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Εκκένωση της χοάνης ...................................................... D-22 – D-23
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Διακοπή λειτουργίας του κινητήρα ντίζελ ..................................... D-26
Διακοπή λειτουργίας του κινητήρα προπανίου ............................ D-26
Διακοπή λειτουργίας του κινητήρα βενζίνης ................................ D-26
Λάδι υδραυλικού συστήματος ...................................................... D-26
  
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης .................................................. D-27
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Φόρτιση της μπαταρίας (μοντέλα με μπαταρία) ........................... D-29
Φόρτιση της μπαταρίας (υβριδικά μοντέλα) ................................. D-30
Συντήρηση κύριας σκούπας ............................................. D-31 – D-32
Συντήρηση της πλευρικής σκούπας ............................................. D-33
Συντήρηση του μάκτρου δαπέδου ................................................ D-34
Φίλτρο ελέγχου σκόνης χοάνης .................................................... D-35
Συντήρηση πλευρικής ποδιάς ...................................................... D-36
  

Αντιμετώπιση προβλημάτων ............................................ D-37 – D-39
Θέση του διακόπτη κυκλώματος .................................................. D-37
Τεχνικές προδιαγραφές ................................................................ D-40
Σύνθεση υλικών και ανακυκλωσιμότητα ...................................... D-41
  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το σαρωτή / τριβέα Nilfi sk™ .  Πριν θέσετε το μηχάνημα σε 
λειτουργία, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά.  Οι  αναφορές «δεξιά» και «αριστερά» σε αυτό το εγχειρίδιο γίνονται με βάση το οπτικό πεδίο από 
τη θέση του οδηγού.

Σημείωση: Οι αριθμοί ή τα γράμματα μέσα σε παρενθέσεις με έντονούς χαρακτήρες υποδεικνύουν κάποιο αντικείμενο που εμφανίζεται 
στις σελίδες D-8 – D-12 εκτός εάν αναφέρεται ο αριθμός μιας συγκεκριμένης εικόνας.
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Οι εργασίες επισκευής, εφόσον είναι απαραίτητες, πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Nilfi sk, όπου απασχολείται ειδικά 
εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό και διατηρείται απόθεμα γνήσιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων της Nilfi sk.

Για επισκευές ή επιδιορθώσεις, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Nilfi sk που αναγράφεται παρακάτω.  Παρακαλούμε να αναφέρετε 
το μοντέλο και τον αριθμό παραγωγής του μηχανήματός σας, όταν αναφέρετε προβλήματα που έχουν σχέση με αυτό.

(Προς τον αντιπρόσωπο: επικολλήστε εδώ την ετικέτα του συνεργείου σας).

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ο Κωδικός μοντέλου και ο Αριθμός παραγωγής του μηχανήματός σας αναγράφονται στην πινακίδα στοιχείων.  Μια πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στο τοίχωμα 
του χώρου χειριστή κάτω ακριβώς από το αυτοκόλλητο του αυτόματου διακόπτη κυκλώματος.  Η δεύτερη πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στο πλαίσιο, κάτω από το 
δοχείο αποκομιδής.  Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά για το μηχάνημα.  Σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό 
παραγωγής του μηχανήματός σας στο χώρο που παρέχεται παρακάτω, για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ ___________________________________________________

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ _________________________________________

ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ _______________________________________
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και τις επισκευές του κινητήρα, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα για 
τη συντήρηση και το χειρισμό, οι οποίες παρέχονται χωριστά.

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μόλις παραλάβετε το μηχάνημα, επιθεωρήστε προσεκτικά το κιβώτιο αποστολής και το ίδιο το μηχάνημα για πιθανές φθορές. Εάν διαπιστώσετε φθορές, φυλάξτε 
όλα τα μέρη του χαρτοκιβώτιου, ώστε να ελεγχθούν από τη μεταφορική εταιρεία που παρέδωσε το μηχάνημα.  Επικοινωνήστε αμέσως με τη μεταφορική εταιρεία, 
για να υποβάλετε δήλωση ζημίας κατά τη μεταφορά.
   

1 Αφού αφαιρέσετε το κιβώτιο, αφαιρέστε τους ξύλινους τάκους δίπλα από τους τροχούς.
2 Ελέγξτε το λάδι του κινητήρα και τη στάθμη του ψυκτικού υγρού.
3 Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του υδραυλικού συστήματος.
4 Διαβάστε τις οδηγίες στην ενότητα Προετοιμασία του Μηχανήματος για Χρήση του εγχειριδίου αυτού και, στη συνέχεια, γεμίστε το ντεπόζιτο καυσίμου.
5 Τοποθετήστε μία ράμπα δίπλα από το μπροστινό άκρο της παλέτας.
6 Διαβάστε τις οδηγίες στις ενότητες Διακόπτες χειρισμού και Χειρισμός του Μηχανήματος, και θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.  Οδηγήστε σιγά σιγά το 

μηχάνημα από την παλέτα πάνω στο δάπεδο. Πατήστε ελαφρά το πεντάλ του φρένου, μέχρις ότου το μηχάνημα βγει εντελώς από την παλέτα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Να χειρίζεστε αυτό το μηχάνημα με εξαιρετική ΠΡΟΣΟΧΗ. Πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
εξοικειωθεί πλήρως με όλες τις οδηγίες χειρισμού.  Για οποιεσδήποτε απορίες, απευθυνθείτε στον επόπτη σας ή τον αντιπρόσωπο 
βιομηχανικών προϊόντων Nilfi sk στην περιοχή σας.
•Σε περίπτωση που το μηχάνημα δεν λειτουργεί σωστά, μην επιχειρήσετε να διορθώσετε το πρόβλημα, αν δεν σας δώσει σχετικές 
οδηγίες ο επόπτης σας.  Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο μηχανικό εταιρείας ή στην τεχνική υπηρεσία ενός εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου της Nilfi sk-Advance, για να κάνει τις απαραίτητες επιδιορθώσεις στο μηχάνημα.
• Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί όταν εκτελείτε εργασίες σε αυτό το μηχάνημα. Χαλαρά ενδύματα, μακριά μαλλιά και κοσμήματα 
μπορεί να πιαστούν στα κινούμενα μέρη. Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης με κλειδί στη θέση OFF (ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) και 
αφαιρέστε το κλειδί πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης στο μηχάνημα.  Πατήστε το φρένο στάθμευσης πριν 
κατέβετε από το μηχάνημα.  Να έχετε ως σύμβουλο την κοινή λογική, να υιοθετήσετε κάποιες καλές συνήθειες για την ασφάλειά σας 
και να προσέχετε τις κίτρινες επιγραφές που βρίσκονται πάνω στο μηχάνημα.
• Οδηγείτε με μικρή ταχύτητα, όταν κινείστε σε επικλινή εδάφη.  Χρησιμοποιείτε το πεντάλ του φρένου (38) για να ελέγχετε την 
ταχύτητα του οχήματος σε κατωφέρειες.  ΜΗΝ επιχειρείτε να στρίψετε το όχημα σε επικλινές έδαφος, οδηγείτε μόνο ευθεία μπροστά 
ή προς τα πίσω.
• Η μέγιστη επιτρεπτή κλίση οδοστρώματος για σάρωση και καθαρισμό είναι 10°.  Η μέγιστη επιτρεπτή κλίση οδοστρώματος για 
μεταφορά του οχήματος είναι 10°.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τροποποιήσεις και προσθήκες στο μηχάνημα καθαρισμού, οι οποίες επηρεάζουν την απόδοση και την ασφαλή λειτουργία, δεν πρέπει να εκτελούνται από 
τον πελάτη ή το χρήστη χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Nilfi sk-Advance Inc. Τυχόν μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις ακυρώνουν την εγγύηση του 
μηχανήματος και καθιστούν τον πελάτη υπεύθυνο για ενδεχόμενα ατυχήματα.



D-4 / Ελληvıκά

D-4 - FORM NO. 56041983 - CS7000

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η Nilfi sk χρησιμοποιεί τα παρακάτω σύμβολα ως προειδοποίηση για πιθανές επικίνδυνες συνθήκες. Πάντα να διαβάζετε 
προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες και να λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του προσωπικού και των 
εγκαταστάσεων.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Χρησιμοποιείται ως προειδοποίηση για άμεσους κινδύνους που θα προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
Χρησιμοποιείται ως μέσο προσέλκυσης της προσοχής σε καταστάσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρό 
τραυματισμό.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Χρησιμοποιείται ως μέσο προσέλκυσης της προσοχής σε καταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν ελαφρούς 
τραυματισμούς ή ζημιά στο μηχάνημα ή σε άλλα αντικείμενα.

  Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Περιλαμβάνουν ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις που σας προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους βλάβης του μηχανήματος ή 
πρόκλησης σωματικών βλαβών.
Το παρόν μηχάνημα είναι κατάλληλο μόνο για εμπορική χρήση, για παράδειγμα σε εργοστάσια κατασκευής, αποθήκες, εργοστάσια 
τσιμεντόλιθων και τούβλων, χώρους στάθμευσης, δημοτικά πάρκα, καθώς και εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και μεταφοράς.

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
• Αυτό το μηχάνημα εκλύει καυσαέρια (μονοξείδιο του άνθρακα) που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές σωματικές βλάβες ή και θάνατο. 

Πρέπει πάντα να υπάρχει ο απαραίτητος εξαερισμός, όταν το χρησιμοποιείτε. (Μόνο για μοντέλα Diesel & LPG.)

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !
• Το μηχάνημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
• Το παρόν μηχάνημα δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή 

διανοητικές ικανότητες, ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση.
• Όταν βρίσκεστε πάνω σε ράμπες ή επικλινείς επιφάνειες, να αποφεύγετε τις απότομες στάσεις όταν η συσκευή φέρει φορτίο.  Να 

αποφεύγετε τις απότομες και κλειστές στροφές.  Να χρησιμοποιείτε χαμηλή ταχύτητα κατά την κάθοδο από ράμπες.
• Για να αποφύγετε τον ψεκασμό ή τον τραυματισμό από το λάδι του υδραυλικού συστήματος, να φοράτε πάντα τα κατάλληλα ενδύματα και 

προστατευτικά γυαλιά για τα μάτια, όταν εργάζεστε με ή κοντά στο υδραυλικό σύστημα.
• Να προφυλάσσετε τη μπαταρία από σπινθήρες, γυμνή φλόγα και υλικά που αναδίδουν καπνούς.  Κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας, 

αναδίδονται εκρηκτικά αέρια.
• Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας εκλύεται αέριο υδρογόνο, που είναι ιδιαίτερα εκρηκτικό.  Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να γίνεται 

μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους, μακριά από γυμνή φλόγα.  Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια της φόρτισης της μπαταρίας.
• Μη φοράτε κοσμήματα, όταν εργάζεστε κοντά σε ηλεκτρικά εξαρτήματα.
• Πριν επισκευάσετε ηλεκτρικά εξαρτήματα, να γυρίζετε το διακόπτη με κλειδί στη θέση απενεργοποίησης (Ο) και να αποσυνδέετε τις 

μπαταρίες.
• Μην εργάζεστε ποτέ κάτω από το μηχάνημα χωρίς να έχετε τοποθετήσει τάκους ή στηρίγματα ασφαλείας για την υποστήριξή του.
• Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα προϊόντα καθαρισμού, μην χειρίζεστε το μηχάνημα επάνω ή κοντά σε αυτά τα προϊόντα, καθώς και σε 

χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά.
• Μην ασκείτε πίεση στον πίνακα ελέγχου, τον πίνακα ασφαλειών, τον πίνακα επαφέων ή την περιοχή του κινητήρα.
• Μην εισπνέετε τις αναθυμιάσεις της εξάτμισης. Να χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους μόνο εάν υπάρχει επαρκής εξαερισμός, καθώς 

και ένα δεύτερο άτομο που είναι επιφορτισμένο με την προστασία σας.
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς προστατευτική διάταξη έναντι της πτώσης αντικειμένων (FOPS) σε χώρους, όπου ενδέχεται να 

τραυματιστεί ο χειριστής από την πτώση αντικειμένων.
• Τα μηχανήματα πρέπει να σταθμεύονται με ασφάλεια.
• Το μηχάνημα θα ελέγχεται τακτικά από ειδικευμένο τεχνικό, ειδικά όσον αφορά το δοχείο υγραερίου και τις συνδέσεις του, όπως απαιτείται 

για την ασφαλή λειτουργία βάσει τοπικών ή εθνικών κανονισμών.
• Να τηρείτε το μεικτό βάρος οχήματος (GVW) του μηχανήματος κατά τη φόρτωση, οδήγηση, ανύψωση ή στήριξη του μηχανήματος.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Το μηχάνημα δεν είναι εγκεκριμένο για χρήση σε πεζοδρόμια ή δημόσιους δρόμους.
• Το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για τη συλλογή επιβλαβούς σκόνης.
• Προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε δίσκους χάραξης και πέτρες λείανσης. Η Nilfi sk δεν φέρει καμία ευθύνη για 

οποιαδήποτε ζημιά σε επιφάνειες δαπέδων που προκαλείται από εργαλεία χάραξης ή πέτρες λείανσης.
• Κατά το χειρισμό του μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι δεν θέτετε σε κίνδυνο τους παριστάμενους -κυρίως παιδιά.
• Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας επισκευής, διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες που αφορούν τη 

συγκεκριμένη εργασία.
• Μην αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη, εάν δεν γυρίσετε πρώτα το διακόπτη με κλειδί στη θέση 

απενεργοποίησης (O), αφαιρέστε το κλειδί και ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης.
• Γυρίζετε το διακόπτη με κλειδί στη θέση απενεργοποίησης (Ο), πριν αλλάξετε τις βούρτσες και πριν ανοίξετε τους 

πίνακες πρόσβασης στο εσωτερικό.
• Προσέχετε να μην πιαστούν τα μαλλιά σας, κοσμήματα ή φαρδιά ρούχα, στα κινούμενα μέρη.
• Χρησιμοποιείτε με προσοχή το μηχάνημα σε συνθήκες παγετού. Το νερό που τυχόν υπάρχει στα δοχεία διαλύματος 

ή ανάκτησης ή στους εύκαμπτους σωλήνες είναι πιθανό να παγώσει.
• Η μπαταρία θα πρέπει να αφαιρείται από το μηχάνημα προτού το μηχάνημα απορριφθεί ως άχρηστο.  Η απόρριψη 

της μπαταρίας θα πρέπει να γίνεται με ασφάλεια, σύμφωνα με τους τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.
• Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη από εκείνη που επισημαίνεται επάνω σε αυτό.
• Πριν από τη χρήση, όλες οι πόρτες και οι πτυσσόμενες οροφές πρέπει να είναι κατάλληλα ασφαλισμένες.
   

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
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ΡΑΒΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Βεβαιωθείτε ότι η μπάρα ασφάλειας της χοάνης (23) βρίσκεται στη θέση της, κάθε φορά που επιχειρείτε να εκτελέσετε 
οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης κάτω ή κοντά στην ανασηκωμένη χοάνη.  Η ράβδος ασφάλειας της χοάνης (23) συγκρατεί τη 
χοάνη ανυψωμένη, ώστε να εκτελούνται εργασίες στο χώρο κάτω από αυτήν.  Δείτε την Εικόνα 1.  Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τα 
υδραυλικά εξαρτήματα του μηχανήματος, αν θέλετε να στηρίξετε τη χοάνη με ασφαλή τρόπο.
A – Για να ασφαλίσετε τη ράβδο ασφαλείας της χοάνης:
1. Για να ανυψώσετε τη χοάνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη ανύψωσης της χοάνης.
2. Τραβήξτε τη λαβή ράβδου ασφαλείας της χοάνης (21) προς το μέρος σας για να ανασύρετε τη ράβδο ασφαλείας (23).
3. Για να χαμηλώσετε τη χοάνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη χαμηλώματος της χοάνης, ώσπου να έρθει σε επαφή με τη ράβδο 

ασφαλείας της χοάνης.
A – Για να απασφαλίσετε τη ράβδο ασφαλείας της χοάνης:
1. Για να ανυψώσετε ελαφρά τη χοάνη, ώστε να ανασηκωθεί από τη ράβδο ασφαλείας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη 

ανύψωσης της χοάνης.
2. Τραβήξτε τη λαβή ράβδου ασφαλείας της χοάνης (21) προς το μπροστινό μέρος του μηχανήματος για να επεκταθεί η ράβδος ασφαλείας 

(23).
3. Για να χαμηλώσετε τη χοάνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη χαμηλώματος της χοάνης.
ΕΙΚΟΝΑ 1
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ΑΝΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην εργάζεστε ποτέ κάτω από ένα μηχάνημα χωρίς να έχετε τοποθετήσει τάκους ή στηρίγματα ασφαλείας για την υποστήριξη του 
μηχανήματος.
• Να ανυψώνετε το μηχάνημα τοποθετώντας το γρύλο στα σημεία που προορίζονται για το σκοπό αυτό (Μην το ανυψώνετε από τη χοάνη) – 

ανατρέξτε στα σημεία ανύψωσης (33).
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πριν μεταφέρετε το μηχάνημα με φορτηγό ανοικτού τύπου ή ρυμουλκούμενο όχημα, βεβαιωθείτε ότι. . .
• Όλες οι πόρτες πρόσβασης είναι καλά ασφαλισμένες.
• Το μηχάνημα είναι προσδεμένο στο δάπεδο του οχήματος με ασφαλή τρόπο – ανατρέξτε στα σημεία πρόσδεσης (33).
• Το φρένο στάθμευσης του μηχανήματος είναι ενεργοποιημένο.

ΕΙΚΟΝΑ 2

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΄Η ΩΘΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΛΑΒΗ
 ΠΡΟΣΟΧΗ!

Εάν το μηχάνημα θα πρέπει να ρυμουλκηθεί ή να ωθηθεί, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης με κλειδί βρίσκεται στη θέση OFF (ΕΚΤΟΣ) 
και μην μετακινείτε το μηχάνημα με ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή του βαδίσματος (2-3 mph, 3-5 kph) και μόνον για κοντινές 
αποστάσεις.
  

Μια δεύτερη δυνατότητα, που επιτρέπει τη διεύθυνση του μηχανήματος κατά την ώθηση ή της ρυμούλκηση είναι η ακόλουθη:
Στρέψτε το διακόπτη με κλειδί (A) στη θέση ON και κρατήστε πατημένο το διακόπτη ταχύτητας (K) και το διακόπτη πλύσης υψηλής 
πίεσης (N) επί δύο δευτερόλεπτα.

