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 Σελίδα
Εισαγωγή .............................................................................................D-2
Προφυλάξεις και προειδοποιήσεις .......................................................D-3
Παρουσίαση του μηχανήματος .................................................. D-4 – D-5
Πίνακας ελέγχου ...................................................................................D-6

Προετοιμασία του μηχανήματος προς χρήση
Τοποθέτηση των μπαταριών ................................................................D-7
Τοποθέτηση των βουρτσών .................................................................D-8
Τοποθέτηση του μάκτρου δαπέδου ......................................................D-9
Πλήρωση του δοχείου διαλύματος .......................................................D-9
Σύστημα απορρυπαντικού ..................................................... D-10 – D-11

Χειρισμός του μηχανήματος
Εργασίες καθαρισμού ............................................................ D-12 – D-13
Υγρή αναρρόφηση ................................................................. D-12 – D-13
Μετά από τη χρήση ............................................................................D-14
Χρονοδιάγραμμα συντήρησης ...........................................................D-14
Λίπανση του μηχανήματος .................................................................D-14
Φόρτιση των μπαταριών (με υγρά) ....................................................D-15
Έλεγχος της στάθμης του ηλεκτρολύτη των μπαταριών ....................D-15
Φόρτιση των μπαταριών (κλειστού τύπου) ........................................D-15
Συντήρηση του μάκτρου δαπέδου ......................................................D-16
Ρύθμιση του μάκτρου δαπέδου ..........................................................D-16
Συντήρηση των πλευρικών ποδιών ....................................................D-17
Συντήρηση των πλευρικών ποδιών ....................................................D-17
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του μηχανήματος τριβέα/στεγνωτήρα της Nilfi sk™. Προτού θέσετε το μηχάνημα 
σε λειτουργία διαβάστε το προσεκτικά.
Σημείωση: Οι έντονοι αριθμοί μέσα σε παρένθεση αντιστοιχούν σε κάποιο από τα αντικείμενα που απεικονίζονται στις σελίδες 4-6, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά.
Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για επαγγελματική χρήση.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Οι εργασίες επισκευής, εφόσον είναι απαραίτητες, θα πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Nilfi sk, στο οποίο απασχολείται τεχνικό 
προσωπικό εκπαιδευμένο στο εργοστάσιο και διατηρείται απόθεμα γνήσιων ανταλλακτικών και πρόσθετων εξαρτημάτων της Nilfi sk.
Για παραγγελία ανταλλακτικών ή επισκευών, επικοινωνήστε με την Nilfi sk. Παρακαλούμε να αναφέρετε το μοντέλο και τον αριθμό παραγωγής του μηχανήματός 
σας, όταν αναφέρεστε σε αυτό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες στο μηχάνημα καθαρισμού, οι οποίες επηρεάζουν την ικανότητα και ασφαλή λειτουργία, δεν πρέπει να εκτελούνται από 
τον πελάτη ή τον χρήστη χωρίς πρότερη έγγραφη έγκριση από τη Nilfi sk-Advance Inc. Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις ακυρώνουν την εγγύηση του 
μηχανήματος και καθιστούν τον πελάτη υπεύθυνο για τυχόν προκύπτοντα ατυχήματα. 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ο κωδικός μοντέλου και ο αριθμός παραγωγής του μηχανήματός σας αναγράφονται στην πινακίδα στοιχείων που υπάρχει στο χώρο των μπαταριών. Οι πληροφορίες αυτές είναι 
απαραίτητες όταν παραγγέλνετε ανταλλακτικά για το μηχάνημα. Σημειώστε το μοντέλο και τον αριθμό παραγωγής του μηχανήματός σας, στο χώρο που παρέχεται παρακάτω, για 
μελλοντική αναφορά.

