηλώσετε το μάκτρο (30).3. 
Θέστε το κλειδί στη μίζα (58) στη θέση «0».4. 
Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (31) από το μάκτρο.5. 
Ξεσφίξτε τους τροχούς χειρός (34) και βγάλτε το μάκτρο (30).6. 
Πλύντε και καθαρίστε το μάκτρο. Συγκεκριμένα, αφαιρέστε τη σκόνη και τα σκουπίδια από τα διαμερίσματα (A, Σχήμα 6) και 7. 
την οπή (B). Ελέγξτε αν το μπροστινό λάστιχο (C) και το πίσω λάστιχο (D) βρίσκονται σε καλή κατάσταση, χωρίς κοψίματα ή 
σχισμές. Αν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τα.
Η επανασυναρμολόγηση γίνεται με σειρά αντίστροφη από αυτήν της αποσυναρμολόγησης.8. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΜΑΚΤΡΟΥ
Καθαρίστε το μάκτρο (Σχήμα 6) όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.1. 
Ελέγξτε ότι το άκρο (E) του μπροστινού λάστιχου (C) και το άκρο (F) του πίσω λάστιχου (D) βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, καθ’ 2. 
όλο το μήκος τους. Διαφορετικά, ρυθμίστε το ύψος τους σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

Αφαιρέστε τη συνδετική ράβδο (G), αποδεσμεύστε τον συγκρατητή (M) και ρυθμίστε το πίσω λάστιχο (D). Κατόπιν, • 
δεσμεύστε τον συγκρατητή και τοποθετήστε τη συνδετική ράβδο.
Ξεσφίξτε τους τροχούς χειρός (I) και ρυθμίστε το μπροστινό λάστιχο (C). Κατόπιν, σφίξτε τους τροχούς χειρός.• 

Ελέγξτε ότι το μπροστινό λάστιχο (C) και το πίσω λάστιχο (D) βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Ελέγξτε επίσης εάν υπάρχουν 3. 
κοψίματα και σκισίματα. Εάν απαιτείται, αντικαταστήστε τα όπως εμφανίζεται παρακάτω. Ελέγξτε ότι η μπροστινή γωνία (J) του 
πίσω λάστιχου δεν είναι φθαρμένη. Αν απαιτείται, γυρίστε το λάστιχο ανάποδα για να αλλάξτε τη φθαρμένη γωνία με μια γωνία 
που βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Αν είναι και οι άλλες γωνίες φθαρμένες, αλλάξτε το λάστιχο σύμφωνα με την ακόλουθη 
διαδικασία:

Βγάλτε τη ράβδο σύνδεσης (G), αποσυνδέστε τον συγκρατητή (M) και βγάλτε την ταινία συγκράτησης (K). Κατόπιν αλλάξτε/• 
γυρίστε ανάποδα το πίσω λάστιχο (D).
Τοποθετήστε το λάστιχο ακολουθώντας σειρά αντίστροφη από αυτήν της αφαίρεσης.• 
Ξεβιδώστε τους τροχούς χειρός (I) και βγάλτε την ταινία συγκράτησης (L). Κατόπιν, αλλάξτε το μπροστινό λάστιχο (C).• 
Τοποθετήστε το λάστιχο ακολουθώντας σειρά αντίστροφη από αυτήν της αφαίρεσης.• 

Μετά την αλλαγή του λάστιχου (ή το αναποδογύρισμά του), ρυθμίστε το ύψος τους όπως περιγράφεται στο προηγούμενο 
βήμα.
Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (31) στο μάκτρο.4. 
Τοποθετήστε το μάκτρο (30) και βιδώστε τους τροχούς χειρός (34).5. 
Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε τον τροχό χειρός ρύθμισης ισορροπίας (35) του μάκτρου.6. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ/ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Συνιστάται να φοράτε προστατευτικά γάντια όταν καθαρίζετε τις βούρτσες επειδή μπορεί να υπάρχουν αιχμηρά 
σκουπίδια.