Σύμβολο σημείων ανύψωσης
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Καθώς διαβάζετε αυτό το εγχειρίδιο, θα συναντάτε συχνά έντονους αριθμούς ή γράμματα μέσα σε παρένθεση, για παράδειγμα: (2).  Αυτοί οι 
αριθμοί σας παραπέμπουν στο αντικείμενο που παρουσιάζεται σε αυτές τις σελίδες, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.  Ανατρέξτε σε αυτές 
τις σελίδες, όποτε το κρίνετε απαραίτητο, για να εντοπίσετε με ακρίβεια τη θέση κάποιου εξαρτήματος που αναφέρεται στο κείμενο.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
Για λεπτομερή επεξήγηση του κάθε στοιχείου που αναφέρεται στις επόμενες 5 σελίδες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο επισκευών.
1 Τιμόνι
2 Κάθισμα χειριστή
3 Αναδιπλούμενο κλείδωμα δοχείου αποκομιδής
4 Στόμιο πλήρωσης του δοχείου διαλύματος
5 Κάλυμμα δοχείου αποκομιδής
6 Καπάκι πρόσβασης στο φίλτρο κενού
7 Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης του δοχείου αποκομιδής
8 Αριστερή διάταξη ποδιάς
9 Σωλήνας εξαγωγής καυσαερίων (LPG & ντίζελ μόνο)
10 Ασφάλεια θυρίδας προσπέλασης του χώρου κινητήρα
11 Εμπρός τροχός
12 Αριστερή πλευρική σκούπα
13 Ακροφύσια ψεκασμού DustGuard™ (προαιρετικό)
14 Προβολείς
15 Δεξιά πλευρική σκούπα

16 Ασφάλειες καλύμματος χοάνης
17 Φίλτρο για τον έλεγχο της σκόνης
18 Στόμιο πλήρωσης του δοχείου DustGuard™
19 Μπαταρία (μοντέλα με μπαταρία)
20 Ασφάλεια χώρου κινητήρα/μπαταρίας
21 Λαβή ράβδου ασφάλειας χοάνης
22 Δεξαμενή ψυκτικού κινητήρα (LPG & ντίζελ μόνο)
51 Κάνιστρο απορριμμάτων δοχείο αποκομιδής
52 Διακόπτες με πλωτήρα του δοχείου αποκομιδής
54 Φίλτρο έκπλυσης υψηλής πίεσης (προαιρετικό)
55 Φίλτρο DustGuard™(προαιρετικό)
56 Βαλβίδα αποκοπής DustGuard™ (προαιρετικό)

54

1
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
24 Ασφάλεια καπακιού δοχείου αποκομιδής
25 Αναδιπλούμενη λαβή δοχείου αποκομιδής
26 Πίνακας αυτόματων διακοπτών κυκλώματος (βλ. Αντιμετώπιση 

προβλημάτων)
27 Πίνακας ελέγχου
28 Πώμα ψυγείου
29 Ενδεικτική λυχνία συντήρησης του φίλτρου αέρα
30 Μπαταρία έναρξης λειτουργίας κινητήρα (LPG & ντίζελ μόνο)
31 Δεξαμενή καυσίμου LPG (μοντέλα LPG)
32 Μπαταρία
33 Θέση σημείων ανύψωσης
34 Κάτω κάλυμμα
35 Δεξιά θύρα
36 Θύρα προσπέλασης σκούπας
37 Πεντάλ κίνησης, κατεύθυνσης/ταχύτητας
38 Πεντάλ φρένου / φρένο στάθμευσης

39 Διάταξη δεξιάς ποδιάς καθαρισμού
40 Κουμπί συγκράτησης προστατευτικού άκρων
41 Φίλτρο διαλύματος
42 Βαλβίδα αποκοπής διαλύματος
43 Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης του δοχείου 

διαλύματος
44 Κουμπιά αφαίρεσης μάκτρου δαπέδου
45 Διάταξη του μάκτρου δαπέδου
46 Λαβή ρύθμισης κλίσης του μάκτρου δαπέδου
47 Φυσίγγια απορρυπαντικού (μόνο σε μοντέλα 

EcoFlex™)
48 Φίλτρο αέρα κινητήρα
49 Δεξαμενή υδραυλικού λαδιού
50 Δείκτης στάθμης λαδιού κινητήρα (LPG & ντίζελ μόνο)
53 Περιστροφικός μοχλός ρύθμισης κλίσης τιμονιού
57 Πίσω προστατευτικό μάκτρου (προαιρετικό)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α Διακόπτης με κλειδί
B Επείγουσα διακοπή λειτουργίας
C Οθόνη LCD
D Ένδειξη αριστερής στροφής
E Φλας αριστερής στροφής
F Φώτα κινδύνου
G Φλας δεξιάς στροφής
H Ένδειξη δεξιάς στροφής
I Ένδειξη προσοχής
J Ένδειξη προειδοποίησης
K Διακόπτης ταχύτητας
L Διακόπτης προβολέα
M Διακόπτης κόρνας
N Διακόπτης έκπλυσης υψηλής πίεσης (προαιρετικό, βλ. IS56090038)
O Διακόπτης ισχυρού καθαρισμού (προαιρετικό, βλ. IS56090061)
P Διακόπτης ριπής ισχύος (EcoFlex™ μόνο)
Q Αύξηση πίεσης καθαρισμού
R Διακόπτης καθαρισμού One-Touch™
S Διακόπτης μείωσης πίεσης καθαρισμού

T Διακόπτης αύξησης ροής διαλύματος
U Διακόπτης διαλύματος
V Διακόπτης μείωσης ροής διαλύματος
W Διακόπτης αναρρόφησης/εξαρτήματος χειρός (βλ. 

IS56090054)
X Διακόπτης απορρυπαντικού
Y Διακόπτης σκουπίσματος One-Touch™
Z Διακόπτης ανύψωσης σκούπας
AA Διακόπτης επιλογής σκούπας
BB Διακόπτης χαμηλώματος σκούπας
CC Διακόπτης πλευρικής σκούπας
DD Διακόπτης ψεκασμού DustGuard™
EE Διακόπτης μηχανισμού ανακίνησης φίλτρου
FF Διακόπτης ανεμιστήρα ελέγχου σκόνης
GG Διακόπτης πλωτήρα κύριας σκούπας
ΗΗ Διακόπτης ανύψωσης χοάνης
II Διακόπτης χαμηλώματος χοάνης
JJ Διακόπτης ανοίγματος πόρτας χοάνης
KK Διακόπτης κλεισίματος πόρτας χοάνης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
1 Κύρια οθόνη για μοντέλα με μπαταρία
2 Κύρια οθόνη για μοντέλα LPG
3 Κύρια οθόνη για μοντέλα ντίζελ
4 Οθόνη ρύθμισης σκούπας

C Οθόνη LCD
C1 Ένδειξη απορρυπαντικού (εάν υπάρχει)
C2 Στάθμη δοχείου διαλύματος
C3 Χρόνος σκουπίσματος/καθαρισμού (μοντέλα με μπαταρία)
C4 Χρόνος λειτουργίας κινητήρα (μοντέλα LPG & ντίζελ)
C5 Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας (μοντέλα με μπαταρία)
C6 Στάθμη καυσίμου (μοντέλα ντίζελ)
C7 Σύστημα ανακύκλωσης (εάν υπάρχει)
C8 Θέση κύριας σκούπας
C9 Επιλεγμένες σκούπες
C10 Κατεύθυνση σκούπας

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
ΕΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ (Χ) ΠΑΡΑΚΑΤΩ, 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ NILFISK.

C Οθόνη LCD
C11 Μη κρίσιμο σφάλμα
C12 Ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταρίας 
  (Μοντέλα με μπαταρία = χαμηλή τάση μπαταρίας)
  (Μοντέλα LPG & ντίζελ = χαμηλή τάση μπαταρίας)
C13 Εικονίδιο προσοχής για χαμηλή στάθμη διαλύματος
C14 Εικονίδιο προσοχής για θερμοκρασία χοάνης (προαιρετικό)
C15 Εικονίδιο προσοχής για φραγμένο φίλτρο χοάνης (προαιρετικό)
C16 Εικονίδιο προσοχής για προθερμαντήρα καυσίμου (μοντέλα 

ντίζελ)
C17 Κρίσιμο σφάλμα

C18 Εικονίδιο προειδοποίησης χαμηλής μπαταρία έναρξης 
λειτουργίας κινητήρα (μοντέλα LPG & ντίζελ)

C19 Σφάλμα κινητήρα
C20 Εικονίδιο προειδοποίησης χαμηλής στάθμης καυσίμου 

(μοντέλα LPG & ντίζελ)
C21 Εικονίδιο προειδοποίησης φρένου στάθμευσης
C22 Εικονίδιο προειδοποίησης γεμάτου δοχείου αποκομιδής
C23 Εικονίδιο προειδοποίησης πολύ υψηλής θερμοκρασίας 

κινητήρα
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C

X

1.0
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΙΝ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
     

Πριν από κάθε χρήση:
* Επιθεωρήστε το μηχάνημα για τυχόν ζημιές και διαρροές λαδιού ή ψυκτικού υγρού.
* Πιέστε το ελαστικό κύπελλο για τη σκόνη που βρίσκεται στο φίλτρο αέρα του κινητήρα (48), για να απομακρυνθεί η σκόνη που έχει 

συσσωρευτεί εκεί.
* Ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία συντήρησης του φίλτρου αέρα (29)
* Ελέγξτε τη στάθμη ψυκτικού υγρού του κινητήρα (22).
* Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα (50)
* Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του υδραυλικού συστήματος.
* Ελέγξτε το δείκτη στάθμης καυσίμου (C6) στα μοντέλα με τον κινητήρα ντίζελ.
* Ελέγξτε το δείκτη στάθμης καυσίμου που βρίσκεται στη δεξαμενή LPG (31) για το μοντέλο με κινητήρα προπανίου.
* Ελέγξτε τη στάθμη φόρτισης στη μπαταρία (C5) για τα μοντέλα με μπαταρία.
* Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής τής μπαταρίας δεν είναι συνδεδεμένος στο μηχάνημα.
* Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο αποκομιδής είναι άδειο.
  

Στη θέση του οδηγού:
* Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τα κουμπιά χειρισμού και τις λειτουργίες τους.
* Ρυθμίστε το κάθισμα κατά τρόπο ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε όλα τα κουμπιά ελέγχου.
* Εισαγάγετε το κύριο κλειδί και γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης (Α) στη θέση ΟΝ.  Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία της κόρνας (Μ) του 

ωρόμετρου (C3 ή C4) και των προβολέων (L).  Στρέψτε το διακόπτη ανάφλεξης με κλειδί (Α) στη θέση απενεργοποίησης (OFF).
* Ελέγξτε το πεντάλ φρένου (38).  Το πεντάλ πρέπει να είναι σφιχτό και να μην πηγαίνει εντελώς προς τα κάτω.  Όταν χρησιμοποιείται το 

μάνδαλο πρέπει να συγκρατεί το πεντάλ.
 (Αναφέρετε αμέσως όλες τις βλάβες στο τεχνικό προσωπικό).
  

Προγραμματίστε τον καθαρισμό εκ των προτέρων:
* Προγραμματίστε μακριές διαδρομές, με ελάχιστες στάσεις ή εκκινήσεις. 
* Προβλέψτε 15 cm (6 ίντσες) επικάλυψης της διαδρομής της σκούπας, για να εξασφαλίσετε πλήρη κάλυψη.
* Αποφύγετε τις απότομες στροφές, τα κτυπήματα σε στύλους ή το ξύσιμο των πλευρών του μηχανήματος.
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ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ - ΒΕΝΖΙΝΗ / ΥΓΡΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟ
Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα, όταν το μηχάνημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδο έδαφος και ο κινητήρας είναι κρύος.  Αλλάξτε το λάδι 
του κινητήρα μετά τις πρώτες 50 ώρες λειτουργίας και στη συνέχεια κάθε 200 ώρες.  Χρησιμοποιήστε λάδια κατηγορίας SF ή SG, τα οποία 
πληρούν τις προδιαγραφές API και είναι κατάλληλα για τις θερμοκρασίες της εποχής.  Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Συνεργείο κινητήρα για τη 
χωρητικότητα σε λάδι και τις λοιπές προδιαγραφές του κινητήρα.  Με κάθε αλλαγή λαδιού, αντικαθιστάτε μαζί και το φίλτρο λαδιού.
 ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΒΑΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ
 Πάνω από 25 °C (77 °F) SAE 30 ή SAE 10W-30
 0,00 °C 0,00 °C έως 25,00 °C (32 °F έως 77 °F) SAE 20 ή SAE 10W-30
 Κάτω από 0 °C (32 °F) SAE 10W ή SAE 10W-30
ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ - ΝΤΙΖΕΛ
Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κινητήρα, όταν το μηχάνημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδο έδαφος και ο κινητήρας είναι κρύος.  Αλλάξτε το 
λάδι του κινητήρα μετά τις πρώτες 50 ώρες λειτουργίας και στη συνέχεια κάθε 200 ώρες.  Χρησιμοποιήστε λάδια τύπου CF, CF-4 ή CG-4, που 
πληρούν τις προδιαγραφές API και είναι κατάλληλα για τις θερμοκρασίες της εποχής (*σημαντικό: για περαιτέρω συστάσεις σχετικά με το 
ενδεδειγμένο λάδι ντίζελ, ανατρέξτε στη σημείωση για τον τύπο λαδιού/καυσίμου παρακάτω).  Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Συνεργείο κινητήρα για 
τη χωρητικότητα σε λάδι και τις λοιπές προδιαγραφές του κινητήρα.  Με κάθε αλλαγή λαδιού, αντικαθιστάτε μαζί και το φίλτρο λαδιού.
 ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΒΑΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ
 Πάνω από 25 °C (77 °F) SAE 30 ή SAE 10W-30
 0,00 °C έως 25,00 °C (32 °F έως 77 °F) SAE 20 ή SAE 10W-30
 Κάτω από 0 °C (32 °F) SAE 10W ή SAE 10W-30
* Σημείωση για λάδι ντίζελ:
 Δεδομένων των ισχυόντων ελέγχων εκπομπών, τα λάδια CF-4 and CG-4 έχουν αναπτυχθεί ειδικά για χρήση με καύσιμα χαμηλής 

περιεκτικότητας σε θείο σε κινητήρες οχημάτων που κινούνται σε δημόσιες οδούς.  Εάν ένα όχημα που δεν κινείται σε δημόσιες οδούς 
χρησιμοποιεί καύσιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, συνιστάται η χρήση λιπαντικού λαδιού CF, CD ή CE με υψηλό συνολικό αριθμό 
βάσης.  Εάν χρησιμοποιείτε λιπαντικό λάδι CF-4 ή CG-4 με καύσιμα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, αλλάζετε συχνότερα τα λάδια.

Λιπαντικό λάδι που συνιστάται σε περίπτωση χρήσης καυσίμων με χαμηλή ή υψηλή περιεκτικότητα σε θείο.

Καύσιμο
Κατηγορία λιπαντικού
λαδιού

Χαμηλό θείο
(0,5 % ≥) Υψηλό θείο Παρατηρήσεις

CF O O TBN ≥ 10
CF-4 O X
CG-4 O X

O : Συνιστώμενο X : Μη συνιστώμενο

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΡΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ – ΒΕΝΖΙΝΗ / ΥΓΡΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟ
Κατά την αρχική περίοδο ρονταρίσματος του κινητήρα μπορεί να αντιληφθείτε μια ανεπαίσθητη οσμή ή λίγο καπνό, που προέρχεται από τον 

κινητήρα.  

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
 ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μην αφαιρείτε το πώμα του ψυγείου όταν ο κινητήρας είναι ζεστός.
  

Για να ελέγξετε τη στάθμη ψυκτικού υγρού κινητήρα, ανοίξτε την ασφάλεια της θυρίδας προσπέλασης του χώρου κινητήρα (10), αφαιρέστε τον 
πλευρικό πίνακα παρατηρήστε τη στάθμη ψυκτικού υγρού στο δοχείο ψυκτικού υγρού (22).  Εάν η στάθμη είναι χαμηλή, προσθέστε αντιψυκτικό 
αυτοκινήτων, κατάλληλα αραιωμένο για το περιβάλλον.  Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες του ψυγείου εκτελώντας πλύση με νερό χαμηλής πίεσης ή 
χρησιμοποιώντας συμπιεσμένο αέρα ανά 30 ώρες.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΙΝ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
  

ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
                         

Πριν από κάθε χρήση του μηχανήματος, να ελέγχετε την ενδεικτική λυχνία συντήρησης του φίλτρου αέρα (29).  Μην κάνετε συντήρηση στο φίλτρο αέρα, 
αν δεν εμφανίζεται η κόκκινη ένδειξη του δείκτη συντήρησης.
    

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όταν κάνετε συντήρηση στα στοιχεία του φίλτρου αέρα του κινητήρα, να προσέχετε ιδιαίτερα να μην εισέλθει σκόνη στον κινητήρα. 
Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στον κινητήρα.
    

Το φίλτρο αέρα του κινητήρα περιέχει ένα κύριο (εξωτερικό) φίλτρο και ένα φίλτρο ασφαλείας (εσωτερικό). Το κύριο φίλτρο μπορεί να καθαριστεί 
δύο φορές, προτού αντικατασταθεί. Να αντικαθιστάτε το φίλτρο ασφαλείας κάθε τρεις καθαρισμούς του κύριου φίλτρου. Μην επιχειρήσετε ποτέ να 
καθαρίσετε το φίλτρο ασφαλείας.
    

Για να καθαρίσετε το κυρίως φίλτρο, απασφαλίστε τα 2 κλιπ που βρίσκονται στο άκρο του φίλτρου αέρα και αφαιρέστε το ακραίο περίβλημα.  Έπειτα, 
τραβήξτε έξω το κύριο φίλτρο. Καθαρίστε το με πεπιεσμένο αέρα (μέγιστη πίεση 100 psi (6,89 bar)) ή πλύνετέ το με νερό (μέγιστη πίεση 40 psi (2,75 
bar)). ΜΗΝ επανατοποθετήσετε το φίλτρο μέσα στη θήκη του φίλτρου, αν δεν είναι εντελώς στεγνό.
  

ΚΑΥΣΙΜΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

ΝΑ ΘΕΤΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΚΤΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΝΤΙΖΕΛ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ.
ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ.
ΝΑ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ ΚΑΛΑ 
ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ.
ΜΗΝ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΕ 
ΣΠΙΝΘΗΡΕΣ Ή ΓΥΜΝΗ ΦΛΟΓΑ.
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ ΠΟΥ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΚΑΥΣΙΜΟΥ.

  

Σε μηχανήματα με κινητήρες ντίζελ και βενζίνης, υπάρχει μία επιγραφή κοντά 
στο λαιμό του στομίου γεμίσματος, που υποδεικνύει το κατάλληλο καύσιμο για το 
μηχάνημα.  Δείτε την Εικόνα 2,5.  Τραβήξτε τον πείρο ταχείας απασφάλισης (P1) και 
περιστρέψτε το δοχείο καυσίμων.  Πριν αφαιρέσετε την τάπα από το ντεπόζιτο, σκουπίστε τη σκόνη και τις ακαθαρσίες από την τάπα και το πάνω μέρος 
του ντεπόζιτου, για να διατηρήσετε το καύσιμο όσο το δυνατόν πιο καθαρό.
  

Στα μηχανήματα με κινητήρα προπανίου υπάρχει μια επιγραφή κοντά στη δεξαμενή με συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τύπο του ντεπόζιτου 
προπανίου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο μηχάνημα.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΝΤΙΖΕΛ
Γεμίστε το ντεπόζιτο με καύσιμο ντίζελ Νο 2, αν το μηχάνημα χρησιμοποιηθεί σε περιοχή όπου η θερμοκρασία είναι 0° C (30° F) ή υψηλότερη.  Γεμίστε 
το ντεπόζιτο  με καύσιμο ντίζελ Νο 1, αν το μηχάνημα χρησιμοποιηθεί σε περιοχή όπου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη των 0° C (30° F).
  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το ντεπόζιτο ντίζελ αδειάσει εντελώς από καύσιμα, το σύστημα καυσίμων πρέπει να εξαερωθεί πριν θέσετε και πάλι σε λειτουργία 
τον κινητήρα.  Για να αποφύγετε παρόμοιες καταστάσεις, γεμίζετε τη δεξαμενή καυσίμου όταν ο δείκτης καυσίμου δείχνει στο 1/4 του ντεπόζιτου.  ΤΟ 
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΧΕΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 38,8 ΛΙΤΡΑ (10,25 ΓΑΛΟΝΙΑ).
  

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ LPG
Τοποθετήστε στο μηχάνημα ένα συνηθισμένο δοχείο παροχής υγρού προπανίου 14.85 kg (33 lb.) συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα καυσίμου και ανοίξτε 
τη βαλβίδα διακοπής που βρίσκεται πάνω στο δοχείο.  Να φοράτε γάντια όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε τον εύκαμπτο σωλήνα καυσίμου.  Όταν το 
μηχάνημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας, να γυρίζετε τη βαλβίδα συντήρησης του ντεπόζιτου προπανίου στη θέση OFF.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Να γεμίζετε τη δεξαμενή καυσίμου με κανονική αμόλυβδη (AKI) 87 οκτανίων που είναι ο μέσος όρος RON + MON που υποδεικνύεται στις αντλίες 
ως (R+M)/2.
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και το σέρβις του κινητήρα, ανατρέξτε στα εγχειρίδια του κατασκευαστή 
του κινητήρα για τη συντήρηση και τον χειρισμό, τα οποία παρέχονται ξεχωριστά.

P1

ΕΙΚΟΝΑ 2,5
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Δείτε την Εικόνα 3.  Η μπαταρία που απαιτείται για τη λειτουργία του μηχανήματος πωλείται ξεχωριστά.  Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 
μπαταρίας για το μηχάνημα αυτό είναι 850 kg και το ελάχιστο βάρος είναι 635 kg.  Για τη σωστή εγκατάσταση της μπαταρίας, παρακαλούμε 
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο βιομηχανικών προϊόντων της Nilfi sk.  ΜΗΝ επιχειρήσετε να τοποθετήσετε τη μπαταρία με επικεφαλής 
ανυψωτικό ή με περονοφόρο. Θα πρέπει να εγκατασταθεί μόνον με χρήση αμαξιδίου για μπαταρίες.  Συνδέστε το βύσμα (AB) της μπαταρίας στο 
βύσμα του μηχανήματος που βρίσκεται πίσω από το τιμόνι.  Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει στερεωθεί καλά στο βραχίονα (B), στην αριστερή 
πλευρά του διαμερίσματος της μπαταρίας.  Τοποθετήστε και πάλι το έλασμα ακινητοποίησης (ΑC) στη δεξιά πλευρά του διαμερίσματος και 
στερεώστε καλά τους προφυλακτήρες (ΑD) ώστε η μπαταρία να μην μπορεί να ολισθήσει από τη μία πλευρά στην άλλη.
   

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Battery Βάρος μπαταρίας άνω των 850 kg (1.875 lbs) ή κάτω των 635 kg (1.400 lbs) μπορεί να προκαλέσει την πρόωρη 
αστοχία κάποιων εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών και μπορεί να μειώσει τη σταθερότητα και τη δυνατότητα 
ελέγχου, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο σωματικές βλάβες ή θάνατο και/ή φθορά ξένης ιδιοκτησίας.  Η χρήση μιας μπαταρίας με 
βάρος εκτός των ορίων, θα ακυρώσει την εγγύηση.
   

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Πριν από τη φόρτιση της μπαταρίας, ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τη μπαταρία και το φορτιστή.  Διαβάστε τις οδηγίες 
για τη Φόρτιση της μπαταρίας, στην ενότητα Συντήρηση του εγχειριδίου αυτού.
ΕΙΚΟΝΑ 3
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ΚΥΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑ
Για το μηχάνημα αυτό διατίθενται διάφοροι τύποι κύριας σκούπας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Nilfi sk της περιοχής σας, προκειμένου να 
σας βοηθήσει να επιλέξετε την καλύτερη σκούπα για την επιφάνεια και τα απορρίμματα που θα σκουπίζετε.  Σημείωση: Ανατρέξτε στη συντήρηση της 
σκούπας για τα στάδια εγκατάστασης.

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
1 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης με κλειδί (Β) είναι κλειστός (O).
2 Βλ. εικόνα 4.  Σηκώστε τις διατάξεις πλευρικών ποδιών για ευκολότερη πρόσβαση.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Σηκώστε κατευθείαν προς τα πάνω στο μέσο της 

διάταξης πλευρικής ποδιάς και τοποθετήστε την ασφάλεια (AE), για να κρατήσετε σηκωμένη τη διάταξη ποδιάς, ενώ τοποθετείτε τις βούρτσες.
3 Τραβήξτε το μοχλό (AF) προς τα έξω, για να απασφαλίσετε το ελατήριο αερίου.  Έτσι, η διάταξη δεξιάς βούρτσας καθαρισμού μπορεί να 

μετακινηθεί προς το πίσω μέρος του μηχανήματος και να εξασφαλίσει ευκολότερη πρόσβαση στη μεσαία βούρτσα καθαρισμού.
4 Για να τοποθετήσετε τις βούρτσες (ή τις βάσεις δίσκων γυαλίσματος), ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες της βούρτσας με τις αντίστοιχες οπές της πλάκας 

στερέωσης και, στη συνέχεια, στρέψτε τη βούρτσα για να ασφαλίσει στη θέση της, εφαρμόζοντας τις οδηγίες που φαίνονται στην εικόνα 5.

ΕΙΚΟΝΑ 4
Θέση κάτω Θέση πάνω

Τα εξωτερικά βέλη υποδεικνύουν τη σωστή φορά περιστροφής των βουρτσών για την τοποθέτησή τους.  
Τα εσωτερικά βέλη υποδεικνύουν τη φορά περιστροφής των κινητήρων κατά τη λειτουργία καθαρισμού.

ΕΙΚΟΝΑ 5
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ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
  

Δείτε την Εικόνα 6. Γεμίστε το δοχείο διαλύματος, προσθέτοντας έως 284 λίτρα (75 γαλόνια) διαλύματος καθαρισμού.  Φροντίστε ώστε η 
στάθμη στο δοχείο διαλύματος να απέχει τουλάχιστον 7,5 cm (3 ίντσες) από τη βάση του στομίου πλήρωσης διαλύματος (4).  Το διάλυμα θα 
πρέπει να παρασκευάζεται με ανάμιξη νερού και της κατάλληλης χημικής καθαριστικής ουσίας.  Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αραίωσης που 
αναγράφονται στην ετικέτα του δοχείου της χημικής ουσίας.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Τα μηχανήματα EcoFlex μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε με τον συμβατικό 
τρόπο με ανάμειξη του απορρυπαντικού μέσα στο δοχείο είτε με χρήση του συστήματος διοχέτευσης απορρυπαντικού.  Εάν χρησιμοποιείτε το σύστημα 
διοχέτευσης απορρυπαντικού, δεν χρειάζεται να αναμείξετε απορρυπαντικό μέσα στο δοχείο. Αρκεί να χρησιμοποιήσετε σκέτο νερό.
  

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Χρησιμοποιείτε μόνο άφλεκτα υγρά απορρυπαντικά χαμηλού αφρισμού, τα οποία προορίζονται για εφαρμογή με μηχανήματα.  Η 
θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 54,4 βαθμούς Κελσίου.
  
ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ DUSTGUARD™
  

Δείτε την Εικόνα 6.  Γεμίστε το δοχείο διαλύματος, προσθέτοντας έως 110 λίτρα (29 γαλόνια) νερού.  Φροντίστε ώστε η στάθμη στο δοχείο 
διαλύματος να απέχει τουλάχιστον 7,5 cm (3 ίντσες) από τη βάση του στομίου πλήρωσης δοχείου DustGuard™ (18).  Μην αναμειγνύετε 
απορρυπαντικό μέσα στο δοχείο. Αρκεί να χρησιμοποιήσετε σκέτο νερό.

  
ΕΙΚΟΝΑ 6
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Το CS7000 είναι ένα αυτόματο μηχάνημα με οδηγό-χειριστή για το σκούπισμα και το καθάρισμα δαπέδων.  Έχει σχεδιαστεί για να αναρροφά 
απορρίμματα, να απλώνει διάλυμα καθαρισμού, να τρίβει το δάπεδο και να το στεγνώνει με αναρρόφηση σε ένα πέρασμα.  Οι λειτουργίες του 
σκουπίσματος και του τριψίματος μπορούν να γίνουν ξεχωριστά.
Τα χειριστήρια ελέγχου σχεδιάστηκαν με γνώμονα τη λειτουργία με ένα μόνο πάτημα.  Για καθάρισμα με ένα μόνο πέρασμα, ο χρήστης μπορεί 
απλώς να πατήσει έναν διακόπτη και τότε όλες οι λειτουργίες καθαρισμού του μηχανήματος ενεργοποιούνται.  Για σκούπισμα, ο χειριστής 
μπορεί απλά να πατήσει ένα διακόπτη και όλες οι λειτουργίες σκουπίσματος ενεργοποιούνται.
  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι έντονοι αριθμοί μέσα σε παρένθεση υποδηλώνουν κάποιο από τα αντικείμενα που απεικονίζονται στις σελίδες 8-12.
  

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΝΤΙΖΕΛ
1 Γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί (Α) δεξιόστροφα στη θέση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ON). Οι προθερμαντήρες καυσίμου θα ενεργοποιηθούν για 10 

δευτερόλεπτα όπως υποδεικνύεται από το εικονίδιο προθερμαντήρα καυσίμου στην οθόνη. Εάν ο κινητήρας είναι ήδη ζεστός, γυρίστε τον 
διακόπτη με κλειδί στη θέση εκκίνησης ώστε να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας. Εάν ο κινητήρας είναι κρύος, περιμένετε να σβήσει το 
εικονίδιο προθερμαντήρα καυσίμου προτού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα. Υπό κανονικές συνθήκες, ο κινητήρας ξεκινά αμέσως. Εάν 
ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία εντός 15 δευτερολέπτων, αφήστε το κλειδί, περιμένετε για ένα λεπτό περίπου και εκτελέστε πάλι τα 
παραπάνω βήματα.

2 Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί επί πέντε λεπτά, πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.
  
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ LPG
1 Ανοίξτε τη βαλβίδα συντήρησης του ντεπόζιτου LPG.
2 Γυρίστε το διακόπτη ανάφλεξης με κλειδί (A) δεξιόστροφα στη θέση START και αφήστε τον μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία.  Εάν ο 

κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία αφού περιστραφεί για 15 δευτερόλεπτα, αφήστε το κλειδί, περιμένετε για 1 λεπτό και δοκιμάστε ξανά.
3 Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί επί 5 λεπτά, πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.
  
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
1 Γυρίστε τον διακόπτη μίζας με κλειδί (A) δεξιόστροφα στη θέση εκκίνησης (START) και αφήστε τον μόλις ο κινητήρας εκκινήσει.  Εάν ο 

κινητήρας δεν εκκινήσει αφού περιστραφεί για 15 δευτερόλεπτα, αφήστε το κλειδί, περιμένετε για 1 λεπτό και δοκιμάστε ξανά.
2 Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί για 5 λεπτά, πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.
  
Ο αριθμός στροφών του κινητήρα (σ.α.λ.) θα προσαρμοστεί αυτόματα ανάλογα με το φορτίο.  Να χρησιμοποιείτε το πεντάλ κίνησης (37) 
και όχι τον διακόπτη ελέγχου στροφών κινητήρα (Κ) για τη ρύθμιση της ταχύτητας του μηχανήματος.  Η ταχύτητα του μηχανήματος αυξάνεται 
όσο περισσότερο πατάτε το πεντάλ.  Μην πατάτε το πεντάλ κίνησης (37), αν δεν τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας.
  
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΡΟΦΩΝ (K) ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΥΓΡΟΥ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΤΙΖΕΛ:
Υπάρχουν τρεις ρυθμίσεις στροφών κινητήρα που μπορείτε να επιλέξετε με τον διακόπτη ελέγχου στροφών κινητήρα (K) που βρίσκεται στον 
πίνακα ελέγχου.
1 «Ρελαντί» (1700 σ.α.λ. – βενζίνη, υγρό προπάνιο και ντίζελ).  Χρησιμοποιείται για προθέρμανση, μείωση της θερμοκρασίας και μεταφορά.  

Η λυχνία του διακόπτη ελέγχου στροφών κινητήρα είναι σβηστή.
2 «Λειτουργία» (2500 σ.α.λ. - βενζίνη και υγρό προπάνιο) (2200 σ.α.λ. - ντίζελ).  Προσαρμόζεται αυτόματα σε αυτές τις σ.α.λ. για λειτουργίες 

σκουπίσματος ή αναρρόφησης μόνο.  Η λυχνία του διακόπτη ελέγχου στροφών κινητήρα είναι αναμμένη.
3 «Μέγιστη ισχύς» (2700 σ.α.λ. - βενζίνη και υγρό προπάνιο) (2400 σ.α.λ. - ντίζελ).  Προσαρμόζεται αυτόματα σε αυτές τις σ.α.λ. για 

λειτουργίες καθαρισμού και σκουπίσματος μόνο.  Η λυχνία του διακόπτη ελέγχου στροφών κινητήρα είναι αναμμένη.
4 Για να επιλέξετε μεταξύ του Ρελαντί και της Εκτέλεσης, πατήστε και απελευθερώστε τον διακόπτη ελέγχου στροφών κινητήρα.
5 Για να επιλέξετε τη Μέγιστη ισχύ, ρυθμίστε πρώτα την ταχύτητα σε Εκτέλεση.  Κατόπιν, πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη 

ελέγχου στροφών κινητήρα για 2 δευτερόλεπτα.  Για να επιστρέψετε στην ταχύτητα Εκτέλεση, πατήστε πάλι τον διακόπτη.
6 Το μηχάνημα CS7000 διαθέτει λειτουργία αυτόματου ρελαντί που μειώνει τις στροφές κινητήρα σε ρελαντί όταν το πεντάλ ποδός (37) 

βρίσκεται στη θέση νεκράς για 20 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Η επιλεγμένη ταχύτητα κινητήρα θα εφαρμοστεί αυτομάτως μόλις το πεντάλ 
ποδός πάψει να βρίσκεται στη νεκρά. Εάν ο διακόπτης ελέγχου στροφών κινητήρα (Κ) πατηθεί ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε ρελαντί-
παράκαμψη, η λειτουργία αυτόματου ρελαντί θα απενεργοποιηθεί προσωρινά έως την επόμενη φορά που θα μετακινηθεί το πεντάλ ποδός 
από τη θέση νεκράς. Αυτό είναι χρήσιμο κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων ή όταν επιθυμείτε να αφήσετε το μηχάνημα να λειτουργεί σε 
μέγιστες στροφές για προθέρμανση.

  

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Κ) ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ:
Κατά τον καθαρισμό, η μέγιστη ταχύτητα είναι περιορισμένη.  Για να παρακάμψετε το όριο ταχύτητας καθαρισμού, πατήστε το διακόπτη 
ταχύτητας (K), ώστε να μπορέσετε να εκτελέσετε καθαρισμό με τη μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς.

revised 4/13
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (ΜΟΝΟ ΜΟΝΤΕΛΑ ECOFLEX)
Τα φυσίγγια απορρυπαντικού (47) βρίσκονται κάτω από το κάθισμα του χειριστή (2).  Γεμίστε το φυσίγγιο απορρυπαντικού, προσθέτοντας 
έως 8,32 λίτρα απορρυπαντικού. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕΡΒΙΣ:  Πριν από το γέμισμα, αφαιρείτε το φυσίγγιο απορρυπαντικού από το κιβώτιο 
απορρυπαντικού, ώστε να μην χυθεί απορρυπαντικό επάνω στο μηχάνημα.
Συνιστάται η χρήση διαφορετικού φυσιγγίου για κάθε είδος απορρυπαντικού που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.  Επάνω στα φυσίγγια 
του απορρυπαντικού υπάρχει ένα λευκό αυτοκόλλητο, όπου μπορείτε να αναγράψετε την ονομασία του απορρυπαντικού για κάθε φυσίγγιο, 
προκειμένου να αποφύγετε την ανάμιξή τους.  Κατά την τοποθέτηση νέου φυσιγγίου, αφαιρέστε το πώμα (BC) και τοποθετήστε το φυσίγγιο στο 
κιβώτιο απορρυπαντικού. Τοποθετήστε το πώμα (BD) όπως απεικονίζεται.
Κάθε φορά που αλλάζετε απορρυπαντικό, θα πρέπει να γίνεται απόπλυση του συστήματος από το προηγούμενο απορρυπαντικό.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
ΣΕΡΒΙΣ:  Πριν επιχειρήσετε να αποπλύνετε το μηχάνημα θα πρέπει να το μετακινήσετε πάνω από αγωγό αποχέτευσης, διότι κατά τη διαδικασία 
θα υπάρξει εκροή απορρυπαντικού.
Για απόπλυση κατά την αλλαγή χημικών (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ):
1 Αποσυνδέστε και αφαιρέστε το φυσίγγιο του απορρυπαντικού.
2 Γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί (A) στη θέση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ON). Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ώστε να ολοκληρωθεί η ακολουθία 

εκκίνησης.
3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη διαλύματος (X) και το διακόπτη διαλύματος (U) για περίπου 2 δευτερόλεπτα.  Απελευθερώστε 

τον διακόπτη όταν εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο χημικής απόπλυσης (C12) και αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη στον διακόπτη 
απορρυπαντικού (X).  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η διαδικασία απόπλυσης διαρκεί τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα από την έναρξή της. Για τις ενδείξεις 
του συστήματος απορρυπαντικού, ανατρέξτε στις εικόνες της επόμενης σελίδας. Υπό κανονικές συνθήκες, ένας κύκλος είναι αρκετός για την 
απόπλυση του συστήματος.