Μοντέλο  ____________________________________________

Αριθμός παραγωγής ___________________________________

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Μόλις παραλάβετε το μηχάνημα, επιθεωρήστε προσεκτικά το χαρτοκιβώτιο αποστολής και το ίδιο το μηχάνημα για τυχόν ζημιές.  Εάν εντοπίσετε ζημιές, φυλάξτε το χαρτοκιβώτιο, 
έτσι ώστε να ελεγχθεί.  Επικοινωνήστε αμέσως με το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της Nilfi sk, για να υποβάλετε δήλωση ζημίας κατά τη μεταφορά.
Αφού αφαιρέσετε το χαρτοκιβώτιο, κόψτε τους πλαστικούς ιμάντες και αφαιρέστε τους ξύλινους τάκους που υπάρχουν δίπλα στους τροχούς.  Χρησιμοποιήστε μια ράμπα για να 
κυλήσετε το μηχάνημα από την παλέτα στο δάπεδο.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΣΥΜΒΟΛΑ
Η Nilfi sk χρησιμοποιεί τα παρακάτω σύμβολα για να επισημάνει δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.  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 επικέντρωσης της προσοχής σε καταστάσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Χρησιμοποιείται ως μέσο επικέντρωσης 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 ειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους βλάβης του μηχανήματος ή πρόκλησης σωματικών 
βλαβών.  Το μηχάνημα αυτό είναι κατάλληλο για επαγγελματικές εφαρμογές, όπως π.χ. σε ξενοδοχεία, σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, καταστήματα και 
γραφεία, δηλ. Παντού, εκτός από τις συνήθεις εργασίες στο σπίτι.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
* Το μηχάνημα 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.
* Να προφυλάσσετε τις μπαταρίες από σπινθήρες, γυμνή φλόγα και υλικά που αναδίδουν καπνό.  Κατά την κανονική λειτουργία, εκλύονται εκρηκτικά αέρια.
* Κατά τη φόρτιση των μπαταριών, εκλύεται αέριο υδρογόνο που είναι ιδιαίτερα εκρηκτικό.  Η φόρτιση των μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνο σε καλά 

αεριζόμενους χώρους, μακριά από γυμνή φλόγα.  Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια της φόρτισης των μπαταριών.
* Μη φοράτε κοσμήματα όταν εργάζεστε κοντά σε ηλεκτρικά εξαρτήματα.
* Πριν επισκευάσετε ηλεκτρικά εξαρτήματα, γυρίστε τον διακόπτη κλειδιού στη θέση απενεργοποίησης (Ο) και αποσυνδέστε τις μπαταρίες.
* Μην εργάζεστε ποτέ κάτω από το μηχάνημα χωρίς να έχετε τοποθετήσει τάκους ή στηρίγματα ασφαλείας για την υποστήριξή του.
* Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα προϊόντα καθαρισμού, μη χειρίζεστε το μηχάνημα επάνω ή κοντά σε τέτοια προϊόντα, καθώς και σε χώρους όπου υπάρχουν 

εύφλεκτα υγρά.
* Μην καθαρίζετε αυτό το μηχάνημα με πιεστικό.
* Να χρησιμοποιείτε μόνο τις βούρτσες που συνοδεύουν το μηχάνημα ή αυτές που καθορίζονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.  Η χρήση άλλων βουρτσών είναι 

επικίνδυνη για την ασφάλεια του συστήματος.
* Να τηρείτε το μεικτό βάρος οχήματος (GVW) του μηχανήματος κατά τη φόρτωση, οδήγηση, ανύψωση ή στήριξη του μηχανήματος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
* Το μηχάνημα δεν είναι εγκεκριμένο για χρήση σε πεζοδρόμια ή δημόσιους δρόμους.
* Το παρόν μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για τη συλλογή επιβλαβούς σκόνης.
* Μη χρησιμοποιείτε δίσκους τριβής και λειαντικές πέτρες.  Η Nilfi sk δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές σε επιφάνειες δαπέδων που μπορεί να 

προκληθούν από δίσκους τριβής ή λειαντικές πέτρες (μπορούν επίσης να προκαλέσουν ζημιά στο σύστημα περιστροφής των βουρτσών).
* Κατά τον χειρισμό του μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι δεν θέτετε σε κίνδυνο τους παριστάμενους, κυρίως τα 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 τον διακόπτη κλειδιού στη θέση απενεργοποίησης (O), αφαιρέσετε το κλειδί και 

ενεργοποιήσετε το φρένο στάθμευσης.
* Πριν αντικαταστήσετε τις βούρτσες και ανοίξετε τις θυρίδες πρόσβασης στο εσωτερικό, γυρίστε τον διακόπτη κλειδιού στη θέση απενεργοποίησης (Ο) και 

αφαιρέστε το κλειδί.
* Προσέχετε να μην πιαστούν τα μαλλιά σας, κοσμήματα ή φαρδιά ρούχα, στα κινούμενα μέρη.
* Να χρησιμοποιείτε με προσοχή το μηχάνημα σε συνθήκες παγετού.  Αν υπάρχει νερό στα δοχεία διαλύματος, αποκομιδής και απορρυπαντικού 

ή στους εύκαμπτους σωλήνες, μπορεί να παγώσει, προκαλώντας ζημιά στις βαλβίδες και τα εξαρτήματα.  Κατά ξέπλυμα, να χρησιμοποιείτε υγρό 
υαλοκαθαριστήρων οχημάτων.

* Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το μηχάνημα, πριν απορριφθεί ως άχρηστο.  Η απόρριψη των μπαταριών πρέπει να γίνεται με ασφάλεια, 
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.

* Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη από εκείνη που επισημαίνεται επάνω σε αυτό.
* Πριν από τη χρήση του μηχανήματος, όλες οι θύρες και τα καλύμματα πρέπει να τοποθετηθούν όπως επισημαίνεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
* Το παρόν μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
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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 σάς 
παραπέμπουν στο αντικείμενο που παρουσιάζεται σε αυτές τις σελίδες, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.  Ανατρέχετε στη σελίδα αυτή όποτε το κρίνετε 
απαραίτητο, για να εντοπίσετε τη θέση κάποιου εξαρτήματος που αναφέρεται στο κείμενο.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Για λεπτομερή επεξήγηση του κάθε στοιχείου που 
αναφέρεται στις επόμενες 3 σελίδες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο επισκευών.
1 Κάθισμα χειριστή
2 Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης του δοχείου διαλύματος
3 Πεντάλ κίνησης, κατεύθυνσης/ταχύτητας
4 Τροχός κίνησης
5 Αυτόματος διακόπτης συστήματος κίνησης των τροχών (70 Amp)
6 Διακόπτης κυκλώματος ελέγχου (10 Amp)
7 Επείγουσα διακοπή λειτουργίας
8 Πλατφόρμα καθαρισμού
9 Οπίσθιος τροχός
10 Χώρος μπαταριών (κάτω από το κάθισμα)

11 Διάταξη του μάκτρου δαπέδου
12 Κάλυμμα πρόσβασης φυσιγγίου απορρυπαντικού (μόνο σε μοντέλα 

EcoFlex)
13 Φυσίγγιο απορρυπαντικού (μόνο σε μοντέλα EcoFlex)
14 Περιστροφικό κουμπί ρύθμισης του ύψους της ποδιάς πλατφόρμας
15 Κουμπιά αφαίρεσης της ποδιάς πλατφόρμας
16 Θύρα πρόσβασης φορτιστή μπαταριών
17 Φορτιστής μπαταριών (προαιρετικά)
18 Περιστροφικό κουμπί ρύθμισης καθίσματος
19 Μπροστινός προφυλακτήρας με κύλινδρο
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
21 Βαλβίδα διακοπής ροής του διαλύματος
22 Φίλτρο διαλύματος
23 Περιστροφικό κουμπί ρύθμισης κλίσης τιμονιού
24 Πίνακας ελέγχου
25 Καπάκι στομίου πλήρωσης δοχείου διαλύματος
26 Καπάκι δοχείου αποκομιδής
27 Περίβλημα φίλτρου του μοτέρ αναρρόφησης
28 Κάνιστρο αποστραγγιστή
29 Βαλβίδα διακοπής ροής του δοχείου αποκομιδής
30 Άγκιστρο αποθήκευσης του μάκτρου δαπέδου

31 Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης του δοχείου αποκομιδής
32 Περιστροφικό κουμπί ρύθμισης κλίσης του μάκτρου δαπέδου
33 Ράβδος στήριξης καθίσματος
34 Υποδοχή σύνδεσης των μπαταριών του μηχανήματος
35 Ασφάλεια αφαίρεσης της οπίσθιας λεπίδας του μάκτρου δαπέδου
36 Χοάνη (μόνο σε κυλινδρικά μοντέλα)
37 Εύκαμπτος σωλήνας αποκομιδής
38 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διαλύματος
39 Περικόχλιο χειρός για την αφαίρεση της μπροστινής λεπίδας του 

μάκτρου δαπέδου
40 Σημεία πρόσδεσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Α Διακόπτης με κλειδί
Β Διακόπτης αύξησης ροής διαλύματος
C Διακόπτης διαλύματος ON/OFF
  C1 Ένδειξη ροής διαλύματος (Κανονική, Υψηλή & Ύψιστη)
D Διακόπτης μείωσης ροής διαλύματος
E Διακόπτης Σύστημα απορρυπαντικού ON/OFF
F Οθόνη
  F1 Ωρομετρητής
  F2 Ένδειξη στάθμης δοχείου διαλύματος
  F3 Κωδικοί σφαλμάτων
  F4 Ένδειξη Σύστημα απορρυπαντικού
  F5 Ένδειξη ποσοστού απορρυπαντικού
  F6 Ένδειξη μπαταριών
  F7 Ένδειξη ΓΕΜΑΤΟΥ δοχείου αποκομιδής
  F8 Ένδειξη χαμηλής ισχύος μπαταριών

G Διακόπτης αύξησης της πίεσης καθαρισμού
H Διακόπτης καθαρισμού ON/OFF
  H1 Ενδείξεις πίεσης καθαρισμού (Κανονική, Υψηλή & Ύψιστη)
I Διακόπτης μείωσης της πίεσης καθαρισμού
J Διακόπτης EcoFlex
K Διακόπτης κόρνας
L Διακόπτης αναρρόφησης/εξαρτήματος χειρός

!

!