Βγάλτε τις βούρτσες/δίσκους από το μηχάνημα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Χρήση.1. 
Καθαρίστε και πλύντε τις βούρτσες με νερό και απορρυπαντικό.2. 
Ελέγξτε την ακεραιότητα των τριχών της σκούπας, αλλά και αν είναι φθαρμένες. Αν απαιτείται, αντικαταστήστε τη σκούπα.3. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
Οδηγήστε το μηχάνημα στην καθορισμένη περιοχή απόρριψης.1. 
Θέστε το κλειδί στη μίζα (58) στη θέση «0».2. 
Ανοίξτε το κάλυμμα (20).3. 
Καθαρίστε και πλύντε με καθαρό νερό το κάλυμμα (20) και τον κάδο (19).4. 
Αποστραγγίστε το νερό από τον κάδο μέσα από τον εύκαμπτο σωλήνα (24).
Καθαρίστε το πλέγμα αναρρόφησης (27), αποδεσμεύστε τους συγκρατητές (A, Σχήμα 7), ανοίξτε το πλέγμα (B) και ανακτήστε 5. 
τον πλωτήρα (C). Μετά, καθαρίστε προσεχτικά και τοποθετήστε ξανά.
Καθαρίστε το δοχείο με το πλέγμα συλλοής σκουπιδιών (26), αφαιρέστε το δοχείο (G), αφαιρέστε το κάλυμμα (H) και μετά 6. 
καθαρίστε προσεχτικά και τοποθετήστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα.
Ελέγξτε την ακεραιότητα του παρεμβύσματος του καλύμματος κάδου (D).7. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το παρέμβυσμα (D) δημιουργεί κενό στον κάδο το οποίο είναι απαραίτητο για την αναρρόφηση του νερού ανάκτησης.

Αν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε το παρέμβυσμα (D) αφού το αφαιρέσετε από το περίβλημά του (E). Όταν συναρμολογείτε 
ένα καινούργιο παρέμβυσμα, τοποθετήστε την άρθρωσή του (F) στην κάτω περιοχή όπως απεικονίζεται στο σχήμα.
Ελέγξτε ότι η επιφάνεια έδρασης (I) του παρεμβύσματος (D) βρίσκεται σε καλή κατάσταση, είναι καθαρή και επαρκής για το 7. 
παρέμβυσμα.
Κλείστε το κάλυμμα (20).8. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΪΝΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ BR 752C) 
Έλεγχος

Οδηγήστε το μηχάνημα σε επίπεδο δάπεδο.1. 
Θέστε το κλειδί στη μίζα (58) στη θέση «0».2. 
Και στις δύο πλευρές του μηχανήματος, ξεβιδώστε τη λαβή (A) και αφαιρέστε τις διατάξεις πλαϊνού πτερυγίου (B).3. 
Πλύντε και καθαρίστε το πτερύγιο.4. 
Ελέγξτε ότι το κάτω άκρο του πτερυγίου (C):5. 

επεκτείνεται προς τα κάτω στο ίδιο επίπεδο, σε ολόκληρο το μήκος του,• 
βρίσκεται σε καλή κατάσταση και δεν παρουσιάζει κοψίματα και σχισμές,• 
δεν έχει φθαρμένη την εσωτερική γωνία (D).• 

Διαφορετικά, περιστρέψτε ή αλλάξτε τα πτερύγια σύμφωνα με τις ακόλουθες διαδικασίες.

Αναποδογύρισμα ή αλλαγή
Αφαιρέστε τα παξιμάδια (E) και βγάλτε την ταινία συγκράτησης (F).6. 
Βγάλτε το λάστιχο πτερυγίου (G) και, αν είναι δυνατό, περιστρέψτε το λάστιχο για να αλλάξετε την κάτω εσωτερική γωνία (D) 7. 
με μια γωνία που βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Αν και η άλλη γωνία είναι φθαρμένη, αντικαταστήστε το λάστιχο.

Συναρμολόγηση και ρύθμιση ύψους
Συναρμολογήστε τα λάστιχα (G) και διάταξη πτερυγίου (B) ακολουθώντας την αντίστροφη σειρά της αποσυναρμολόγησης.8. 
Βάλτε μπροστά το μηχάνημα και χαμηλώστε το φορέα κυλινδρικής βούρτσας (28) και κατόπιν ελέγξτε ότι τα λάστιχα των 9. 
πλαϊνών πτερυγίων (G):