Για εβδομαδιαία απόπλυση (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ):
1 Αποσυνδέστε και αφαιρέστε το φυσίγγιο του απορρυπαντικού.  Τοποθετήστε και συνδέστε ένα φυσίγγιο γεμάτο καθαρό, ζεστό νερό.
2 Γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί (A) στη θέση ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ON). Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ώστε να ολοκληρωθεί η ακολουθία 

εκκίνησης.
3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη διαλύματος (X) και το διακόπτη διαλύματος (U) για περίπου 2 δευτερόλεπτα.  Απελευθερώστε 

τον διακόπτη όταν εμφανιστεί στην οθόνη το εικονίδιο χημικής απόπλυσης (C12) και αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη στον διακόπτη 
απορρυπαντικού (X).  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η διαδικασία απόπλυσης διαρκεί τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα από την έναρξή της. Για τις ενδείξεις 
του συστήματος απορρυπαντικού, ανατρέξτε στις εικόνες της επόμενης σελίδας. Υπό κανονικές συνθήκες, ένας κύκλος είναι αρκετός για την 
απόπλυση του συστήματος.

Όταν η στάθμη του απορρυπαντικού πλησιάζει στον πυθμένα του φυσιγγίου, πρέπει να γεμίσετε ή να αντικαταστήσετε τα φυσίγγια.
   

Αναλογία απορρυπαντικού (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ):
Δεν διοχετεύεται απορρυπαντικό έως ότου ενεργοποιηθεί το σύστημα καθαρισμού και απορρυπαντικού και πιεστεί προς τα εμπρός το πεντάλ 
κίνησης (37).  

Το εικονίδιο ανάμειξης απορρυπαντικού  (C1) εμφανίζεται πάντα όταν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα απορρυπαντικού.
Υπάρχουν 4 καταστάσεις λειτουργίας EcoFlex:
 1. Ελάχιστη συμπύκνωση απορρυπαντικού – Ένδειξη ριπής ισχύος (P1) ON (ενεργοποιείται με στιγμιαία πίεση του διακόπτη ριπής ισχύος στη 

λειτουργία μέγιστης συμπύκνωσης απορρυπαντικού).  Βλ. παρακάτω τα βήματα “Προγραμματισμός επιπέδου ελάχιστης συμπύκνωσης 
απορρυπαντικού”.

 2. Μέγιστη συμπύκνωση απορρυπαντικού – Ένδειξη ριπής ισχύος (P1) OFF (ενεργοποιείται με στιγμιαία πίεση και κράτημα του διακόπτη ριπής ισχύος 
για δύο δευτερόλεπτα).    Βλ. παρακάτω τα βήματα “Προγραμματισμός επιπέδου μέγιστης συμπύκνωσης απορρυπαντικού”.  Μην χρησιμοποιείτε 
μια στάθμη συμπύκνωσης που να υπερβαίνει την προτεινόμενη από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

 3. Ριπή ισχύος  – Πατήστε το διακόπτη ριπής ισχύος (P) για να αυξήσετε την αναλογία απορρυπαντικού για ένα λεπτό στο προεπιλεγμένο «μέγιστο» 
επίπεδο συμπύκνωσης (όπως αναγράφεται στις οδηγίες προγραμματισμού παρακάτω).  Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί επίσης η ροή και η πίεση 
καθαρισμού στο επόμενο επίπεδο.  Η ένδειξη ριπής ισχύος (P1) θα αναβοσβήνει για ένα λεπτό.

 4. Σκέτο νερό - Κατά τον καθαρισμό, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σύστημα απορρυπαντικού οποιαδήποτε στιγμή με το πάτημα του 
διακόπτη απορρυπαντικού ON/OFF (X), ώστε ο καθαρισμός να εκτελείται μόνο με νερό.  Η ένδειξη απορρυπαντικού (X1) θα είναι 
απενεργοποιημένη.

Προγραμματισμός επιπέδου ελάχιστης συμπύκνωσης απορρυπαντικού
Πατήστε το διακόπτη καθαρισμού OneTouch™ 1. (R) για να ενεργοποιήσετε το σύστημα καθαρισμού.
Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη ριπής ισχύος 2. (P1) είναι ενεργή (λειτουργία ελάχιστης συμπύκνωσης απορρυπαντικού).
Πατήστε το διακόπτη απορρυπαντικού ON/OFF 3. (X) για να απενεργοποιήσετε το σύστημα απορρυπαντικού(ένδειξη απορρυπαντικού (X1) 
απενεργοποιημένη).
Κρατήστε πατημένο το διακόπτη απορρυπαντικού για περίπου 2 δευτερόλεπτα, ώσπου να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη.4. 
Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη, μπορείτε να μετακινηθείτε πιέζοντας επανειλημμένα το διακόπτη απορρυπαντικού μεταξύ των διαθέσιμων αναλογιών 5. 
(0,25%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,7%, 0,8%, 1%, 1,5%, 2%, 3%, 3,8%),
Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη 6. (C1) η επιθυμητή αναλογία, σταματήστε να πατάτε. Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί μετά από 3 δευτερόλεπτα.
Όταν η ελάχιστη συμπύκνωση ρυθμίζεται σε μια υψηλότερη συμπύκνωση από την τρέχουσα μέγιστη προγραμματισμένη συμπύκνωση.  Η 7. 
προεπιλεγμένη ρύθμιση μέγιστης συμπύκνωσης θα είναι ίση με την ελάχιστη συμπύκνωση, ώσπου να αλλάξει από το χειριστή.
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Προγραμματισμός επιπέδου μέγιστης συμπύκνωσης απορρυπαντικού
Πατήστε το διακόπτη καθαρισμού OneTouch™ 1. (R) για να ενεργοποιήσετε το σύστημα καθαρισμού.
Κρατήστε πατημένο το διακόπτη ριπής ισχύος 2. (P) για περίπου 2 δευτερόλεπτα, ώσπου να σβήσει η ένδειξη (P1) (λειτουργία μέγιστης συμπύκνωσης 
απορρυπαντικού).
Πατήστε το διακόπτη απορρυπαντικού ON/OFF 3. (X) για να απενεργοποιήσετε το σύστημα απορρυπαντικού (ένδειξη απορρυπαντικού (X1) 
απενεργοποιημένη).
Κρατήστε πατημένο το διακόπτη απορρυπαντικού για περίπου 2 δευτερόλεπτα, ώσπου να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη.4. 
Ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη, πατήστε και απελευθερώστε τον διακόπτη απορρυπαντικού για να επιλέξετε την επόμενη αναλογία απορρυπαντικού 5. 
(σημείωση: είναι διαθέσιμες μόνο οι αναλογίες υψηλότερης ή ίσης συμπύκνωσης σε σύγκριση με την ελάχιστη ρύθμιση απορρυπαντικού. 
Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη 6. (C1) η επιθυμητή αναλογία, σταματήστε να πατάτε. Η ρύθμιση θα αποθηκευτεί μετά από 3 δευτερόλεπτα.
   

Αφού ρυθμιστεί, ο ρυθμός ροής απορρυπαντικού αυξάνεται ή μειώνεται αυτομάτως αναλογικά με τον ρυθμό ροής διαλύματος, αλλά η αναλογία 
απορρυπαντικού παραμένει σταθερή.  

ΕΙΚΟΝΑ 7
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ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τα χειριστήρια και τις λειτουργίες τους.
Όταν βρίσκεστε πάνω σε ράμπες ή επικλινείς επιφάνειες, να αποφεύγετε τις απότομες στάσεις όταν η συσκευή φέρει φορτίο.  
Αποφεύγετε τις απότομες και κλειστές στροφές.  Χρησιμοποιείτε χαμηλή ταχύτητα όταν κατεβαίνετε επικλινή επίπεδα.
    

Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «Προετοιμασία του μηχανήματος προς χρήση» του εγχειριδίου αυτού.  Εκκινήστε τον κινητήρα 
ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας «Εκκίνηση του … κινητήρα» (μοντέλα LPG και Ντίζελ).
1 Ενώ κάθεστε στο μηχάνημα, ρυθμίστε το κάθισμα και το τιμόνι σε θέση που να διευκολύνει το χειρισμό.
2 Απελευθερώστε το φρένο στάθμευσης (38).  Για να μεταφέρετε το μηχάνημα στο χώρο εργασίας, ασκήστε ομοιόμορφη πίεση με το πόδι 

σας στο εμπρός μέρος του πεντάλ κίνησης (37) για να προχωρήσετε προς τα εμπρός ή στο πίσω μέρος του πεντάλ για να κινηθείτε προς τα 
πίσω.  Μεταβάλλετε την πίεση στο πεντάλ, για να επιτύχετε την επιθυμητή ταχύτητα.

3 Πιέστε το διακόπτη χαμηλώματος χοάνης (II) για να βεβαιωθείτε  ότι η χοάνη είναι στη σωστή θέση.
4 Πατήστε το διακόπτη σκουπίσματος One-Touch™ (Y) για να χαμηλώσετε την κύρια σκούπα και τις πλευρικές σκούπες.  Η κύρια σκούπα, οι 

πλευρικές σκούπες, το σύστημα ελέγχου σκόνης και το προαιρετικό DustGuard™ (εάν είναι εγκατεστημένο) ξεκινούν τη λειτουργία τους όταν 
ενεργοποιείται το πεντάλ οδήγησης (37).  Οι πλευρικές σκούπες (CC), το σύστημα ελέγχου σκόνης (FF) και το DustGuard™ (DD) μπορούν 
να απενεργοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν μεμονωμένα με πίεση του αντίστοιχου διακόπτη.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πόρτα εκκένωσης χοάνης 
ανοίγει αυτόματα όταν η κύρια σκούπα κατεβαίνει και κλείνει όταν η σκούπα ανεβαίνει.

 Πατήστε το διακόπτη πλωτήρα της κύριας σκούπας (GG) μόνο για το σκούπισμα πολύ τραχιών ή ανώμαλων δαπέδων.  Εάν τη 
χρησιμοποιείτε σε άλλες περιπτώσεις, θα αυξήσετε απλώς τη φθορά της σκούπας.  Στην πλήρως κινητή θέση ανάβει η φωτεινή ένδειξη του 
διακόπτη με πλωτήρα. Πατήστε το διακόπτη με πλωτήρα (GG) για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

5 Όταν σκουπίζετε δάπεδα με χυμένα υγρά κατά τόπους, πιέστε το διακόπτη ελέγχου της σκόνης (FF) για να κλείσετε το σύστημα ελέγχου 
σκόνης, προτού το μηχάνημα μπει στα υγρά.  Επαναφέρετε το σύστημα ελέγχου σκόνης σε λειτουργία, μόλις το μηχάνημα επανέλθει σε 
εντελώς στεγνό δάπεδο.

 Όταν σκουπίζετε υγρά δάπεδα, διατηρείτε το διακόπτη του συστήματος ελέγχου της σκόνης (FF) στη θέση OFF.
6 Για να ρυθμίσετε το μοτίβο σκουπίσματος της πλευρικής σκούπας ή την πίεση σκουπίσματος της κύριας σκούπας, ανατρέξτε στην ενότητα 

Συντήρηση.
7 Οδηγήστε το μηχάνημα ευθεία μπροστά με ταχύτητα γρήγορου βαδίσματος.  Οδηγείτε το μηχάνημα με αργότερο ρυθμό, όταν σκουπίζετε 

μεγάλες ποσότητες σκόνης ή άλλων ακαθαρσιών ή όταν επιβάλλεται η χαμηλή ταχύτητα για την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος.  Να 
υπερκαλύπτετε κάθε πέρασμα κατά 15 εκ. (6 ίντσες).

8 Κατά τη διάρκεια του σκουπίσματος, εάν βγαίνει σκόνη από το περίβλημα της σκούπας, μπορεί να έχει φράξει το φίλτρο για τον έλεγχο της 
σκόνης (17).  Σπρώξτε το διακόπτη ανακινητήρα (EE) για να καθαρίσετε το φίλτρο του συστήματος ελέγχου σκόνης.  Το σύστημα ελέγχου 
σκόνης (FF) θα κλείσει αυτόματα, όσο διάστημα θα λειτουργεί ο αναδευτήρας και θα επαναλειτουργήσει μόλις σταματήσει ο αναδευτήρας 
(ο οποίος λειτουργεί για 15 περίπου δευτερόλεπτα).  Ενεργοποιείτε τον ανακινητήρα (EE) κάθε 10 λεπτά, κατά μέσο όρο, (ανάλογα με την 
ποσότητα σκόνης που υπάρχει στο χώρο που καθαρίζετε).  Για τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος, το φίλτρο σκόνης θα πρέπει να είναι 
όσο το δυνατό πιο καθαρό.

9 Κατά διαστήματα, να ελέγχετε το πίσω μέρος του μηχανήματος, για να βεβαιωθείτε ότι όντως μαζεύει τα σκουπίδια.  Εάν μένουν 
υπολείμματα κατά μήκος της διαδρομής του μηχανήματος, αυτό σημαίνει είτε ότι το μηχάνημα κινείται υπερβολικά γρήγορα είτε ότι η 
σκούπα χρειάζεται ρύθμιση είτε ότι η χοάνη έχει γεμίσει.

10 Εάν ο χειριστής επιθυμεί να διακόψει τον καθαρισμό, μπορεί να πατήσει το διακόπτη καθαρισμού One-Touch™ (Y).  Με αυτό τον τρόπο 
ανυψώνονται και ακινητοποιούνται αυτόματα η κύρια και οι πλευρικές σκούπες.  Το σύστημα ελέγχου σκόνης και το σύστημα DustGuard™ 
(εάν είναι εγκατεστημένο) θα απενεργοποιηθεί.  Η πόρτα της χοάνης θα κλείσει και το μοτέρ του ανακινητήρα θα συνεχίσει να λειτουργεί για 
15 δευτερόλεπτα.

  

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα ασφάλειας της χοάνης (23) βρίσκεται στη θέση του, κάθε φορά που επιχειρείτε να εκτελέσετε 
οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης κάτω ή κοντά στην ανασηκωμένη χοάνη.  Το στήριγμα ασφάλειας της χοάνης (23)  συγκρατεί 
τη χοάνη ανυψωμένη, ώστε να εκτελούνται εργασίες στο χώρο κάτω από αυτήν.  Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τα υδραυλικά 
εξαρτήματα του μηχανήματος, αν θέλετε να στηρίξετε τη χοάνη με ασφαλή τρόπο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ΕΛΑΧΙΣΤΟ όριο ύψους του διάκενου εκκένωσης που απαιτείται για την ανύψωση της χοάνης είναι 228,6 cm (90”).
1 Πατήστε το διακόπτη ανακίνησης φίλτρου (EE) για να καθαρίσετε επιπλέον ρύπους από το φίλτρο του συστήματος  ελέγχου σκόνης .  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕΡΒΙΣ: Για την καλύτερη απόδοση του ανακινητήρα, να τον χρησιμοποιείτε πάνταμε τη χοάνη χαμηλωμένη εντελώς.
2 Οδηγήστε το μηχάνημα κοντά σε ένα μεγάλο κάδο απορριμμάτων και κρατήστε πατημένο το διακόπτη ανύψωσης χοάνης (HH), ώσπου 

να ανυψωθεί εντελώς η χοάνη.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η πόρτα εκκένωσης χοάνης κλείνει αυτόματα όταν πατάτε το διακόπτη (HH).  Ο έλεγχος 
της πόρτας εκκένωσης χοάνης ανακτάται μόλις η χοάνη αρχίζει να ανυψώνεται, ώστε να μπορείτε να αποβάλλετε τα απορρίμματα σε 
οποιοδήποτε ύψος, εάν χρειαστεί.
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3 Οδηγήστε το μηχάνημα, μέχρις ότου η χοάνη φτάσει πάνω από τον κάδο και ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης (38).  Πιέστε το διακόπτη 
ανοίγματος της πόρτας εκκένωσης χοάνη (JJ) για να ανοίξετε την πόρτα εκκένωσης και να αποβάλλετε τα απορρίμματα.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Εάν 
δεν εκκενώνετε σε κάδο απορριμμάτων, συνιστάται η εκκένωση από χαμηλά, για να μη σηκώνεται σκόνη.

4 Τοποθετήστε το στήριγμα ασφάλειας της χοάνης (23) στη θέση του, τραβώντας προς τα πίσω τη λαβή της ράβδου ασφάλειας της χοάνης 
(21), πατήστε το διακόπτη χαμηλώματος χοάνης (II), για να χαμηλώσετε λίγο και να ασφαλίσετε τη χοάνη.

5 Ελέγξτε την πόρτα της χοάνης και την τσιμούχα του εμπρός άκρου.  Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μία ηλεκτρική σκούπα, για να 
καθαρίσετε τις περιοχές αυτές από τα σκουπίδια.  Για σωστή λειτουργία, η πόρτα της χοάνης θα πρέπει να κλείνει αεροστεγώς επάνω στο 
περίβλημα της σκούπας.

6 Επιστρέψτε στην καμπίνα χειριστή.  Ελευθερώστε το φρένο στάθμευσης.  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη κλεισίματος της 
πόρτας της χοάνης (KK) για να κλείσετε την πόρτα.  Μετακινήστε το μηχάνημα προς τα πίσω, έως ότου η χοάνη απομακρυνθεί από τον 
κάδο.  Ανυψώστε ελαφρά τη χοάνη και πιέστε προς τα εμπρός τη λαβή ράβδου ασφάλειας χοάνης (21) έως ότου απασφαλιστεί η λαβή 
ασφαλείας της χοάνης (23). Έπειτα πατήστε το διακόπτη χαμηλώματος χοάνης(II)  για να χαμηλώσετε τη χοάνη.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Εάν η χοάνη 
δεν είναι εντελώς χαμηλωμένη, οι σκούπες δεν θα περιστρέφονται.