F

F7

F8

A

C

B

C1

D

J

E

G

H
H1

I

K

L

F
F1 F2 F3

F4 F5 F6
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ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Εάν το μηχάνημα σας αποσταλεί με τις μπαταρίες τοποθετημένες, κάνετε τα εξής:

Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν συνδεθεί στο μηχάνημα  (34).
Στρέψτε τον κεντρικό διακόπτη  (A) στη θέση ΟΝ και ελέγξτε την ένδειξη της μπαταρίας (F6).  Εάν ο δείκτης είναι εντελώς γεμάτος, οι μπαταρίες είναι έτοιμες προς χρήση.  Εάν 
ο δείκτης δεν είναι τελείως γεμάτος, οι μπαταρίες θα πρέπει να φορτιστούν πριν από τη χρήση.  Ανατρέξτε στην ενότητα «Φόρτιση των μπαταριών».
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!:  ΕΑΝ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ).

Εάν το μηχάνημα σας αποσταλεί χωρίς τις μπαταρίες τοποθετημένες, κάνετε τα εξής:
Επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία της Nilfi sk για το συνιστώμενο τύπο μπαταριών.
Τοποθετήστε τις μπαταρίες, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.
ΜΗΝ τοποθετήσετε δύο μπαταρίες των 12 volt στο μηχάνημα.  Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει την ευστάθεια του μηχανήματος.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!:  ΕΑΝ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΝΑΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΒΛΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Προσέχετε ιδιαίτερα όταν εργάζεστε με τις μπαταρίες. Το θειϊκό οξύ που περιέχουν μπορεί να προκαλέσει σοβαρή σωματική 
βλάβη, εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Οι μπαταρίες εκλύουν αέριο υδρογόνο, που είναι εκρηκτικό, μέσα από τα ειδικά 
ανοίγματα στα πώματά τους. Το αέριο αυτό μπορεί να αναφλεγεί παρουσία βολταϊκού τόξου, σπινθήρα ή γυμνής φλόγας. Μην 
τοποθετείτε μπαταρίες μολύβδου σε κλειστά δοχεία ή περιορισμένους χώρους. Θα πρέπει να υπάρχει δίοδος διαφυγής για το αέριο 
υδρογόνο που σχηματίζεται κατά την υπερφόρτιση.
Κατά τη συντήρηση των μπαταριών...
* Βγάζετε όλα τα κοσμήματα που φοράτε
* Μην καπνίζετε
* Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, ελαστικά γάντια και ελαστική ποδιά
* Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο
* Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών με τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε
* Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, να αποσυνδέετε ΠΑΝΤΑ τον αρνητικό (γείωση) πόλο 

πρώτα, προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία σπινθήρων.
* Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών , να συνδέετε ΠΑΝΤΑ τον αρνητικό πόλο τελευταίο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα του μηχανήματος αυτού μπορούν να πάθουν 
σημαντική βλάβη, σε περίπτωση εσφαλμένης τοποθέτησης και 
σύνδεσης των μπαταριών. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται 
από την Nilfi sk, από κατάλληλα εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο ή από τον 
κατασκευαστή των μπαταριών.
1 Κλείστε τον διακόπτη με κλειδί (A) (θέση O) και αφαιρέστε το κλειδί.  Στη 

συνέχεια, ανοίξτε το καπάκι του χώρου των μπαταριών (10) και τοποθετήστε τη 
ράβδο στήριξης (33).

2 Με τη βοήθεια δύο (2) ατόμων και χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο ιμάντα 
ανύψωσης, ανυψώστε προσεκτικά τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις μέσα 
στον χώρο μπαταριών, ακριβώς όπως φαίνεται στην εικόνα.  Ανατρέξτε στη 
διάταξη συνδεσμολογίας των καλωδίων των μπαταριών που απεικονίζεται στην 
αυτοκόλλητη ετικέτα 56601416.

3 Δείτε την εικόνα 1. Συνδέστε τα καλώδια των μπαταριών σύμφωνα με την εικόνα 
και σφίξτε τα παξιμάδια που βρίσκονται στους ακροδέκτες των μπαταριών.

4 Τοποθετήστε τα προστατευτικά καλύμματα των πόλων στη θέση τους 
και στερεώστε τα σφιχτά στα καλώδια των μπαταριών με τη βοήθεια των 
παρεχόμενων ταινιών περίδεσης.

5 Συνδέστε το βύσμα του σετ των μπαταριών στην υποδοχή σύνδεσης (34) του 
μηχανήματος και κλείστε το καπάκι του χώρου των μπαταριών.

Κατά την αλλαγή μπαταριών ή του φορτιστή, επικοινωνήστε με το 
τοπικό σας εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για τις σωστές ρυθμίσεις 
μπαταριών, φορτιστή και μηχανήματος, για να αποφευχθεί τυχόν 
πρόκληση ζημιάς στις μπαταρίες.