αγγίζουν ελαφρά το δάπεδο,• 
συλλέγουν το διάλυμα. • 

Αν απαιτείται, σταματήστε το μηχάνημα και ρυθμίστε το ύψος πτερυγίου ξεσφίγγοντας τη λαβή (A) και περιστρέφοντας τις 10. 
λαβές (H).
Μετά τη ρύθμιση, σφίξτε το χειριστήριο (A).11. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΜΟΤΕΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Οδηγήστε το μηχάνημα σε επίπεδο δάπεδο.1. 
Θέστε το κλειδί στη μίζα (58) στη θέση «0».2. 
Ανοίξτε το κάλυμμα (20) και ελέγξτε ότι ο κάδος νερού ανάκτησης (19) είναι άδειος. Διαφορετικά, αδειάστε τον με τη βοήθεια 3. 
του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης (24).
Κλείστε το κάλυμμα (20).4. 
Σηκώστε προσεχτικά τη διάταξη κάδου (44).5. 
Ελέγξτε ότι το φίλτρο (37) είναι καθαρό. Αν απαιτείται, καθαρίστε το με νερό και πεπιεσμένο αέρα και κατόπιν τοποθετήστε το 6. 
ξανά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
Οδηγήστε το μηχάνημα σε επίπεδο δάπεδο.1. 
Θέστε το κλειδί στη μίζα (58) στη θέση «0».2. 
Κάτω από το μηχάνημα και πίσω από το δεξιό, πίσω τροχό, κλείστε την κάνουλα διαλύματος (A, Σχήμα 9). Η κάνουλα (A) είναι 3. 
κλειστή όταν βρίσκεται στη θέση (B) και είναι ανοικτή όταν βρίσκεται στη θέση (C).
Βγάλτε το διάφανο κύπελλο (D), ανακτήστε το παρέμβυσμα (E) και κατόπιν βγάλτε τον ηθμό φίλτρου (F) κάτω από το 4. 
μηχάνημα, μπροστά από το δεξιό πίσω τροχό. Καθαρίστε τα με νερό και τοποθετήστε τα ξανά επάνω στη στήριξη (G).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο ηθμός φίλτρου (F) πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στο περίβλημα της στήριξης (G).

Ανοίξτε την κάνουλα (A).5. 
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ΦΌΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑς
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Φορτίστε τις μπαταρίες όταν ανάψει το κίτρινο ή το κόκκινο προειδοποιητικό φωτάκι (62), ή στο τέλος κάθε κύκλου 
εργασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι μπαταρίες διαρκούν περισσότερο αν τις διατηρείτε φορτισμένες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όταν οι μπαταρίες αποφορτιστούν, φορτίστε τις ξανά το συντομότερο δυνατό, επειδή η αφόρτιστη κατάσταση 
μειώνει τη διάρκεια λειτουργίας τους.
Ελέγχετε την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Η φόρτιση της μπαταρίας παράγει εξαιρετικά εκρηκτικό αέριο υδρογόνο. Φορτίστε τις μπαταρίες σε χώρο με 
καλό εξαερισμό και μακριά από γυμνές φλόγες.
Μην καπνίζετε κατά τη φόρτιση των μπαταριών.
Όταν φορτίζετε την μπαταρία, η διάταξη δοχείου πρέπει πάντα να είναι ανοικτή με την αντίστοιχη βάση (25).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν φορτίζετε τις μπαταρίες επειδή μπορεί να υπάρχουν διαρροές του υγρού 
μπαταρίας. Το υγρό μπαταρίας είναι διαβρωτικό. Αν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε καλά με 
άφθονο νερό και συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Προκαταρκτικές διαδικασίες
Οδηγήστε το μηχάνημα σε επίπεδο δάπεδο.1. 
Ανοίξτε το κάλυμμα (20) και ελέγξτε ότι ο κάδος (19) είναι άδειος. Διαφορετικά, αδειάστε τον με τη βοήθεια του εύκαμπτου 2. 
σωλήνα αποστράγγισης (24).
Κλείστε τα καλύμματα (20).3. 
Σηκώστε προσεχτικά τη διάταξη κάδου (44).4. 
(Μόνο για μπαταρίες WET): Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη που βρίσκεται στο εσωτερικό των μπαταριών (39). Αν είναι 5. 
απαραίτητο, ξεβιδώστε τις τάπες (40) και συμπληρώστε.
Όταν επιτευχθεί η σωστή στάθμη, κλείστε τα καπάκια (40) και, αν απαιτείται, καθαρίστε την πάνω επιφάνεια των μπαταριών.