D-24 / Ελληvıκά

D-24 - FORM NO. 56041983 - CS7000

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τα χειριστήρια και τις λειτουργίες τους.
Όταν βρίσκεστε πάνω σε ράμπες ή επικλινείς επιφάνειες, να αποφεύγετε τις απότομες στάσεις όταν η συσκευή φέρει φορτίο.  
Αποφεύγετε τις απότομες και κλειστές στροφές.  Χρησιμοποιείτε χαμηλή ταχύτητα όταν κατεβαίνετε επικλινή επίπεδα.
    

Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «Προετοιμασία του μηχανήματος προς χρήση» του εγχειριδίου αυτού.  Εκκινήστε τον κινητήρα 
ακολουθώντας τις οδηγίες της ενότητας «Εκκίνηση του … κινητήρα» (μοντέλα LPG και Ντίζελ).
  

1 Ενώ κάθεστε στο μηχάνημα, ρυθμίστε το κάθισμα και το τιμόνι (προαιρετική κλίση τιμονιού) σε θέση που να διευκολύνει το χειρισμό.
2 Απελευθερώστε το φρένο στάθμευσης (38).  Για να μεταφέρετε το μηχάνημα στο χώρο εργασίας, ασκήστε ομοιόμορφη πίεση με το πόδι σας στο εμπρός 

μέρος του πεντάλ κίνησης (37) για να προχωρήσετε προς τα εμπρός ή στο πίσω μέρος του πεντάλ για να κινηθείτε προς τα πίσω.  Μεταβάλετε την πίεση 
στο πεντάλ για να επιτύχετε την επιθυμητή ταχύτητα.

3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη διαλύματος (U) για να εκτελέσετε προκαταρκτική ύγρανση του δαπέδου. Όσο κρατάτε πατημένο τον διακόπτη 
θα διοχετεύεται απορρυπαντικό.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Αυτό θα αποτρέψει τη χάραξη της επιφάνειας του δαπέδου όταν ξεκινάτε καθαρισμό με στεγνές βούρτσες. 
Αυτό πρέπει να γίνει προτού πατήσετε το διακόπτη καθαρισμού One-Touch™ (R).

4 Πατήστε το διακόπτη καθαρισμού One-Touch™ (R). Η πλατφόρμα καθαρισμού και το μάκτρο θα μετακινηθούν αυτομάτως προς το έδαφος.  Τα συστήματα 
καθαρισμού, αναρρόφησης, διαλύματος και απορρυπαντικού (στα μοντέλα EcoFlex) ξεκινούν τη λειτουργία τους όταν ενεργοποιείται το πεντάλ οδήγησης 
(37).
Η πίεση καθαρισμού θα οριστεί στην προεπιλεγμένη τιμή (θα ανάψει μία ένδειξη πίεσης καθαρισμού).  Χρησιμοποιήστε το διακόπτη αύξησης πίεσης 
καθαρισμού (Q) και το διακόπτη μείωσης πίεσης καθαρισμού (S) για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων καθαρισμού Κανονικός και Ισχυρός και Πολύ 
Ισχυρός.  Ο ρυθμός ροής διαλύματος θα προσαρμοστεί αυτομάτως ώστε να αντιστοιχεί στην πίεση καθαρισμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο ρυθμός ροής διαλύματος μπορεί να τροποποιηθεί ανεξάρτητα από την πίεση καθαρισμού πατώντας τον διακόπτη αύξησης ροής διαλύματος 
(T) ή το διακόπτη μείωσης ροής διαλύματος (V).  Εάν στη συνέχεια αλλάξετε τη ρύθμιση της πίεσης καθαρισμού, ο ρυθμός ροής διαλύματος θα επανέλθει 
στις προκαθορισμένες τιμές ώστε να αντιστοιχεί στην πίεση καθαρισμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Τα συστήματα καθαρισμού, διαλύματος, αναρρόφησης και απορρυπαντικού (μοντέλα EcoFlex) ενεργοποιούνται αυτομάτως με το πάτημα 
του διακόπτη καθαρισμού One-Touch™ (R).  Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, είναι δυνατή η ανεξάρτητη  απενεργοποίηση και επανενεργοποίηση 
οποιουδήποτε συστήματος, με απλό πάτημα του διακόπτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Όταν το μηχάνημα κινείται προς τα πίσω, το μάκτρο δαπέδου ανυψώνεται αυτομάτως και η ροή διαλύματος διακόπτεται.

5 Ξεκινήστε τον καθαρισμό οδηγώντας το μηχάνημα προς τα εμπρός σε ευθεία γραμμή και με κανονική ταχύτητα βαδίσματος, επικαλύπτοντας κάθε διαδρομή 
κατά 5,08-7,62 cm (2-3”).  Ρυθμίστε την ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος και τη ροή του διαλύματος όποτε χρειάζεται, ανάλογα με την κατάσταση του 
δαπέδου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για να αποφευχθεί η πρόκλησης ζημιάς στο δάπεδο, διατηρήστε το μηχάνημα σε κίνηση ενώ περιστρέφονται οι βούρτσες (οι 
βούρτσες απενεργοποιούνται (OFF) μετά από καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων εάν το πεντάλ κίνησης τοποθετηθεί στη θέση νεκράς).
Ανυψώστε την πλατφόρμα καθαρισμού για να περάσετε τα σαμαράκια.
6 Κατά τον καθαρισμό, να ελέγχετε κατά διαστήματα το δάπεδο πίσω από το μηχάνημα για να διαπιστώσετε εάν περισυλλέγονται όλα τα ακάθαρτα νερά.  Αν 

διαπιστώσετε ότι υπάρχουν ίχνη νερού πίσω από το μηχάνημα, ενδεχομένως χορηγείτε υπερβολική ποσότητα διαλύματος ή το δοχείο αποκομιδής είναι 
γεμάτο, ή μπορεί να χρήζει ρυθμίσεως το μάκτρο δαπέδου.

7 Το μηχάνημα επιστρέφει στην τελευταία λειτουργία καθαρισμού που έχει χρησιμοποιηθεί Ελάχιστή ή μέγιστη συμπύκνωση απορρυπαντικού (εάν υπάρχει 
απορρυπαντικό).  Πατήστε το διακόπτη ριπής ισχύος (P) για να παρακάμψετε την τρέχουσα λειτουργία καθαρισμού και να αυξήσετε προσωρινά την πίεση 
καθαρισμού, τη ροή διαλύματος και την αναλογία απορρυπαντικού (εκτός εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία Μέγιστη συμπύκνωση).  Στην περίπτωση αυτή η 
ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει για ένα λεπτό, η ροή του διαλύματος θα αυξηθεί στο επόμενο επίπεδο, η πίεση καθαρισμού θα αυξηθεί στο 
επόμενο επίπεδο και η αναλογία απορρυπαντικού θα αυξηθεί στο επίπεδο της μέγιστης συμπύκνωσης (το σύστημα απορρυπαντικού θα ενεργοποιηθεί, εάν 
ήταν απενεργοποιημένο).

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Πατώντας και κρατώντας πατημένο το διακόπτη ριπής ισχύος (P) για 2 δευτερόλεπτα μπορείτε να μετακινείστε μεταξύ των λειτουργιών 
Ελάχιστη και Μέγιστη συμπύκνωση.  Το σύστημα EcoFlex λειτουργεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα καθαρισμού .

8 Για υπερβολικά ακάθαρτα δάπεδα, ένα απλό πέρασμα ενδεχομένως να μην αρκεί και να απαιτείται «διπλός καθαρισμός».  Η λειτουργία αυτή είναι 
ίδια με εκείνη του απλού περάσματος, με τη μόνη διαφορά ότι, στο πρώτο πέρασμα το μάκτρο δαπέδου είναι στην επάνω θέση (πατήστε τον διακόπτη 
αναρρόφησης/εξαρτήματος χειρός (W) για να ανυψώσετε το μάκτρο).  Με τον τρόπο αυτό, το διάλυμα καθαρισμού παραμένει για περισσότερο χρόνο 
στο δάπεδο, ώστε να δράσει καλύτερα.  Οι πλευρικές ποδιές (8 & 39) μπορούν επίσης να ανυψωθούν για διπλό καθάρισμα, αν είναι αναγκαίο και 
συγκρατούνται στη θέση τους με την ασφάλεια (AE), που παρουσιάζεται στην Εικόνα 4.  Το τελικό πέρασμα γίνεται πάνω από την ίδια περιοχή, με το 
μάκτρο και τις ποδιές χαμηλωμένα, ώστε να συλλέγουν το συσσωρευμένο διάλυμα.

9 Το δοχείο αποκομιδής διαθέτει δύο πλωτήρες διακοπής (52),οι οποίοι διακόπτουν τη λειτουργία ΟΛΩΝ των συστημάτων, εκτός του συστήματος κίνησης και 
καθαρισμού, μόλις γεμίσει το δοχείο αποκομιδής.  Μόλις ενεργοποιηθούν οι πλωτήρες, πρέπει να αδειάσετε το δοχείο αποκομιδής.  Το μηχάνημα δεν θα 
περισυλλέξει τα νερά, ούτε θα καθαρίσει, εάν ο πλωτήρας είναι ενεργοποιημένος.  Το μηχάνημα μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για καθαρισμό.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένδειξη προειδοποίησης (J) θα ανάψει με ΚΟΚΚΙΝΟ και εικονίδιο Δοχείο αποκομιδής πλήρες (C22) θα εμφανιστεί όταν ενεργοποιηθεί 
ο πλωτήρας διακοπής (52).  Εάν το σύστημα ελέγχου εμφανίζει επανειλημμένα την ένδειξη ότι το δοχείο είναι πλήρες ενώ δεν είναι, βεβαιωθείτε ότι οι 
πλωτήρες μπορούν να κινηθούν ελεύθερα.

10 Εάν ο χειριστής επιθυμεί να διακόψει τον καθαρισμό, μπορεί να πατήσει το διακόπτη καθαρισμού One-Touch™ (R) μία φορά.  Αυτό θα διακόψει αυτομάτως 
τις βούρτσες καθαρισμού, τη ροή διαλύματος και τη ροή απορρυπαντικού.  Η πλατφόρμα καθαρισμού θα ανυψωθεί.  Το μάκτρο θα ανυψωθεί μετά από 
μικρή καθυστέρηση και η σκούπα θα σταματήσει μετά από μικρή καθυστέρηση (αυτό γίνεται για να επιτραπεί η αναρρόφηση του υπόλοιπου νερού, χωρίς 
να χρειαστεί να ανάψει πάλι η σκούπα).
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11 Κατευθύνετε το μηχάνημα στο σημείο που προορίζεται ειδικά για την απόρριψη των ακάθαρτων υγρών και αδειάστε το δοχείο αποκομιδής.  Για να 
αδειάσετε το δοχείο αποκομιδής, τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης του δοχείου αποκομιδής (7) από το χώρο φύλαξης, στη συνέχεια, 
ξεβιδώστε το πώμα (κρατήστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα πάνω από τη στάθμη του νερού στο δοχείο για να αποτρέψετε την αιφνίδια και μη 
ελεγχόμενη ροή των ακάθαρτων υγρών).  Μπορείτε να πιέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης του δοχείου αποκομιδής (7), για να ρυθμίσετε τη ροή.  
Ξαναγεμίστε το δοχείο διαλύματος και συνεχίστε τον καθαρισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου αποκομιδής  (5) και το πώμα του εύκαμπτου σωλήνα του δοχείου αποκομιδής (7) έχουν εφαρμόσει καλά, 
διαφορετικά το μηχάνημα δεν θα περισυλλέξει σωστά το νερό.
  

Μοντέλα μπαταρίας: Όταν οι μπαταρίες χρειαστούν επαναφόρτιση, θα εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας (C12).  Έπειτα θα απενεργοποιηθούν αυτόματα 
τα συστήματα καθαρισμού και σκουπίσματος.  Μετακινήστε το μηχάνημα σε έναν χώρο σέρβις και επαναφορτίστε τις μπαταρίες ακολουθώντας τις οδηγίες που 
αναγράφονται στην ενότητα συντήρησης του παρόντος εγχειριδίου.



D-26 / Ελληvıκά

D-26 - FORM NO. 56041983 - CS7000

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
1 Ανυψώστε  τις βούρτσες τριψίματος και τις σκούπες.
2 Αναταράξτε το φίλτρο ελέγχου της σκόνης και αδειάστε τη χοάνη.
3 Αποστραγγίστε και ξεπλύνατε με καθαρό νερό το δοχείο ανάκτησης.  Ελέγξτε αν είναι σφραγισμένο το καπάκι του εύκαμπτου σωλήνα 

αποστράγγισης.
4 Πλύνετε  το σωλήνα αναρρόφησης και το μάκτρο, ανοίγοντας το κάλυμμα του δοχείου αποκομιδής και αφήνοντας να τρέξει νερό μέσα στο σωλήνα 

αποκομιδής στην πίσω πλευρά της δεξαμενής.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕΡΒΙΣ:  Το δοχείο αποκομιδής μπορεί να ανασυρθεί στο πλάι για καθαρισμό μετά την 
εκκένωση.  Απασφαλίστε το αναδιπλούμενο κλείδωμα του δοχείου αποκομιδής (3) ανάμεσα στο δοχείο διαλύματος και το δοχείο αποκομιδής και 
τραβήξτε το δοχείο με τη λαβή (25), ώσπου να φθάσει το δοχείο στο άκρο του ιμάντα συγκράτησης.

5 Αφαιρέστε και καθαρίστε το εργαλείο του μάκτρου δαπέδου.
6 Αφαιρέστε και καθαρίστε τις βούρτσες τριψίματος.  Περιστρέψτε τις βούρτσες τριψίματος.
7 Σκουπίστε το μηχάνημα με υγρό πανί.
8 Εκτελέστε όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης πριν από την αποθήκευση.
9 Οδηγήστε το μηχάνημα σε έναν καθαρό και κλειστό αποθηκευτικό χώρο.
10 Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης.
11 Αποθηκεύστε το μηχάνημα με τις σκούπες, το μάκτρο δαπέδου και τις βούρτσες τριψίματος ανυψωμένα, και τα καπάκια των δοχείων ανοικτά, ώστε 

να αερίζονται τα δοχεία.
  

ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή 
ΕΛΑΤΤΩΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
  

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΝΤΙΖΕΛ
  

1 Γυρίστε όλα τα κουμπιά ελέγχου στη θέση OFF.
2 Ανυψώστε το μάκτρο δαπέδου, τις βούρτσες τριψίματος και τις σκούπες.
3 Απελευθερώστε το φρένο στάθμευσης (38).
4 Σβήστε το διακόπτη ανάφλεξης με κλειδί (A) και αφαιρέστε το κλειδί.
  

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ LPG 
  

1 Γυρίστε όλα τα κουμπιά ελέγχου στη θέση OFF.
2 Ανυψώστε το μάκτρο δαπέδου, τις βούρτσες τριψίματος και τις σκούπες.
3 Γυρίστε τη βαλβίδα συντήρησης του δοχείου LPG στη θέση OFF.
4 Αφήστε τον κινητήρα στο ρελαντί, ώσπου να εξαντληθεί το αέριο LP από το κύκλωμα.
5 Απελευθερώστε το φρένο στάθμευσης (38).
6 Σβήστε το διακόπτη ανάφλεξης με κλειδί (A) και αφαιρέστε το κλειδί.
  

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
1 Γυρίστε όλα τα χειριστήρια στη θέση απενεργοποίησης (OFF).
2 Ανυψώστε το μάκτρο, τις βούρτσες καθαρισμού και τις σκούπες.
3 Ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης (38).
4 Γυρίστε τον διακόπτη μίζας με κλειδί (A) στη θέση OFF και αφαιρέστε το κλειδί.
  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στην κανονική λειτουργία, ο κινητήρας θα συνεχίσει να κινείται για λίγο (1-3 δευτ/πτα) μετά το σβήσιμο με το 
κλειδί, μέχρι να εξαντληθεί όλο το καύσιμο από το κύκλωμα.
  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Για να ελέγξετε τη στάθμη του υδραυλικού λαδιού, ανοίξτε τη δεξιά θύρα (35) και σηκώστε το κάτω κάλυμμα (34).  Θα δείτε τη δεξαμενή 
υδραυλικού λαδιού (49) στην περιοχή πάνω από τον πρόσθιο τροχό.  Κοιτάξτε τη διαφανή δεξαμενή για να ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού, που 
πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στις γραμμές ΜΙΝ και ΜΑΧ.  Δείτε την Εικόνα 10.

ΕΙΚΟΝΑ 10Αν η στάθμη του λαδιού βρίσκεται κάτω από τη γραμμή 
ΜΙΝ και η χοάνη βρίσκεται στην κάτω θέση, θα πρέπει να 
προσθέσετε λάδι στη δεξαμενή.  Ανυψώστε τη χοάνη και 
ασφαλίστε τη ράβδο ασφαλείας της χοάνης, ώστε να έχετε 
πρόσβαση στο καπάκι του στομίου πλήρωσης της δεξαμενής 
υδραυλικού λαδιού.  Σημείωση: Με ανυψωμένη τη χοάνη, 
λίγο λάδι εισέρχεται στον κύλινδρο και προκαλεί μείωση της 
στάθμης του λαδιού. ΜΗΝ γεμίζετε τη δεξαμενή ως τη γραμμή 
ΜΑΧ με ανυψωμένη τη χοάνη.  Συμπληρώστε λάδι 10W30 
στον κινητήρα, ώσπου το λάδι να φτάσει στη γραμμή ΜΙΝ.  
Αλλάξτε το λιπαντικό σε περίπτωση που υπάρξει σοβαρή 
ρύπανσή του λόγω μηχανικής βλάβης.
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Διατηρείτε το μηχάνημα σε άριστη κατάσταση ακολουθώντας πιστά το χρονοδιάγραμμα συντήρησης.  Τα διαστήματα συντήρησης που 
αναγράφονται στο χρονοδιάγραμμα αφορούν κανονικές συνθήκες λειτουργίας.  Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε επιβαρημένο 
περιβάλλον ίσως απαιτούν συχνότερη συντήρηση.
  