ΕΙΚΟΝΑ 1

420 Ah, 20 Hr. Rate
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΣΚΩΝ)
 ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν αντικαταστήσετε τις βούρτσες και ανοίξετε τις θυρίδες πρόσβασης στο εσωτερικό, γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση 
απενεργοποίησης (Ο) και αφαιρέστε το κλειδί.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ (ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
 ΠΡΟΣΟΧΗ!

Πριν αντικαταστήσετε τις βούρτσες και ανοίξετε τις θυρίδες πρόσβασης στο εσωτερικό, γυρίστε τον διακόπτη με κλειδί στη θέση 
απενεργοποίησης (Ο) και αφαιρέστε το κλειδί.

1 Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα 
καθαρίσματος έχει ΑΝΥΨΩΘΕΙ. 
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης με 
κλειδί (Α) είναι κλειστός (θέση O).

2 Δείτε την εικόνα 2. Αφαιρέστε 
και τις δύο πλευρικές ποδιές.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Οι ποδιές 
συγκρατούνται στη θέση τους 
από δύο μεγάλα κουμπιά (AA). 
Χαλαρώστε αυτά τα κουμπιά και 
σύρετε τις πλευρικές ποδιές (AB) 
ελαφρώς προς τα εμπρός και στη 
συνέχεια αφαιρέστε τις από την 
πλατφόρμα καθαρισμού.

3 Για να τοποθετήσετε τις βούρτσες 
(AC) (ή τις βάσεις των δίσκων 
γυαλίσματος), ευθυγραμμίστε τις 
γλωττίδες της βούρτσας (AD) με 
τις αντίστοιχες οπές της πλακέτας 
στερέωσης και, στη συνέχεια, 
στρέψτε τη βούρτσα για να 
ασφαλίσει στη θέση της (στρέψτε 
το εξωτερικό άκρο της βούρτσας 
προς το μπροστινό μέρος του 
μηχανήματος, όπως φαίνεται στην 
εικόνα (AE)).

ΕΙΚΟΝΑ 2

1 Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα 
καθαρίσματος έχει ΑΝΥΨΩΘΕΙ. 
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης με κλειδί (Α) 
είναι κλειστός (θέση O).

2 Δείτε την εικόνα 3. Αφαιρέστε και τις 
δύο πλευρικές ποδιές.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   
Οι ποδιές συγκρατούνται στη θέση 
τους από δύο μεγάλα κουμπιά (BA). 
Χαλαρώστε αυτά τα κουμπιά και 
αφαιρέστε τις πλευρικές ποδιές (BB) 
από την πλατφόρμα καθαρισμού, 
σύροντάς τις.

3 Χαλαρώστε τα μαύρα κουμπιά (BC) που 
βρίσκονται επάνω στους ελεύθερους 
τροχούς (BD) και αφαιρέστε τη διάταξη.

4 Σύρετε τη βούρτσα μέσα στο περίβλημα, 
ανασηκώστε ελαφρώς, σπρώξτε και 
περιστρέψτε την, έως ότου εφαρμόσει 
στη θέση της.  Τοποθετήστε πάλι 
τους ελεύθερους τροχούς (BD) και τις 
πλευρικές ποδιές (BB) στη θέση τους.

ΕΙΚΟΝΑ 3
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΤΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
1 Δείτε την εικόνα 4. Σύρετε τη διάταξη του μάκτρου δαπέδου (11) επάνω στον βραχίονα στήριξης του μάκτρου και βιδώστε τα περικόχλια χειρός στερέωσης 

(ΑΑ).
2 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποκομιδής (AB) στην εισαγωγή του μάκτρου δαπέδου.
3 Χαμηλώστε το μάκτρο, μετακινήστε το μηχάνημα ελαφρώς προς τα εμπρός και ρυθμίστε την κλίση και το ύψος του μάκτρου, χρησιμοποιώντας το 

περιστροφικό κουμπί ρύθμισης κλίσης του μάκτρου (32) και τον τροχό ρύθμισης ύψους του μάκτρου (AC), 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.

ΕΙΚΟΝΑ 4

ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ
Διαβάστε την ετικέτα του χημικού προϊόντος καθαρισμού και υπολογίστε την κατάλληλη ποσότητα χημικού προϊόντος προς ανάμειξη, για ένα δοχείο 
χωρητικότητας 110 λίτρων.
Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου διαλύματος (2), γεμίστε το δοχείο κατά 1/3 με νερό, προσθέστε το χημικό καθαρισμού και στη συνέχεια γεμίστε το δοχείο εντελώς.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Τα μηχανήματα EcoFlex μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε με τον συμβατικό τρόπο με ανάμειξη του απορρυπαντικού μέσα στο δοχείο διαλύματος 
είτε με χρήση του συστήματος Σύστημα 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, που προορίζονται για εφαρμογή με μηχανήματα. Η 
θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 54,4 βαθμούς Κελσίου (130 βαθμοί Φαρενάιτ).
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
ECOFLEX)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:
Η πίεση και απελευθέρωση του διακόπτη απορρυπαντικού (E) ενώ το σύστημα διαλύματος είναι ενεργό θα προκαλέσει κατά περίπτωση ενεργοποίηση 
ή απενεργοποίηση του συστήματος απορρυπαντικού.  Κάθε φορά που αλλάζετε απορρυπαντικό, 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.
Απόπλυση λόγω αλλαγής χημικών:
1 Αποσυνδέστε και αφαιρέστε το φυσίγγιο του απορρυπαντικού.
2 Στρέψτε τον κεντρικό διακόπτη με κλειδί (Α) στη θέση ενεργοποίησης (ON).  Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη διαλύματος (C) και τον διακόπτη 