Φόρτιση των μπαταριών με εξωτερικό φορτιστή μπαταριών
Με τη βοήθεια του αντίστοιχου εγχειριδίου, ελέγξτε αν ο εξωτερικός φορτιστής μπαταριών είναι κατάλληλος. Η ονομαστική τιμή 6. 
της τάσης του φορτιστή μπαταριών είναι 24 V.
Αποσυνδέστε το βύσμα μπαταρίας (9) και συνδέστε το στον εξωτερικό φορτιστή μπαταριών.7. 
Συνδέστε το φορτιστή μπαταριών στην κεντρική ηλεκτρική παροχή.8. 
Μετά τη φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή μπαταριών από την κεντρική ηλεκτρική παροχή και το βύσμα μπαταρίας (9).9. 
(Μόνο για μπαταρίες WET): Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη μέσα στις μπαταρίες και κλείστε όλα τα καπάκια (40).10. 
Συνδέστε το βύσμα μπαταρίας (9) στο μηχάνημα.11. 
Χαμηλώστε προσεχτικά τη διάταξη κάδου (44).12. 

Φόρτιση μπαταρίας με (προαιρετικό) φορτιστή μπαταριών τοποθετημένο στο μηχάνημα
Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο του φορτιστή μπαταριών (41) στην κεντρική ηλεκτρική παροχή (η τάση και η συχνότητα πρέπει 3. 
να είναι συμβατές με τις τιμές του φορτιστή μπαταριών που αναγράφονται στην πινακίδα αύξοντα αριθμού του μηχανήματος).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν ο φορτιστής της μπαταρίας είναι συνδεδεμένος στην κεντρική ηλεκτρική παροχή, όλες οι λειτουργίες του 
μηχανήματος διακόπτονται αυτόματα.

Η κόκκινη προειδοποιητική λυχνία (62) είναι αναμμένη όταν ο φορτιστής μπαταριών φορτίζει τις μπαταρίες.
Η κίτρινη προειδοποιητική λυχνία (62) είναι αναμμένη όταν ο φορτιστής μπαταριών ολοκληρώνει τη φόρτιση της μπαταρίας.
Όταν ανάβει η πράσινη προειδοποιητική λυχνία, έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας.4. 
Μόλις φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, βγάλτε το ηλεκτρικό καλώδιο του φορτιστή μπαταρίας (41) από την κεντρική ηλεκτρική 5. 
τροφοδοσία και τυλίξτε το γύρω από το περίβλημά του, πίσω από το φορτιστή μπαταρίας.
Χαμηλώστε προσεχτικά τη διάταξη κάδου (44). 6. 
Το μηχάνημα είναι τώρα έτοιμο για χρήση.7. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του φορτιστή μπαταριών (16), βλ. σχετικό εγχειρίδιο.
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
(Για μηχάνημα με σύστημα EcoFlex™)

Καθαρίστε τον κάδο απορρυπαντικού (42) σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
Οδηγήστε το μηχάνημα στην καθορισμένη περιοχή απόρριψης.1. 
Ανοίξτε το κάλυμμα (20) και ελέγξτε ότι ο κάδος νερού ανάκτησης (19) είναι άδειος. Διαφορετικά, αδειάστε τον με τη βοήθεια 2. 
του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης (24). Κλείστε το κάλυμμα (20).
Σηκώστε προσεχτικά τη διάταξη κάδου (44).3. 
Ξεβιδώστε την τάπα και αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα (A, Σχήμα 10) από τον κάδο (B).4. 
Αφαιρέστε το δοχείο.5. 
Πλύντε τον κάδο στην καθορισμένη περιοχή απόρριψης.6. 
Τοποθετήστε τον κάδο (42) στη θέση που απεικονίζεται στην εικόνα και συνδέστε τον στον εύκαμπτο σωλήνα (A).7. 
Όταν αποστραγγιστεί ο κάδος απορρυπαντικού, πρέπει να αποστραγγιστεί και το σύστημα EcoFlex™ (βλ. διαδικασία στην 8. 
ακόλουθη παράγραφο).

AB

Σχήμα 10
P100371

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ECOFLEX™
(Για μηχάνημα με σύστημα EcoFlex™)