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
 Εκτελέστε τα βήματα συντήρησης της ενότητας “Μετά τη χρήση” X
 Φόρτιση της μπαταρίας (μοντέλα με μπαταρία) X
 Έλεγχος φρένου στάθμευσης X
 Ελέγξτε το λάδι του κινητήρα (LPG & ντίζελ μόνο) X
 Ελέγξτε τη στάθμη ψυκτικού του κινητήρα (LPG & ντίζελ μόνο) X
 Ελέγξτε για τυχόν διαρροές του κινητήρα και του ψυκτικού (LPG & ντίζελ μόνο) X
 Ελέγξτε την ενδεικτική λυχνία συντήρησης του φίλτρου αέρα X
 Καθαρίστε την κύρια και τις πλευρικές σκούπες X
 Ελέγξτε και καθαρίστε τις βούρτσες X
 Εκκενώστε / ελέγξτε / καθαρίστε τα δοχεία & τους εύκαμπτους σωλήνες X
 Καθαρίστε το κάνιστρο απορριμμάτων του δοχείου αποκομιδής (51) X
 Ελέγξτε / καθαρίστε / ρυθμίστε το μάκτρο δαπέδου X
 Καθαρίστε τη χοάνη X
 Καθαρίστε / επιθεωρήστε τις πλευρικές ποδιές της πλατφόρμας καθαρισμού X
 Ελέγξτε / καθαρίστε / ξεπλύνετε το φίλτρο αφρού και τη σήτα 
 του μοτέρ αναρρόφησης κάτω από το καπάκι (6) X
 Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού λαδιού  X
  

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 15-20 ώρες. 150 ώρες 400 ώρες 1000 ώρες
 Ελέγξτε τη στάθμη ηλεκτρολύτη στη μπαταρία (μοντέλα με μπαταρία) X
 Ελέγξτε τα καλώδια και τις συνδέσεις της μπαταρίας X
 Αντιστρέψτε την κύρια σκούπα X
 Επιθεωρήστε και καθαρίστε το φίλτρο διαλύματος X
 Αντιστρέψτε τις βούρτσες καθαρισμού X
  Επιθεωρήστε/ρυθμίστε την κύρια και τις πλευρικές σκούπες X
 Καθαρίστε τα ακροφύσια ψεκασμού του συστήματος DustGuard™ X
 Επιθεωρήστε τις ποδιές του περιβλήματος της σκούπας X
 Ελέγξτε / καθαρίστε το φίλτρο ελέγχου σκόνης της χοάνης X
 Επιθεωρήστε τις μονώσεις της χοάνης X
 Ξεπλύνετε το σύστημα απορρυπαντικού (EcoFlex μόνο) X
 Καθαρίστε το ψυγείο  X
 Εκτελέστε συντήρηση του κινητήρα  X
 Επιθεωρήστε και εκκενώστε τις αποθέσεις του λαδιού από το 
 EPR του συστήματος καυσίμου LPG  X
 Ελέγξτε ολόκληρο το σύστημα εισόδου αέρα (LPG & ντίζελ μόνο)   X
 Ελέγξτε τη στάθμη των ηλεκτρολυτών & τους ακροδέκτες της μπαταρίας 
 (LPG & ντίζελ μόνο)   X
 Αντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου (LPG & ντίζελ μόνο)   X
 Αλλάξτε τα μπουζιά (LPG μόνο)    X
 Ξεπλύνετε το ψηγείο    X
 Αντικατάσταση ιμάντα μετάδοσης κίνησης του εναλλάκτη    X
 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1500 ώρες 1900 ώρες 2000 ώρες
 Έλεγχος στις ψήκτρες του μοτέρ κεντρικής σκούπας X
 Έλεγχος στις ψήκτρες του μοτέρ πλευρικής σκούπας X
 Έλεγχος στις ψήκτρες του μοτέρ βούρτσας καθαρισμού   X
 *Εκτέλεση εργασιών συντήρησης στον κινητήρα     X

*Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση των συστημάτων που αναγράφονται στον 
κατάλογο.  (Κινητήρας, Σκούπισμα, Χοάνη, Διεύθυνση, Έλεγχος σκόνης, Αποκομιδή, Καθαρισμός, Διάλυμα, Τροχός και μάκτρο δαπέδου)
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ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ – ΕΙΚΟΝΑ 11
Μια φορά το μήνα, προσθέστε με το πιστόλι γρασαρίσματος μια μικρή ποσότητα γράσου σε κάθε γρασαδόρο του μηχανήματος, έως ότου εξέλθει 
γράσο γύρω από τους τριβείς.
Θέσεις γρασαδόρων (ή εφαρμόστε γράσο στις θέσεις) (DE):
• Άξονας και στροφείο των τροχών του μάκτρου δαπέδου
• Σύστημα διεύθυνσης – απαιτεί συγκεκριμένο γράσο (Nilfi sk-Advance PN 56510412) Chevron Open Gear Lube 250 NC.
Μία φορά τον μήνα, να προσθέτετε λεπτόρρευστο λάδι μηχανής για να λιπάνετε το (DF):
• Ακραίοι τροχοί μάκτρου
• Ασφάλεια καλύμματος δεξαμενής καυσίμου (LPG και ντίζελ μόνο)
• Ασφάλεια δοχείου αποκομιδής
• Συνδεσμολογία πεντάλ φρένου (φρένο στάθμευσης)

ΕΙΚΟΝΑ 11
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ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ)
Φορτίζετε τη μπαταρία κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ή όποτε εμφανίζεται η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας (C12).
  

Για να φορτίσετε τη μπαταρία...
1 Απασφαλίστε την ασφάλεια του διαμερίσματος της μπαταρίας (20) και ανοίξτε τη θύρα για να εξασφαλίσετε επαρκή εξαερισμό.
2 Αποσυνδέστε τη μπαταρία από το μηχάνημα (AB) και συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στο βύσμα της μπαταρίας.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το φορτιστή μπαταρίας.
4 Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού σε όλα τα στοιχεία της μπαταρίας μετά τη φόρτισή της.  Αν χρειάζεται, συμπληρώστε με αποσταγμένο νερό, 

μέχρι η στάθμη του υγρού να αγγίξει το κάτω άκρο των σωλήνων πλήρωσης.
    

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην συμπληρώνετε υγρά στις μπαταρίες πριν από τη φόρτιση.
Φορτίζετε τη μπαταρία μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Μην καπνίζετε κατά την εκτέλεση εργασιών σέρβις στη μπαταρία.
  

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για να αποφύγετε την πιθανή πρόκληση ζημιών στις επιφάνειες του δαπέδου, σκουπίζετε πάντα το νερό και το οξύ που υπάρχει στο 
πάνω μέρος της μπαταρίας μετά τη φόρτιση.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Ελέγχετε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
Μετά τη φόρτιση της μπαταρίας, αφαιρέστε τα πώματα εξαερισμού και ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη σε κάθε στοιχείο της μπαταρίας.  
Συμπληρώστε με απεσταγμένο νερό μέχρι το κάτω άκρο του σωλήνα πλήρωσης.
Μην γεμίζετε υπερβολικά τη μπαταρία!

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση υπερπλήρωσης της μπαταρίας, το οξύ μπορεί να χυθεί στο δάπεδο.
  

Σφίξτε τα πώματα εξαερισμού.  Εάν υπάρχει οξύ επάνω στη μπαταρία, πλύνετε το πάνω μέρος τους με διάλυμα μαγειρικής σόδας 
σε νερό (2 κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα σε 1 λίτρο νερού περίπου).
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ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ)
Το μηχάνημα λειτουργεί με μια γεννήτρια, η οποία είναι η κύρια πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.  Η μπαταρία (32) χρησιμοποιείται ως εφεδρική πηγή.  
Εάν δεν λειτουργεί ο κινητήρας, το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει για λίγο μόνο με τη μπαταρία.  Φορτίζετε τη μπαταρία όταν εμφανιστεί η 
ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταρίας (C12) (υποδηλώνοντας μια κατάσταση αποκοπής χαμηλής τάσης).  Η μπαταρία  μπορεί να επαναφορτιστεί 
με τη λειτουργία του κινητήρα και τη χρήση του μηχανήματος για καθαρισμό για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.  Μια εναλλακτική μέθοδος είναι να 
ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα για να φορτίσετε τη μπαταρία με έναν αυτόματο φορτιστή.
  

Για να φορτίσετε τη μπαταρία...
1 Απασφαλίστε και ανοίξτε τη δεξιά θύρα (35).
2 Τραβήξτε την κίτρινη λαβή (DG) για να αποσυνδέσετε τη μπαταρία από το μηχάνημα στο βύσμα (DH).
3 Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στο βύσμα της μπαταρίας (DH).
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες του φορτιστή. Χρησιμοποιήστε έναν κατάλληλο φορτιστή για μπαταρίες ζελέ.
    

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Χρησιμοποιήστε μόνο έναν κατάλληλο φορτιστή, που προορίζεται για χρήση με μπαταρίες ζελέ.
Μην αφήνετε ποτέ το μηχάνημα σε κατάσταση αποκοπής χαμηλής τάσης κατά τη διάρκεια της νύχτας χωρίς να έχετε φορτίσει τη 
μπαταρία.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
   

Επειδή το μοτέρ της κύριας σκούπας γυρίζει πάντοτε προς την ίδια κατεύθυνση, οι τρίχες της σκούπας στο τέλος λυγίζουν κι έτσι μειώνεται 
η αποτελεσματικότητα του σκουπίσματος.  Η αποτελεσματικότητα του σκουπίσματος μπορεί να βελτιωθεί, εάν αφαιρέσετε τη σκούπα και τη 
γυρίσετε κατά 180 μοίρες.  Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως «περιστροφή της κύριας σκούπας κατά 180 μοίρες», πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 
15-20 ώρες λειτουργίας.
  

Η κύρια σκούπα πρέπει να αντικαθίσταται για άριστη απόδοση, όταν οι τρίχες στις σκούπες φθαρούν σε μήκος 6,35 cm (2-1/2 ιντσών).  Το 
στοπ της κύριας σκούπας θα πρέπει να επαναρυθμίζεται, κάθε φορά που η σκούπα αντικαθίσταται.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το μήκος των τριχών σε μια 
καινούρια σκούπα είναι 9,5 cm (3-3/4 ίντσες).
  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μηχάνημα πρέπει να αποθηκεύεται με την κύρια σκούπα ανυψωμένη.
   

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Όταν πραγματοποιείτε αυτή τη διαδικασία, ο κινητήρας δεν πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία.
  

Για να περιστρέψετε την κύρια σκούπα κατά 180 μοίρες ή να την αντικαταστήσετε...
   

1 Στρίψτε το διακόπτη ανάφλεξης με κλειδί (A) στη θέση OFF.
2 Ανοίξτε την πόρτα προσπέλασης της κύριας σκούπας (36).
3 Δείτε την Εικόνα 12.  Μετακινήστε στο πλάι τη δεξιά πλευρική ποδιά (EF).
4 Στρέψτε τη διάταξη του ενδιάμεσου βραχίονα (EG) έξω από τον κορμό της κύριας σκούπας.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο ενδιάμεσος βραχίονας 

συγκρατείται στη θέση του από την πόρτα προσπέλασης της κύριας σκούπας (36).
5 Τραβήξτε την κύρια σκούπα (EH) έξω από το περίβλημά της και αφαιρέστε τους σπάγκους ή τα σύρματα που είναι τυλιγμένα γύρω από 

τη σκούπα.  Επίσης, επιθεωρήστε τις προστατευτικές ποδιές στο μπροστινό μέρος, το πίσω μέρος και τα πλάγια του περιβλήματος της 
σκούπας.  Οι προστατευτικές ποδιές πρέπει να αντικαθίστανται όταν σχιστούν ή φθαρούν μέχρι ύψους 6,35 χιλ. (1/4” ίντσας) από το 
έδαφος.

6 Στριφογυρίστε τη σκούπα (αριστερά-δεξιά) και τοποθετήστε την ξανά στο περίβλημά της.  Βεβαιωθείτε ότι οι γλωττίδες στον κορμό της 
σκούπας (αριστερή πλευρά) εμπλέκονται μέσα στις αντίστοιχες υποδοχές της πλήμνης μετάδοσης κίνησης της σκούπας και ότι η σκούπα 
έχει εφαρμόσει εντελώς.

7 Στρέψτε τη διάταξη του ενδιάμεσου βραχίονα πίσω στον κορμό της σκούπας.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Βεβαιωθείτε ότι οι γλωττίδες στον ενδιάμεσο 
βραχίονα εμπλέκονται μέσα στις αντίστοιχες υποδοχές του κορμού της σκούπας

8 Μετακινήστε τη δεξιά πλευρική ποδιά (EF) πίσω στη θέση της και πιέστε οπωσδήποτε την ποδιά πάνω στους δύο πείρους (EJ).
9 Κλείστε και ασφαλίστε την πόρτα προσπέλασης της κύριας σκούπας (36).
10 Εάν αντικαθιστάτε τη χρησιμοποιημένη σκούπα με μια νέα σκούπα, πηγαίνετε στην ενότητα Συντήρηση κύριας σκούπας για να 

επαναρυθμίσετε το ύψος της σκούπας.
   

ΕΙΚΟΝΑ 12
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Για να ρυθμίσετε το ύψος της κύριας σκούπας...
  

1 Οδηγήστε το μηχάνημα σε χώρο με επίπεδο δάπεδο και ενεργοποιήστε το φρένο στάθμευσης.
2 Δείτε την Εικόνα 13.  Πατήστε το ™ διακόπτη σκουπίσματος (Y) με ένα πάτημα για να χαμηλώσετε την κύρια σκούπα.  ΜΗΝ μετακινείτε το 

μηχάνημα.
3 Πατήστε ελαφρά το πεντάλ κίνησης (37) για να ενεργοποιήσετε την κύρια σκούπα και αφήστε τη να λειτουργήσει ακίνητη στο σημείο που 

βρίσκεται για 1 λεπτό.  Με τον τρόπο αυτό, η σκούπα θα γυαλίσει μία “λωρίδα” επάνω στο δάπεδο.  Μόλις περάσει το 1 λεπτό, ανυψώστε τη 
σκούπα, ελευθερώστε το φρένο στάθμευσης και κινήστε το μηχάνημα έτσι ώστε να φανεί η γυαλισμένη λωρίδα.

4 Παρατηρήστε τη γυαλισμένη λωρίδα του δαπέδου.  Εάν έχει πλάτος μικρότερο από 5,08 εκατοστά (2 ίντσες) ή μεγαλύτερο από 7,62 
εκατοστά (3 ίντσες), η σκούπα χρειάζεται ρύθμιση.

5 Για τη ρύθμιση, πατήστε το διακόπτη επιλογής σκούπας (AA) δύο φορές ή ώσπου να αρχίσει να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία της 
κύριας σκούπας (Y1).  Στην οθόνη LCD (C) θα εμφανιστεί το γράφημα ράβδων για τη θέση της σκούπας (C8) και το σύμβολο της κύριας 
σκούπας (C9).  Πατήστε και κρατήστε πατημένο ή πατήστε επανειλημμένα το διακόπτη ανύψωσης της σκούπας (Z) για να ανυψώσετε την 
κύρια σκούπα ή το διακόπτη μείωσης ύψους σκούπας (BB) για να χαμηλώσετε την κύρια σκούπα (η ένδειξη θέσης μετακινείται προς τα 
πάνω και προς τα κάτω αναπαριστώντας τη θέση της σκούπας).  Έπειτα από 10 δευτερόλεπτα χωρίς ρύθμιση, η κύρια σκούπα θα μείνει σε 
αυτή τη θέση και μπορείτε να βγείτε από το μενού ρύθμισης.  

 Για μια καινούρια σκούπα, ξεκινήστε από την ένδειξη θέσης στο επάνω μέρος του γραφήματος ράβδων.  Καθώς φθείρεται σταδιακά 
η σκούπα, ρυθμίστε την ένδειξη θέσης προς τα κάτω.  Αντικαταστήστε τη σκούπα, όταν η ένδειξη θέσης φθάσει στο κάτω μέρος του 
γραφήματος ράβδων.

6 Επαναλάβετε τα βήματα 1-5, μέχρις ότου το πλάτος της γυαλισμένης λωρίδας γίνει 5,08-7,62 cm (2-3 ίντσες).
 Το πλάτος της γυαλισμένης λωρίδας πρέπει να είναι το ίδιο και στα δύο άκρα της σκούπας.  Εάν η λωρίδα έχει πλάτος που μειώνεται από 

τη μια πλευρά στην άλλη, μετακινήστε το μηχάνημα σε άλλο σημείο και επαναλάβετε τα βήματα 1-5. Αν, παρ’ όλ’ αυτά, η γυαλισμένη λωρίδα 
εξακολουθεί να έχει το ίδιο σχήμα, επικοινωνήστε με τον Αντιπρόσωπο της Nilfi sk στην περιοχή σας, για επισκευή.

ΕΙΚΟΝΑ 13
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
Οι πλευρικές σκούπες αφαιρούν τη σκόνη και τα υπολείμματα από τους τοίχους και τα κράσπεδα και τα μετακινεί στη διαδρομή της κύριας 
σκούπας.  Ρυθμίστε τις πλευρικές σκούπες έτσι ώστε, όταν η σκούπα είναι χαμηλωμένη και περιστρέφεται, οι τρίχες της να ακουμπούν το 
δάπεδο από το σημείο (FG) έως το σημείο (FH), που παρουσιάζεται στην Εικόνα 14.
  

Για να ρυθμίσετε την πλευρική σκούπα...
  

1 Πατήστε το ™ διακόπτη σκουπίσματος (Y) με ένα πάτημα για να χαμηλώσετε τις πλευρικές σκούπες.  ΜΗΝ μετακινείτε το μηχάνημα.
2 Δείτε την Εικόνα 13.  Για τη ρύθμιση, πατήστε το διακόπτη επιλογής σκούπας (AA) μία φορά.  Στην οθόνη LCD (C) θα εμφανιστεί το 

σύμβολο της πλευρικής σκούπας.  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη ανύψωσης της σκούπας (Z) για να ανυψώσετε τις πλευρικές 
σκούπες ή το διακόπτη μείωσης ύψους σκούπας (BB) για να χαμηλώσετε τις πλευρικές σκούπες.  Έπειτα από 10 δευτερόλεπτα χωρίς 
ρύθμιση, οι πλευρικές σκούπες θα μείνουν σε αυτή τη θέση και μπορείτε να βγείτε από το μενού ρύθμισης.

  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το μηχάνημα πρέπει να αποθηκεύεται με τις πλευρικές σκούπες ανυψωμένες.  Η πλευρική σκούπα πρέπει να αντικαθίσταται όταν 
οι τρίχες στις βούρτσες φθαρούν σε μήκος 7,62 εκ. (3 ιντσών) ή όταν η πλευρική σκούπα πάψει να λειτουργεί αποτελεσματικά.
  

Για να αντικαταστήσετε την πλευρική σκούπα...
  