απορρυπαντικού (E) επί 3 δευτερόλεπτα.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Η διαδικασία απόπλυσης διαρκεί 20 δευτερόλεπτα από την έναρξή της.  Για τις ενδείξεις του 
συστήματος απορρυπαντικού, ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα.  Υπό κανονικές συνθήκες, ένας κύκλος είναι αρκετός για την απόπλυση του συστήματος.

Εβδομαδιαία απόπλυση:
1 Αποσυνδέστε και αφαιρέστε το φυσίγγιο του απορρυπαντικού.  Τοποθετήστε και συνδέστε ένα φυσίγγιο γεμάτο καθαρό νερό.
2 Στρέψτε τον κεντρικό διακόπτη με κλειδί (Α) στη θέση ενεργοποίησης (ON).  Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη διαλύματος (C) και τον διακόπτη 

απορρυπαντικού (E) επί 3 δευτερόλεπτα.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Η διαδικασία απόπλυσης διαρκεί 20 δευτερόλεπτα από την έναρξή της.  Για τις ενδείξεις του 
συστήματος απορρυπαντικού, ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα.  Υπό κανονικές συνθήκες, ένας κύκλος είναι αρκετός για την απόπλυση του συστήματος.

Όταν το φυσίγγιο απορρυπαντικού είναι σχεδόν κενό θα ανάψει μια ένδειξη στον πίνακα οθόνης (F4).  Αυτή η ένδειξη «Χαμηλής στάθμης απορρυπαντικού» θα 
παραμείνει αναμμένη, έως ότου εκτελέσετε επαναφορά του συστήματος.  Από τη στιγμή που θα ανάψει η ένδειξη θα μπορείτε να προσθέσετε στο φυσίγγιο το 
περιεχόμενο μιας φιάλης απορρυπαντικού με χωρητικότητα 3,8 λίτρων, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Να μηδενίζετε το σύστημα μόνο 
όταν είναι γεμάτο το φυσίγγιο.  Σε περίπτωση αλλαγής φυσιγγίου, η ένδειξη «Χαμηλής στάθμης απορρυπαντικού» θα είναι ακριβής μόνον εάν το φυσίγγιο που 
τοποθετήσατε είναι γεμάτο έως την ίδια στάθμη που είχε αυτό που αφαιρέσατε.
Επαναφορά:
1 Στρέψτε τον κεντρικό διακόπτη με κλειδί (Α) στη θέση ενεργοποίησης (ON).  Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη αύξησης ροής διαλύματος (B) 

και τον διακόπτη μείωσης ροής διαλύματος (D) επί 3 δευτερόλεπτα.  Για τις ενδείξεις του συστήματος απορρυπαντικού, ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα.
Ποσοστό απορρυπαντικού:
1 Το προεπιλεγμένο ποσοστό απορρυπαντικού είναι 0,25%.  Για να αλλάξετε το ποσοστό, πρέπει να απενεργοποιήσετε (θέση OFF) το σύστημα 

απορρυπαντικού και στη συνέχεια να πατήσετε τον διακόπτη απορρυπαντικού ON/OFF (E) για 2 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη απορρυπαντικού θα 
αναβοσβήσει και κάθε πάτημα θα προβάλλει διαδοχικά τα διαθέσιμα ποσοστά (3%, 2%, 1,5%, 1%, 0,8%, 0,66%, 0,5%, 0,4%, 0,3%, 0,25%). Μόλις 
εμφανιστεί στην οθόνη (F5) το επιθυμητό ποσοστό, σταματήστε να πατάτε. Το ποσοστό θα αποθηκευτεί μετά από 5 δευτερόλεπτα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΟΥ:
Το φυσίγγιο απορρυπαντικού (13) βρίσκεται πίσω από τη θύρα πρόσβασης του φυσιγγίου απορρυπαντικού (12) στον χώρο χειριστή.  Γεμίστε το φυσίγγιο 
απορρυπαντικού, προσθέτοντας έως 4,73 λίτρα απορρυπαντικού.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕΡΒΙΣ:  Πριν από την πλήρωση, να αφαιρείτε το φυσίγγιο απορρυπαντικού από 
το κιβώτιο απορρυπαντικού, ώστε να μη 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 ανάμειξή 
τους.  Κατά την τοποθέτηση νέου φυσιγγίου, αφαιρέστε το πώμα (AA) και τοποθετήστε το φυσίγγιο στο κιβώτιο απορρυπαντικού.  Τοποθετήστε το αυτόκλειστο 
στεγανό πώμα (BB) και τον εύκαμπτο σωλήνα απορρυπαντικού όπως φαίνεται στην εικόνα.