Καθαρίστε τον κάδο απορρυπαντικού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Για 1. 
να βγάλετε το απορρυπαντικό που έχει μείνει στους εύκαμπτους σωλήνες και την αντλία, πραγματοποιήστε την ακόλουθη 
διαδικασία.
Γυρίστε το κλειδί στη μίζα (58) στη θέση «I».2. 
Πιέστε το διακόπτη (53). Ελέγξτε ότι ανάβει το LED διακόπτη (54).3. 
Πιέστε ταυτόχρονα τους διακόπτες (53 και 59) έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει το LED (54) (μετά από περίπου 5 4. 
δευτερόλεπτα).
Αφήστε τους διακόπτες και περιμένετε να σταματήσει να αναβοσβήνει το LED (54) και να ενεργοποιηθεί το σύστημα 5. 
αναρρόφησης.
Συλλέξτε το απορρυπαντικό που έχει μείνει στο δάπεδο.6. 
Θέστε το κλειδί στη μίζα (58) στη θέση «0».7. 
Σηκώστε τον κάδο (19) και κατόπιν ελέγξτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας κάδου απορρυπαντικού (42) είναι άδειος. Διαφορετικά, 8. 
εκτελέστε ξανά τα βήματα 3 έως 7.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο κύκλος αποστράγγισης διαρκεί 30 περίπου δευτερόλεπτα. Κατόπιν, η λειτουργία αναρρόφησης ενεργοποιείται αυτόματα 
για να απομακρυνθεί το απορρυπαντικό που έχει μείνει.
Ο κύκλος αποστράγγισης μπορεί να πραγματοποιηθεί και όταν ο κάδος απορρυπαντικού (42) είναι γεμάτος νερό. Με τον 
τρόπο αυτό, το σύστημα καθαρίζεται πολύ καλά.
Συνιστάται να πραγματοποιείτε αυτό το είδος αποστράγγισης για να καθαρίσετε το σύστημα EcoFlex™ από σκόνη και 
εναποθέσεις σε περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί/καθαριστεί το μηχάνημα για πολύ καιρό.
Ο κύκλος αποστράγγισης μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί προκειμένου να γεμίσει γρήγορα ο εύκαμπτος σωλήνας 
παροχής απορρυπαντικού όταν το δοχείο (42) είναι γεμάτο αλλά ο εύκαμπτος σωλήνας είναι ακόμη άδειος.
Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επαναλάβετε τον κύκλο αποστράγγισης.

ΕΛΕΓΧΟΣ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα του μηχανήματος προστατεύονται από ηλεκτρονικές συσκευές που επαναφέρονται 
αυτόματα. Οι ασφάλειες ενεργοποιούνται μόνο σε περίπτωση σοβαρής ζημιάς. 
Συνιστάται οι ασφάλειες να αντικαθίστανται από αρμόδιο προσωπικό μόνο. 
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συντήρησης, το οποίο διατίθεται σε οποιονδήποτε πωλητή λιανικής της Nilfi sk.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με τις ακόλουθες λειτουργίες ασφάλειας.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμη θέση (8). Πιέστε το σταθερά σε περίπτωση άμεσης ανάγκης να σταματήσετε όλες τις λειτουργίες 
του μηχανήματος.
Για να επαναφέρετε τη λειτουργία του μηχανήματος, σηκώστε τη διάταξη κάδου (44) και συνδέστε ξανά το βύσμα μπαταρίας (9).

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Το σύστημα μειώνει την ταχύτητα στις στροφές και όταν το μηχάνημα γέρνει πλευρικά ώστε να αποφεύγονται οι απότομες 
ολισθήσεις, γεγονός που αυξάνει την ευστάθεια του μηχανήματος σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ
Βρίσκεται στο εσωτερικό του καθίσματος του οδηγού και δεν επιτρέπει τη λειτουργία του συστήματος κίνησης του μηχανήματος στην 
περίπτωση που ο χειριστής δεν κάθεται στο κάθισμα του οδηγού.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΡΕΝΟ
Είναι ενσωματωμένο στον μπροστινό τροχό και διατηρεί το μηχάνημα φρεναρισμένο όταν είναι απενεργοποιημένο ή σταματημένο.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Τα μοτέρ δεν λειτουργούν. Δεν ανάβει καμία 
προειδοποιητική λυχνία.

Το βύσμα μπαταρίας είναι αποσυνδεδεμένο. Συνδέστε τον.

Οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες. Φορτίστε τις μπαταρίες.

Το μηχάνημα δεν κινείται και η οθόνη (71) 
εμφανίζει τον κωδικό σφάλματος:

Το μηχάνημα έχει ενεργοποιηθεί με τη χρήση 
του κλειδιού της μίζας και παρατεταμένο 
πάτημα του πεντάλ.

Αφήστε το πεντάλ κίνησης.
Αν το πρόβλημα επιμείνει, επικοινωνήστε με 
εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Κατά την εκκίνηση του μηχανήματος, αναβοσβήνει 
το LED (68) του διακόπτη (67) και δεν λειτουργούν 
οι βούρτσες.

Απενεργοποιήθηκε το μηχάνημα χωρίς να 
ανυψωθεί ο φορέας υποδοχέα βούρτσας.