1 Ανυψώστε τις πλευρικές σκούπες.
2 Πλησιάστε κάτω από την πλευρική σκούπα και αφαιρέστε το μεγάλο χειροκοχλία που συγκρατεί την πλευρική σκούπα και αφαιρέστε τη 

σκούπα και τον πλαστικό δίσκο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περικόχλιο χειρός της δεξιάς πλευράς έχει δεξιά σπειρώματα και το περικόχλιο χειρός της 
αριστερής πλευράς έχει αριστερά σπειρώματα.

3 Τοποθετήστε τη νέα σκούπα και τον πλαστικό δίσκο, ευθυγραμμίζοντας τους τρεις πείρους ευθυγράμμισης και πιέζοντας.  
Επανατοποθετήστε το χειροκοχλία και σφίξτε το.

ΕΙΚΟΝΑ 14
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΤΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
Εάν το μάκτρο δαπέδου αφήνει λεπτές γραμμές νερού, οι λεπίδες του μπορεί να είναι ακάθαρτες ή να έχουν υποστεί ζημιά.  Αφαιρέστε το μάκτρο 
δαπέδου, ξεπλύνετέ το σε χλιαρό νερό και επιθεωρήστε τις λεπίδες.  Εάν διαπιστώσετε κοψίματα, σχισίματα, κυματώσεις ή σημάδια φθοράς, 
αντιστρέψτε τις λεπίδες ή αντικαταστήστε τις.

3 Αφήστε το σφικτήρα ώθησης/έλξης (GD) και αφαιρέστε την ταινία συγκράτησης 
(GE) και την πρόσθια λεπίδα του μάκτρου (GF).

4 Η λεπίδα του μάκτρου δαπέδου έχει 4 ακμές εργασίας, όπως βλέπετε 
παρακάτω. Γυρίστε τη λεπίδα, έτσι ώστε μία καθαρή, ακέραια ακμή της να είναι 
στραμμένη προς το εμπρός μέρος του μηχανήματος.  Αντικαταστήστε τη λεπίδα 
εάν και οι 4 ακμές της παρουσιάζουν εγκοπές, σχισίματα ή υπερβολική φθορά.

5 Τοποθετήστε τη λεπίδα, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα με την αντίθετη 
σειρά και κατόπιν, ρυθμίστε την κλίση του μάκτρου δαπέδου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΤΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
Για να ρυθμίσετε τη γωνία του μάκτρου δαπέδου
Κάθε φορά που αντιστρέφετε ή αντικαθιστάτε κάποια λεπίδα του ή όταν 
διαπιστώνετε πως το μάκτρο δεν στεγνώνει τελείως το δάπεδο να ρυθμίζετε τη γωνία 
του μάκτρου δαπέδου.
1 Σταθμεύστε το μηχάνημα σε μία επίπεδη, λεία επιφάνεια.
2 Χαμηλώστε το μάκτρο και μετακινήσετε ελαφρά το μηχάνημα προς τα εμπρός.
3 Σηκώστε τη λαβή ρύθμισης της κλίσης μάκτρου (46) έξω από το ζευκτήρα 

της.  Περιστρέψτε τη λαβή και αφήστε την να πέσει πάνω στο εξάγωνο.  
Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να περιστρέψετε το εξάγωνο (να το ανεβάσετε 
ή να το κατεβάσετε), έτσι ώστε η οπίσθια λεπίδα του μάκτρου να ακουμπά 
ομοιόμορφα στο δάπεδο, σε ολόκληρο το πλάτος της και να κάμπτεται 
ελαφρώς, όπως φαίνεται στη διατομή του μάκτρου.  Όταν ολοκληρωθεί η 
ρύθμιση, επιστρέψτε τη λαβή στο ζευκτήρα της.

ΕΙΚΟΝΑ 15Για να αντιστρέψετε ή αντικαταστήσετε τη 
λεπίδα σκουπίσματος του οπίσθιου μάκτρου 
δαπέδου...
1 Δείτε την Εικόνα 15.  Ανυψώστε το μάκτρο 

δαπέδου από το δάπεδο και, στη συνέχεια, 
ελευθερώστε την ασφάλεια (GA)  στο μάκτρο 
δαπέδου.

2 Αφαιρέστε τον ιμάντα τάνυσης (GB).
3 Σύρετε την πίσω λεπίδα έξω από τους 

πείρους ευθυγράμμισης.
4 Η λεπίδα του μάκτρου δαπέδου έχει 4 ακμές 

εργασίας, όπως βλέπετε παρακάτω. Γυρίστε 
τη λεπίδα, έτσι ώστε μία καθαρή, ακέραια 
ακμή της να είναι στραμμένη προς το εμπρός 
μέρος του μηχανήματος.  Αντικαταστήστε τη 
λεπίδα εάν και οι 4 ακμές της παρουσιάζουν 
εγκοπές, σχισίματα ή υπερβολική φθορά.

5 Τοποθετήστε τη λεπίδα, ακολουθώντας τα 
παραπάνω βήματα με την αντίθετη σειρά 
και κατόπιν, ρυθμίστε την κλίση του μάκτρου 
δαπέδου.

Για να αντιστρέψετε ή αντικαταστήσετε τη 
λεπίδα του πρόσθιου μάκτρου δαπέδου...
1 Δείτε την Εικόνα 15.  Σηκώστε το μάκτρο 

δαπέδου από το δάπεδο.  Αποσυνδέστε τον 
εύκαμπτο σωλήνα αποκομιδής (GC) από το 
μάκτρο δαπέδου.

2 Χαλαρώστε τα (2) κουμπιά αφαίρεσης 
μάκτρου (44) στους σφικτήρες του μάκτρου 
και αφαιρέστε τη διάταξη μάκτρου (45) από 
τη βάση στερέωσης.



Ελληvıκά / D-35

FORM NO. 56041983 - CS7000 - D-35

ΦΙΛΤΡΟ ΧΟΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ
Το φίλτρο χοάνης για τον έλεγχο της σκόνης πρέπει να καθαρίζεται τακτικά, για να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος 
αναρρόφησης. Τηρήστε τα προτεινόμενα μεσοδιαστήματα της συντήρησης του φίλτρου, για να επιτύχετε τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής 
του φίλτρου.
       

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε αυτό το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται το εγκεκριμένο από την Nilfi sk φίλτρο ελέγχου σκόνης υψηλής απόδοσης.  Η χρήση 
συνηθισμένων πτυχωτών φίλτρων έχει ως αποτέλεσμα ανεπαρκή ροή αέρα, ανεπαρκή ανάδευση καθαρισμού και ενδεχόμενη 
βλάβη στο μηχάνημα.
Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, όταν καθαρίζετε το φίλτρο.
Μην τρυπάτε το χαρτί του φίλτρου.
Να καθαρίζετε το φίλτρο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
       

Για να αφαιρέσετε το φίλτρο χοάνης για τον έλεγχο της σκόνης...
      

1 Δείτε την Εικόνα 16.  Απασφαλίστε τις ασφάλειες του καλύμματος χοάνης (16) και σηκώστε το κάλυμμα της χοάνης.
2 Χαλαρώστε τις δύο χειρόβιδες στερέωσης (HA), σύρετε τη διάταξη του μοτέρ ανακίνησης φίλτρου (HB) προς τα αριστερά και σηκώστε το 

έξω από τη χοάνη.
3 Κρεμάστε τη διάταξη ανακίνησης στο άγκιστρο του μεντεσέ στο κάλυμμα της χοάνης (HC).
4 Επιθεωρήστε το πάνω μέρος του φίλτρου χοάνης για τον έλεγχο της σκόνης (17) για τυχόν φθορά.  Αν πάνω από το φίλτρο υπάρχει πολλή 

σκόνη, αυτό οφείλεται συνήθως σε κάποια τρύπα του φίλτρου ή σε κατεστραμμένη τσιμούχα του φίλτρου.
5 Βγάλτε το φίλτρο χοάνης για τον έλεγχο της 

σκόνης (17) από το μηχάνημα.
6 Καθαρίστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας 

μία από τις παρακάτω μεθόδους:
 Μέθοδος «A» 
 Αναρροφήστε με ηλεκτρική σκούπα τη σκόνη 

από το φίλτρο.  Έπειτα, χτυπήστε απαλά το 
φίλτρο πάνω σε μία επίπεδη επιφάνεια (με 
τη βρώμικη πλευρά προς τα κάτω), για να 
απομακρυνθούν τα υπολείμματα σκόνης και 
ακαθαρσιών.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Φροντίστε να μην 
προκαλέσετε ζημιά στην τσιμούχα.

 Μέθοδος «B»
 Αναρροφήστε με ηλεκτρική σκούπα τη 

σκόνη από το φίλτρο.  Έπειτα, φυσήξτε με 
πεπιεσμένο αέρα (μέγιστη πίεση 100 psi) 
την καθαρή πλευρά του φίλτρου (με φορά 
αντίθετη από τη φορά ροής του αέρα).

 Μέθοδος «Γ»
 Αναρροφήστε με ηλεκτρική σκούπα τη 

σκόνη από το φίλτρο.  Ξεπλύνετε το 
φίλτρο με τρεχούμενο νερό χωρίς μεγάλη 
πίεση (μέγιστη πίεση 40 psi).  Αφήστε το 
φίλτρο να στεγνώσει εντελώς, προτού 
το επανατοποθετήσετε στο μηχάνημα.  
Συνιστάται να έχετε πρόχειρο ένα εφεδρικό 
φίλτρο, ενώ στεγνώνει το πλυμένο φίλτρο.

7 Διατηρήστε το χείλος (HD) , δηλαδή το σημείο 
όπου η τσιμούχα του φίλτρου εφάπτεται με τη 
χοάνη, καθαρό από σκόνες ή ακαθαρσίες.

8 Για να τοποθετήσετε το φίλτρο στη θέση του, 
ακολουθήστε τις οδηγίες με την αντίστροφη 
σειρά.  Η τσιμούχα του φίλτρου πρέπει να 
αντικατασταθεί σε περίπτωση που έχει 
φθαρεί ή λείπει.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι 
έχετε κάνει την επανατοποθέτηση έτσι ώστε 
η πινακίδα ροής αέρα να δείχνει προς τα 
πάνω, όπως απεικονίζεται.

ΕΙΚΟΝΑ 16
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΗΣ ΠΟΔΙΑΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν αντικαταστήσετε τις βούρτσες και πριν ανοίξετε τις θυρίδες πρόσβασης στο εσωτερικό, γυρίστε το διακόπτη με κλειδί στη θέση 
απενεργοποίησης (Ο) και να αφαιρείτε το κλειδί.
Η λειτουργία της πλευρικής προστατευτικής ποδιάς είναι να οδηγεί τα ακάθαρτα νερά στο μάκτρο δαπέδου, διευκολύνοντας τη συγκράτηση των 
νερών εντός της διαδρομής καθαρισμού του μηχανήματος.  Με τη συνήθη χρήση, οι λεπίδες φθείρονται με την πάροδο του χρόνου.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Οι λεπίδες σε κάθε διάταξη πλευρικής ποδιάς συγκρατείται με ειδικά εξαρτήματα συγκράτησης.
Για να γυρίσετε ανάποδα ή να αντικαταστήσετε τη λεπίδα οδήγησης της πλατφόρμας (JD)...
1 Δείτε την Εικόνα 17.  Χαλαρώστε το κουμπί συγκράτησης (40) και ανοίξτε το προστατευτικό άκρων (JA) όπως απεικονίζεται.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Το προστατευτικό άκρων βρίσκεται μόνο στη δεξιά ποδιά της πλατφόρμας.
2 Αφαιρέστε τα δύο κουμπιά-πεταλούδες (JB).  Αφαιρέστε την ταινία συγκράτησης (JC) και τη λεπίδα οδήγησης της πλατφόρμας (JD) από το 

εσωτερικό της ποδιάς.
3 Οι λεπίδες οδήγησης της πλατφόρμας έχουν 4 ακμές εργασίας, όπως απεικονίζεται.  Γυρίστε τις λεπίδες, έτσι ώστε μια καθαρή, ακέραια 

ακμή τους να είναι στραμμένη προς το κέντρο του μηχανήματος. Αντικαταστήστε όλες τις λεπίδες ως σετ εάν όλες οι αιχμές εργασίας 
παρουσιάζουν εγκοπές, σχισίματα ή σημάδια έντονης φθοράς.

4 Για να τοποθετήσετε τη λεπίδα οδήγησης πλατφόρμας, ακολουθήστε τις οδηγίες με την αντίστροφη σειρά.
Για να γυρίσετε ανάποδα ή να αντικαταστήσετε τη λεπίδα οδήγησης της πλατφόρμας (JG)...
1 Δείτε την Εικόνα 17.  Χαλαρώστε το κουμπί συγκράτησης (40) και ανοίξτε το προστατευτικό άκρων (JA) όπως απεικονίζεται.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Το προστατευτικό άκρων βρίσκεται μόνο στη δεξιά ποδιά της πλατφόρμας.
2 Απασφαλίστε τη διάταξη ασφάλειας (JE) στο πίσω μέρος της διάταξης ποδιάς.  Μετακινήστε προς τα έξω τη λωρίδα συγκράτησης (JF) και 

απαγκιστρώστε τον στο μπροστινό μέρος της διάταξης ποδιάς.  Αφαιρέστε τη λεπίδα της πλατφόρμας ιχνηλάτησης (JG) από τη διάταξη 
ποδιάς.

3 Οι λεπίδες οδήγησης της πλατφόρμας έχουν 2 ακμές εργασίας.  Γυρίστε τη λεπίδα, έτσι ώστε μία καθαρή, ακέραια ακμή της να είναι 
στραμμένη προς το κέντρο του μηχανήματος. Αντικαταστήστε όλες τις λεπίδες ως σετ εάν οι δύο αιχμές εργασίας παρουσιάζουν εγκοπές, 
σχισίματα ή σημάδια έντονης φθοράς.

4 Για να τοποθετήσετε τη λεπίδα οδήγησης πλατφόρμας, ακολουθήστε τα βήματα με την αντίστροφη σειρά.

ΕΙΚΟΝΑ 17
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Εάν οι πιθανές αιτίες που παρατίθενται στη συνέχεια δεν αποτελούν την πηγή του προβλήματος, θα πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό.  Επικοινωνήστε 
αμέσως με το κέντρο υποστήριξης της Nilfi sk στην περιοχή σας, για επισκευή.

ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ
Οι αυτόματοι διακόπτες βρίσκονται πάνω στον πίνακα αυτόματων διακοπτών του χώρου χειριστή και προστατεύουν τα ηλεκτρικά κυκλώματα και τα 
μοτέρ από βλάβη που προκαλείται από συνθήκες υπερφόρτισης.  Αν ένας διακόπτης κυκλώματος “πέσει”, προσπαθήστε να προσδιορίσετε την αιτία.
   

Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος VACC1 (CB1 / 20 Amp). Η πιθανή αιτία ενδέχεται να είναι: βλ. 1 παρακάτω
Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος VACC2 (CB2 / 25 Amp). Η πιθανή αιτία ενδέχεται να είναι: βλ. 1 παρακάτω
Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος VACC3 (CB3 / 25 Amp) Η πιθανή αιτία ενδέχεται να είναι: βλ. 1 παρακάτω
Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος ανάφλεξης με κλειδί (CB4 / 5 Amp). Oι πιθανές αιτίες είναι: βλ. 1 παρακάτω
Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος ελέγχου σκόνης (CB5 / 10 Amp). Οι πιθανές αιτίες είναι: βλ. 1 παρακάτω
Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος VACC6 (CB 6 / 15 Amp) Οι πιθανές αιτίες είναι: βλ. 1 παρακάτω
Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος πλευρικής σκούπας (CB 7 / 25 Amp) Οι πιθανές αιτίες είναι: βλ. 1 παρακάτω
Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος κινητήρα (CB 9 / 15 Amp) Οι πιθανές αιτίες είναι: βλ. 1 παρακάτω
Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος Steer by Wire (CB 10 / 25 Amp) Οι πιθανές αιτίες είναι: βλ. 1 παρακάτω
Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος προθερμαντήρα καυσίμου (μόνο ντίζελ) (CB 11 / 40 Amp) Οι πιθανές αιτίες είναι: βλ. 1 παρακάτω
Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος ACC (προαιρετικός) (CB 12 / 15 Amp) Οι πιθανές αιτίες είναι: βλ. 1 παρακάτω
   

1 Ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα (αναθέστε στο κέντρο εξυπηρέτησης της Nilfi sk ή σε έναν κατάλληλα καταρτισμένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει το μηχάνημα)
   

Αυτόματος διακόπτης υδραυλικού κυκλώματος (CB 8 / 25 Amp) Οι πιθανές αιτίες είναι: βλ. 1 και 2 παρακάτω
1 Ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα (αναθέστε στο κέντρο εξυπηρέτησης της Nilfi sk ή σε έναν κατάλληλα καταρτισμένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει το μηχάνημα)
2 Υπερφόρτωση χοάνης (ελέγξτε τη χοάνη)
   

Μόλις το πρόβλημα διορθωθεί, πιέστε το κουμπί για να επαναφέρετε τον αυτόματο διακόπτη.  Εάν το κουμπί δεν παραμένει πατημένο, περιμένετε 5 
λεπτά και προσπαθήστε ξανά.  Εάν ο αυτόματος διακόπτης κυκλώματος “πέφτει” επανειλημμένα, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης 
της Nilfi sk για επισκευή.
   

Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος VACC1 (CB1)
Σωληνοειδής βαλβίδα κύριου διαλύματος (L1)
Επαφέας μοτέρ αριστερής σκούπας (Κ1)
Επαφέας μοτέρ κεντρικής σκούπας (Κ2)
Επαφέας μοτέρ δεξιάς σκούπας (Κ3)
Επαφέας μοτέρ σκούπας (Κ4)
Επαφέας μοτέρ αναρρόφησης (Κ5)
Επαφέας μοτέρ ελέγχου σκόνης (Κ6)
Επαφέας πλευρικής σκούπας (Κ8)
Επαφέας μοτέρ υδραυλικής αντλίας (Κ11)
Επαφέας μοτέρ υδραυλικής αντλίας (Κ12)
Μοτέρ αναδευτήρα (Μ14)
Φάρος προειδοποίησης (LT10)

Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος VACC2 (CB2)
Αντλία ισχυρού καθαρισμού (M25)
Αντλία χαμηλής πίεσης (Μ23) προαιρετική
Αντλία DustGuard™ (M22)
Βαλβίδα DustGuard™ (L2)
Αντλία ελέγχου διαλύματος (Μ19) προαιρετική
Κλάξον (H2)
Εφεδρικός ηχητικός συναγερμός (H1)

Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος VACC3 (CB3)
Βοηθητικός επαφέας (K9)

Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος IGN (CB4)
Λυχνία προβλημάτων (LT1)

Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος ελέγχου σκόνης (CB5)
Μοτέρ ελέγχου σκόνης (M5)
Επαφέας μοτέρ ελέγχου σκόνης (Κ6)

Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος VACC6 (CB6)
Δεξιός προβολέας (LT2)
Αριστερός προβολέας (LT3)
Λυχνία καθαριστή άκρων (LT8) προαιρετική

Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος πλευρικής 
σκούπας (CB7)

Μοτέρ δεξιάς πλευρικής σκούπας (M8)
Μοτέρ αριστερής πλευρικής σκούπας (M9)
Επαφέας πλευρικής σκούπας (Κ8)

Αυτόματος διακόπτης υδραυλικού κυκλώματος (CB8)
Διάταξη μοτέρ υδραυλικής αντλίας (M10)
Επαφέας υδραυλικού συστήματος (Κ11)
Επαφέας υδραυλικού συστήματος (Κ12)

Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος συστήματος 
κινητήρα (CB9)

Βοηθητικός επαφέας (K15)
Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος συστήματος Steer 
By Wire (CB10)

Επαφέας διεύθυνσης (Κ10)
Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος προθερμαντήρα 
καυσίμου (CB11)

Ρελέ προθερμαντήρα καυσίμου (K13)
Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος ACC (CB12)

Πρίζα 12V (προαιρετικό)
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
   

Πριν ξεκινήσετε την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ελέγξτε και βεβαιωθείτε για τα εξής:
• ο διακόπτης έκτακτης διακοπής (B) στον πίνακα ελέγχου χειριστή είναι απασφαλισμένος (περιστρέψτε τον προς τα δεξιά).
• ο διακόπτης καθίσματος είναι κλειστός.
• είναι στη θέση του το έλασμα ακινητοποίησης της μπαταρίας (AC) (μοντέλα με μπαταρία).
• επαναφέρετε τους αυτόματους διακόπτες κυκλώματος στην αρχική τους θέση.
   

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αποκατάσταση

Ανεπαρκής συλλογή νερού Φθαρμένες ή σχισμένες λεπίδες του 
μάκτρου δαπέδου

Αντιστρέψτε ή αντικαταστήστε τις

Απορυθμισμένο μάκτρο δαπέδου Ρυθμίστε το, έτσι ώστε οι λεπίδες να 
αγγίζουν ομοιόμορφα,
καθ’ όλο το μήκος τους, το δάπεδο

Δοχείο αποκομιδής πλήρες Αδειάστε το δοχείο αποκομιδής
Διαρροή στον εύκαμπτο σωλήνα 
αποστράγγισης του δοχείου αποκομιδής

Ασφαλίστε το καπάκι του εύκαμπτου 
σωλήνα αποστράγγισης ή αντικαταστήστε 
το

Η τσιμούχα του πώματος του δοχείου 
αποκομιδής παρουσιάζει διαρροή

Αντικαταστήστε την τσιμούχα ή το πώμα, 
αναλόγως

Υπολείμματα στο μάκτρο δαπέδου Καθαρίστε το μάκτρο δαπέδου
Αποφραγμένος εύκαμπτος σωλήνας 
αναρρόφησης

Απομακρύνετε τα σκουπίδια

Υπερβολική χρήση διαλύματος Μειώστε τη ροή μέσω του κουμπιού 
μείωσης διαλύματος του πίνακα ελέγχου

Ανεπαρκής απόδοση 
καθαρισμού

Φθαρμένη βούρτσα Περιστρέψτε ή αντικαταστήστε τις 
βούρτσες

Εσφαλμένος τύπος βούρτσας Επικοινωνήστε με τη Nilfi sk
Εσφαλμένος τύπος χημικού προϊόντος 
καθαρισμού

Επικοινωνήστε με τη Nilfi sk

Το μηχάνημα κινείται υπερβολικά γρήγορα Μειώστε την ταχύτητα
Δεν χρησιμοποιείται αρκετό διάλυμα Αυξήστε τη ροή μέσω του κουμπιού 

αύξησης διαλύματος του πίνακα ελέγχου
Εσφαλμένη αναλογία απορρυπαντικού Επαληθεύστε τη ρύθμιση συμπύκνωσης 

εάν το μηχάνημα διαθέτει EcoFlex.

Κακή απόδοση σκουπίσματος Απορυθμισμένη σκούπα Ρυθμίστε τη σκούπα
Γεμάτη χοάνη Αδειάστε τη χοάνη
Οι τρίχες τής σκούπας είναι φθαρμένες ή 
παραμορφωμένες

Αντικαταστήστε ή περιστρέψτε τη σκούπα

Οι ποδιές του περιβλήματος της σκούπας 
έχουν καταστραφεί ή φθαρεί

Αντικαταστήστε τις ποδιές

Σκούπα δεν στροφή Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συντήρησης

Ανεπαρκής ροή διαλύματος
ή καθόλου διάλυμα

Το δοχείο διαλύματος είναι κενό Γεμίστε το δοχείο διαλύματος
Σωληνώσεις, βαλβίδα ή φίλτρο διαλύματος 
φραγμένα

Ξεπλύνετε τις σωληνώσεις & τη βαλβίδα /  
καθαρίστε το φίλτρο διαλύματος

Κλειστός ο διακόπτης ροής διαλύματος Ενεργοποιήστε τη ροή μέσω του διακόπτη 
διαλύματος του πίνακα ελέγχου / 
επιβεβαιώστε ότι η βαλβίδα διακοπής είναι 
ανοικτή

Φραγμένη ή ελαττωματική βαλβίδα 
σωλήνωσης του διαλύματος

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα 
(βλ. εγχειρίδιο συντήρησης)

Το μηχάνημα δεν λειτουργεί Ο αυτόματος διακόπτης των 5 Αmp (CB4) 
“έπεσε”

Ελέγξτε για τυχόν βραχυκύκλωμα και 
επαναφέρετέ στην αρχική κατάσταση 
λειτουργίας

Επείγουσα διακοπή λειτουργίας 
ενεργοποιημένη

Περιστρέψτε το κουμπί επείγουσας 
διακοπής λειτουργίας προς τα δεξιά

Βλάβη στην κεντρική μονάδα ελέγχου του 
συστήματος

Ελέγξτε τους κωδικούς βλαβών
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συντήρησης)
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Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αποκατάσταση

Καμία κίνηση του συστήματος 
κίνησης των τροχών προς τα 
ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ

Έχει ενεργοποιηθεί το φρένο στάθμευσης Απελευθερώστε το φρένο στάθμευσης
Επείγουσα διακοπή λειτουργίας 
ενεργοποιημένη

Περιστρέψτε το κουμπί επείγουσας 
διακοπής λειτουργίας προς τα δεξιά

Οι αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος έχουν 
“πέσει”

Επαναφέρετε τους αυτόματους διακόπτες 
κυκλώματος στην αρχική τους θέση

Η αναρρόφηση τίθεται εκτός 
λειτουργίας και στην οθόνη 
εμφανίζεται η ένδειξη “FULL” 
(Πλήρης) όταν το δοχείο 
αποκομιδής δεν είναι γεμάτο

Ο εύκαμπτος σωλήνας του μάκτρου 
δαπέδου είναι φραγμένος

Απομακρύνετε τα υπολείμματα

Αναρρόφηση μεγάλης ποσότητας νερού
σε υψηλή ταχύτητα κίνησης

Επιβραδύνεται ή απενεργοποιείται η 
λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο συντήρησης)

Καθόλου ροή απορρυπαντικού 
(μόνο στα μοντέλα EcoFlex)

Κενό φυσίγγιο απορρυπαντικού Γεμίστε το φυσίγγιο απορρυπαντικού
Φραγμένη ή τσακισμένη σωλήνωση 
παροχής απορρυπαντικού

Ξεπλύνετε το σύστημα, ισιώστε τις 
σωληνώσεις για να εξαλείψετε τα 
τσακίσματα.

Μη στεγανοποίηση του πώματος του 
φυσιγγίου απορρυπαντικού

Τοποθετήστε και πάλι το πώμα 
στεγανοποίησης

Αποσυνδεδεμένη ή λάθος τοποθετημένη
σωλήνωση αντλίας απορρυπαντικού

Συνδέστε την καλωδίωση ή διορθώστε τη 
σύνδεση

Η κύρια και/ή οι πλευρικές 
σκούπες δεν λειτουργούν

Γύρω από το σύστημα κίνησης της 
σκούπας έχουν τυλιχτεί σκουπίδια

Απομακρύνετε τα σκουπίδια

Η χοάνη δεν είναι εντελώς κάτω Χαμηλώστε εντελώς τη χοάνη
Ο αυτόματος διακόπτης κυκλώματος έχει 
πέσει

Επαναφέρετε τον αυτόματο διακόπτη 
κυκλώματος στην αρχική του θέση

Η χοάνη δεν ανυψώνεται Ο αυτόματος διακόπτης κυκλώματος έχει 
πέσει

Επαναφέρετε τους αυτόματους διακόπτες 
κυκλώματος στην αρχική τους θέση

Υπερφόρτωση χοάνης Ελέγξτε τη χοάνη

Η πόρτα εκκένωσης της χοάνης 
δεν ανοίγει

Η πόρτα εκκένωσης είναι μπλοκαρισμένη 
από σκουπίδια

Απομακρύνετε τα σκουπίδια και καθαρίστε 
τις άκρες του θαλάμου απορριμμάτων

Το σύστημα καθαρισμού δεν 
λειτουργεί

Η χοάνη δεν είναι εντελώς κάτω Χαμηλώστε εντελώς τη χοάνη
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (κατόπιν εγκατάστασης και δοκιμής στη μονάδα)
   

Μοντέλο CS7000
Υβριδικό (βενζίνης)

CS7000
Υβριδικό (LPG)

CS7000
Υβριδικό (ντίζελ)

Κωδ. μοντέλου 56511002 56509003 56509004
Κατηγορία προστασίας IPX4 IPX4 IPX4
Στάθμη πίεσης ήχου (ISO 11201) 82dB LpA, 3dB u(LW) 82dB LpA, 3dB u(LW) 81dB LpA, 3dB u(LW)
Στάθμη ισχύος ήχου (ISO 3744) 103dB LWA 103dB LWA 102dB LWA

Μικτό βάρος οχήματος 4676 lbs. (2121 kg) 4676 lbs. (2121 kg) 4537 lbs. (2058 kg)
Βάρος μεταφοράς 3636 lbs. (1649 kg) 3636 lbs. (1649 kg) 3511 lbs. (1593 kg)
Κραδασμοί στα στοιχεία ελέγχου χειρός (ISΟ 
5349-1) 0,33 m/s2 0,33 m/s2  0,35 m/s2

Κραδασμοί στα στοιχεία ελέγχου χειρός (ISΟ 
5349-1) Αβεβαιότητα 0,03 m/s2 0,03 m/s2  0,03 m/s2

Κραδασμοί στο κάθισμα (EN 1032) 0,03 m/s2 0,03 m/s2  0,03 m/s2

Χωρητικότητα δοχείου διαλύματος 75 gal (284 L) 75 gal (284 L) 75 gal (284 L)
Χωρητικότητα δοχείου αποκομιδής 75 gal (284 L) 75 gal (284 L) 75 gal (284 L)
Χωρητικότητα δοχείου DustGuard™ 29 gal (110 L) 29 gal (110 L) 29 gal (110 L)
Μέγιστο συγκεντρωτικό φορτίο τροχού (δεξιά 
μπροστά) 104,5 psi / 0,720 N/mm2 104,5 psi / 0,720 N/mm2 102,8 psi / 0,709 N/mm2

Μέγιστο συγκεντρωτικό φορτίο τροχού 
(αριστερά μπροστά) 104,5 psi / 0,721 N/mm2 104,5 psi / 0,721 N/mm2 107,9 psi / 0,743 N/mm2

Μέγιστο συγκεντρωτικό φορτίο τροχού (κέντρο 
πίσω) 146 psi / 1,007 N/mm2 146 psi / 1,007 N/mm2 136,5 psi / 0,941 N/mm2

Αναρριχητικότητα κατά τη μεταφορά 21 % (12 °) 21 % (12 °) 21 % (12 °)
Αναρριχητικότητα κατά τον καθαρισμό 17,6 % (10 °) 17,6 % (10 °) 17,6 % (10 °)

  
Μοντέλο CS7000 ePower (μπαταρία)
Κωδ. μοντέλου 56509005
Τάση λειτουργίας μπαταρίας 36 V
Χωρητικότητα μπαταριών 800 AH
Κατηγορία προστασίας IPX4
Στάθμη πίεσης ήχου (ISO 11201) 72dB LpA, 3dB u(LW)
Μικτό βάρος οχήματος 5716 lbs. (2593 kg)
Βάρος μεταφοράς 4682 lbs. (2124 kg)
Κραδασμοί στα στοιχεία ελέγχου χειρός (ISΟ 
5349-1)  0,36 m/s2

Κραδασμοί στα στοιχεία ελέγχου χειρός (ISΟ 
5349-1) Αβεβαιότητα  0,04 m/s2

Κραδασμοί στο κάθισμα (EN 1032)  0,02 m/s2

Χωρητικότητα δοχείου διαλύματος 75 gal (284 L)
Χωρητικότητα δοχείου αποκομιδής 75 gal (284 L)
Χωρητικότητα δοχείου DustGuard™ 29 gal (110 L)
Μέγιστο συγκεντρωτικό φορτίο τροχού (δεξιά 
μπροστά) 126,6 psi / 0,873 N/mm2

Μέγιστο συγκεντρωτικό φορτίο τροχού 
(αριστερά μπροστά) 125,1 psi / 0,863 N/mm2

Μέγιστο συγκεντρωτικό φορτίο τροχού (κέντρο 
πίσω) 147,9 psi / 1,019 N/mm2

Αναρριχητικότητα κατά τη μεταφορά 21 % (12 °)
Αναρριχητικότητα κατά τον καθαρισμό 17,6 % (10 °)
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Σύνθεση υλικών και ανακυκλωσιμότητα

Τύπος

% βάρους 
μηχανήματος
Βενζίνη / Υγρό 
προπάνιο

%  βάρους 
μηχανήματος

Ντίζελ

% βάρους 
μηχανήματος
Μπαταρία

% ανακυκλώσιμο

Αλουμίνιο 0,5% 0,5% 0,3% 88%
Ηλεκτρικά / μοτέρ / κινητήρες - 
διάφορα 27% 29,3% 50,1% 95%
Σιδηρούχα μέταλλα 53,8% 51% 35,2% 95%
Εξαρτήσεις / καλώδια 1,1% 1,2% 0,9% 74%
Υγρά 0,7% 0,7% 0,9% 95%
Πλαστικό - μη ανακυκλώσιμο 1,5% 1,8% 1,1% 0%
Πλαστικό - ανακυκλώσιμο 0,9% 0,7% 0,4% 91%
Πολυαιθυλένιο 12% 12,3% 9,2% 100%
Λάστιχο 2,5% 2,5% 1,9% 60%
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Overenstemmelseserklaering Declaration de conformité Samsvarserklaering 
Declaration of conformity Verklaring van overeenstemming Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
Konformitätserklärung Dichiarazione di conformità Atitikties deklaracija 
Declaración de conformidad Vastavussertifikaat Osvědčení o shodě 
Atbilstības deklarācija Deklaracja zgodności Certifikát súladu 
Megfelelősségi nyilatkozat Försäkran om överensstämmelse 
Certifikat o ustreznosti  

 
Modell/ Modèle/ Model/ Malli/ Modelo/ Μοντέλο/ Modelo/ Modelis/Модель: Scrubber/Sweeper 
Type/ Tyyppi/ Tipo/ Τύπος/ Tüüp/ Tipas/ Tips/ Typ/ Típus/ Тип/ Tip:  CS7000 
Year of Affixing CE marking:  2011 
 
 
D  Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass die oben erwähnten Modelle gemäß den folgenden Richtlinien und Normen hergestellt 
wurden. 
GB  The undersigned certify that the above mentioned model is produced in accordance with the following directives and standards. 
DK  Undertegnede attesterer herved, at ovennævnte model er produceret i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder. 
N  Undertegnede attesterer att ovennevnte modell är produsert I overensstemmelse med fölgende direktiv og standarder. 
E  El abajo firmante certifica que los modelos arriba mencionados han sido producidos de acuerdo con las siguientes directivas y 
estandares. 
I  Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra menzionati sono prodotti in accordo con le seguenti direttive e standard. 
EST  Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste direktiivide ja normidega. 
LV  Ar šo tiek apliecināts, ka augstākminētais modelis ir izgatavots atbilstoši šādām direktīvām un standartiem. 
CZ  Níže podepsaný stvrzuje, že výše uvedený model byl vyroben v souladu s následujícími směrnicemi a normami. 
SLO  Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj omenjeni model izdelan v skladu z naslednjimi smernicami in standardi. 
F  Je soussigné certifie que les modèles ci-dessus sont fabriqués conformément aux directives et normes suivantes. 
NL  Ondergetekende verzekert dat de bovengenoemde modellen geproduceerd zijn in overeenstemming met de volgende richtlijnen 
en standaards. 
FIN  Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja standardien mukaan. 
S  Undertecknad intygar att ovannämnda modell är producerad i överensstämmelse med följande direktiv och standarder. 
GR  Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιεί ότι η παραγωγή του προαναφερθέντος μοντέλου γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες 
και πρότυπα. 
P  A presente assinatura serve para declarar que os modelos supramencionados são produtos em conformidade com as seguintes 
directivas e normas. 
LT  Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, kad minėtas modelis yra pagamintas laikantis nurodytų direktyvų bei standartų. 
PL  Niżej podpisany zaświadcza, że wymieniony powyżej model produkowany jest zgodnie z następującymi dyrektywami I normami. 
H  Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett modellt a következő irányelvek és szabványok alapján hoztuk létre. 
SK  Dolu podpísaný osvedčuje, že hore uvedený model sa vyrába v súlade s nasledujúcimi smernicami a normami. 
 
EC Low Voltage Directive 06/95/EEC    EN 60335-1, EN 60335-2-72 
EC EMC Directive 2004/108/EEC    EN 61000-6-2, EN 55012 
EC Machinery Directive 06/42/EC    EN 12100-1, EN 12100-2, EN 294, EN 349 
 

 
                                                                  2.16.2011                                
Don Legatt, Engineering Director 
Nilfisk-Advance, Inc.      Nilfisk-Advance A/S 
14600 21st Avenue North     Sognevej 25  
Plymouth, MN 55447 USA     DK-2605 Brøndby, Denmark 
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