ΕΙΚΟΝΑ 5
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
ECOFLEX)

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

ΠΛΗΡΕΣ (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ)

Για επαναφορά, πιέστε τους 
διακόπτες (B) & (D) για 3 
δευτερόλεπτα.

ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΠΛΥΣΗ

Για απόπλυση, πιέστε τους 
διακόπτες (C) & (E) για 3 
δευτερόλεπτα.

Το σύστημα απορρυπαντικού είναι ενεργοποιημένο (ON) 
όταν η ένδειξη είναι στο ON.
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ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
 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.  Να αποφεύγετε τις απότομες κλειστές στροφές.  Να 
χρησιμοποιείτε χαμηλή ταχύτητα όταν κατεβαίνετε επικλινείς 
επιφάνειες.  Να καθαρίζετε μόνο κατά την ανάβαση (με το 
μηχάνημα) της ράμπας.
Καθαρισμός
Ακολουθήστε τις οδηγίες της ενότητας «Προετοιμασία του μηχανήματος 
προς χρήση» του εγχειριδίου αυτού.
1 Δείτε την εικόνα 6. Αφού καθίσετε στο μηχάνημα, ρυθμίστε το τιμόνι σε 

μια άνετη θέση με τη βοήθεια του περιστροφικού κουμπιού ρύθμισης της 
κλίσης τιμονιού (23).  Μπορείτε να προσαρμόσετε το κάθισμα εάν θέλετε 
αναδιπλώνοντάς το και συνέχεια χρησιμοποιώντας το περιστροφικό 
κουμπί (18).

2 Στρέψτε τον κεντρικό διακόπτη με κλειδί (Α) στη θέση ΟΝ (“I”).  Με αυτόν 
τον τρόπο θα ανάψουν οι ενδεικτικές λυχνίες του πίνακα ελέγχου. Ελέγξτε 
την ένδειξη κατάστασης των μπαταριών (F6) και τον ωρομετρητή (F1) 
πριν συνεχίσετε.

3 Για να μεταφέρετε το μηχάνημα στον χώρο εργασίας, ασκήστε 
ομοιόμορφη πίεση με το πόδι σας στο μπροστινό μέρος του πεντάλ 
κίνησης (3) 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.

4 Πατήστε και κρατήστε πατημένο τον διακόπτη διαλύματος (C) 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 
τον διακόπτη καθαρισμού ON (H).

5 Πατήστε τον διακόπτη καθαρισμού ON/OFF (H). 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 (3).

 Η πίεση καθαρισμού θα οριστεί στην προεπιλεγμένη τιμή (θα ανάψει μία 
ένδειξη πίεσης καθαρισμού).  Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη αύξησης 
πίεσης καθαρισμού (G) και τον διακόπτη μείωσης πίεσης καθαρισμού 
(I) για εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων πίεσης καθαρισμού Κανονική, 
Υψηλή και Ύψιστη.  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 (B) ή τον διακόπτη μείωσης ροής διαλύματος (D).  Εάν 
στη συνέχεια αλλάξετε τη ρύθμιση της πίεσης καθαρισμού, ο ρυθμός 
ροής διαλύματος θα επανέλθει στις προκαθορισμένες τιμές ώστε να 
αντιστοιχεί με την πίεση καθαρισμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Τα συστήματα καθαρισμού, διαλύματος, αναρρόφησης 
και απορρυπαντικού (μοντέλα EcoFlex) ενεργοποιούνται αυτομάτως με 
το πάτημα του διακόπτη καθαρισμού ON/OFF (H).  Κατά τη διάρκεια του 
καθαρισμού, είναι δυνατή η ανεξάρτητη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 
οποιουδήποτε συστήματος, με απλό πάτημα του διακόπτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Όταν το μηχάνημα κινείται προς τα πίσω, το μάκτρο 
δαπέδου ανυψώνεται αυτομάτως.