Περιμένετε να ανυψωθεί ο φορέας πριν 
ενεργοποιήσετε ξανά τις βούρτσες με τη 
βοήθεια του διακόπτη.

Οι βούρτσες δεν λειτουργούν. Αναβοσβήνει η 
κόκκινη προειδοποιητική λυχνία.

Οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες. Φορτίστε τις μπαταρίες.

Οι 3 προειδοποιητικές λυχνίες (62) αναβοσβήνουν 
ταυτόχρονα.

Τα μοτέρ βουρτσών είναι υπερφορτωμένα. Χρησιμοποιήστε λιγότερο σκληρές βούρτσες 
ή/και αποφύγετε να εργάζεστε με πρόσθετη 
πίεση.

Υπάρχουν ξένα υλικά (μπλεγμένες κλωστές, 
κτλ.) που εμποδίζουν την περιστροφή των 
βουρτσών.

Καθαρίστε τις πλήμνες των βουρτσών.

Η οθόνη (71) εμφανίζει κωδικό σφάλματος ως:

όπου «00» αντικαθιστάται από κωδικό 
διαφορετικό από «t4».

Το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου του 
μηχανήματος βρίσκεται σε κατάσταση 
συναγερμού.

Σβήστε το μηχάνημα και κατόπιν ανάψτε το 
ξανά.
Αν το πρόβλημα επιμείνει, επικοινωνήστε με 
εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Η αναρρόφηση του βρόμικου νερού είναι 
ανεπαρκής.

Ο κάδος νερού ανάκτησης είναι γεμάτος. Αδειάστε τον κάδο.

Το πλέγμα αναρρόφησης είναι φραγμένο ή ο 
πλωτήρας κλείνει.

Καθαρίστε το πλέγμα αναρρόφησης.

Το δοχείο με πλέγμα συλλογής σκουπιδιών 
είναι φραγμένο.

Καθαρίστε.

Ο εύκαμπτος σωλήνας είναι 
αποσυνδεδεμένος από το μάκτρο.

Συνδέστε τον.

Το μάκτρο είναι βρόμικο ή τα λάστιχα του 
μάκτρου είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα.

Καθαρίστε το μάκτρο ή γυρίστε ανάποδα/
αλλάξτε τα λάστιχα.

Το κάλυμμα του κάδου δεν έχει κλείσει σωστά 
ή το παρέμβυσμα είναι κατεστραμμένο.

Κλείστε σωστά το κάλυμμα ή καθαρίστε/
αλλάξτε το παρέμβυσμα.

Η ροή διαλύματος είναι ανεπαρκής. Το δοχείο διαλύματος είναι άδειο. Γεμίστε.

Το φίλτρο διαλύματος είναι βρόμικο. Καθαρίστε το φίλτρο.

Ο κάδος συστήματος EcoFlex™ είναι 
βρόμικος/καλυμμένος με ακαθαρσίες 
(προαιρετικά).

Αποστραγγίστε.

Το μάκτρο αφήνει σημάδια στο δάπεδο. Υπάρχουν σκουπίδια κάτω από το λάστιχο 
μάκτρου.

Αφαιρέστε τα σκουπίδια.

Τα λάστιχα μάκτρου είναι φθαρμένα, κομμένα 
ή σχισμένα.

Γυρίστε ανάποδα ή αντικαταστήστε τα 
λάστιχα.

Το μάκτρο δεν είναι ισορροπημένο με τον 
τροχό χειρός.

Ρυθμίστε το μάκτρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αν στο μηχάνημα είναι τοποθετημένος φορτιστής μπαταρίας, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν είναι βρίσκεται 
στο μηχάνημα ο φορτιστής. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του φορτιστή μπαταριών, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 
κέντρο εξυπηρέτησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες, απευθυνθείτε στα κέντρα εξυπηρέτησης Nilfi sk.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ
Παραδώστε το μηχάνημα για απόσυρση σε αρμόδια υπηρεσία.
Πριν αποσύρετε το μηχάνημα, αφαιρέστε και διαχωρίστε τα ακόλουθα υλικά, τα οποία θα πρέπει να απορριφθούν σωστά σύμφωνα 
με τον ισχύοντα νόμο:

Μπαταρίες –
Βούρτσες –
Πλαστικοί εύκαμπτοι σωλήνες και εξαρτήματα –
Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα (*) –

Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο Nilfi sk ιδιαίτερα όταν αποσύρετε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.(*) 
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