6 Ξεκινήστε τον καθαρισμό οδηγώντας το μηχάνημα προς τα εμπρός σε 
ευθεία γραμμή και με κανονική ταχύτητα βαδίσματος, επικαλύπτοντας 
κάθε διαδρομή κατά 50-75 χιλιοστά. Ρυθμίστε την ταχύτητα κίνησης του 
μηχανήματος και τη ροή του διαλύματος όποτε χρειάζεται, ανάλογα με 
την κατάσταση του δαπέδου.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο δάπεδο, να 
διατηρείτε το μηχάνημα εν κινήσει ενόσω οι βούρτσες 
περιστρέφονται.
7 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 να διοχετεύεται υπερβολική ποσότητα διαλύματος, ή το δοχείο 
αποκομιδής να είναι γεμάτο, ή μπορεί να χρήζει ρύθμισης το μάκτρο δαπέδου.

8 Το μηχάνημα λειτουργεί στην προκαθορισμένη λειτουργία καθαρισμού EcoFlex 
(η ένδειξη του διακόπτη EcoFlex είναι αναμμένη με ΠΡΑΣΙΝΟ χρώμα) για 
εξοικονόμηση διαλύματος και απορρυπαντικού.  Πατήστε τον διακόπτη EcoFlex 
(J) για παράκαμψη της λειτουργίας καθαρισμού EcoFlex και προσωρινή 
αύξηση της πίεσης καθαρισμού, της ροής διαλύματος και του ποσοστού 
απορρυπαντικού.  Αυτό θα προκαλέσει το αναβοσβήσιμο της ένδειξης με 
κίτρινο χρώμα για ένα λεπτό, ο ρυθμός ροής του διαλύματος θα αυξηθεί στο 
επόμενο επίπεδο, η πίεση καθαρισμού θα αυξηθεί στο επόμενο επίπεδο και το 
ποσοστό απορρυπαντικού θα αυξηθεί στο επόμενο υψηλότερο επίπεδο.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σύστημα EcoFlex πιέζοντας 
για 2 δευτερόλεπτα το διακόπτη EcoFlex (J). Ο μόνος τρόπος να το 
επανενεργοποιήσετε είναι να πιέσετε ξανά το διακόπτη EcoFlex (J). Δεν 
μπορείτε να επανενεργοποιήσετε το σύστημα γυρίζοντας τον κλειδοδιακόπτη 
(A). Το σύστημα EcoFlex λειτουργεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένο το 
σύστημα τριψίματος (H).

9 Για υπερβολικά ακάθαρτα δάπεδα, ένα απλό πέρασμα ενδεχομένως να 
μην αρκεί και να απαιτείται «διπλός καθαρισμός».  Η λειτουργία διπλού 
καθαρισμού 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 (L) για 
να ανυψώσετε το μάκτρο).  Με τον τρόπο αυτό, το διάλυμα καθαρισμού 
παραμένει για περισσότερο χρόνο στο δάπεδο, ώστε να δράσει καλύτερα.  Το 
τελικό πέρασμα γίνεται πάνω από την ίδια περιοχή, με το μάκτρο δαπέδου 
χαμηλωμένο ώστε να περισυλλέγει το συσσωρευμένο διάλυμα.

10 Το δοχείο αποκομιδής διαθέτει βαλβίδα διακοπής (29), η οποία απενεργοποιεί 
τη λειτουργία ΟΛΩΝ των συστημάτων, εκτός του συστήματος κίνησης, μόλις 
γεμίσει το δοχείο αποκομιδής. Μόλις ενεργοποιηθεί η βαλβίδα πρέπει να 
αδειάσετε το δοχείο αποκομιδής. Το μηχάνημα δεν θα περισυλλέξει τα νερά, 
ούτε θα καθαρίσει, εάν η βαλβίδα είναι ενεργοποιημένη.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Όλες οι άλλες ενδείξεις εξαφανίζονται και εμφανίζεται η ένδειξη 
“Το δοχείο αποκομιδής είναι ΓΕΜΑΤΟ” (F7) στον πίνακα ελέγχου, όταν είναι 
ενεργοποιημένη η βαλβίδα.

11 Όταν ο χειριστής θελήσει να διακόψει τον καθαρισμό ή όταν το δοχείο 
αποκομιδής είναι γεμάτο, πατήστε μία φορά τον διακόπτη καθαρισμού ON/OFF 
(Η).  Οι βούρτσες καθαρισμού θα σταματήσουν αυτομάτως να περιστρέφονται, 
η ροή του διαλύματος θα διακοπεί και η πλατφόρμα καθαρισμού θα ανυψωθεί 
στην ΕΠΑΝΩ θέση.  Το μάκτρο δαπέδου 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 ενεργοποιηθεί πάλι η αναρρόφηση).

12 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 (31) από 
το άκρο φύλαξής του στο πίσω μέρος και, στη συνέχεια, ξεβιδώστε το πώμα 
(κρατήστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα πάνω από τη στάθμη του νερού στο 
δοχείο για να αποφύγετε την αιφνίδια και μη ελεγχόμενη ροή των ακάθαρτων 
υγρών).  Ξαναγεμίστε το δοχείο διαλύματος και συνεχίστε τον καθαρισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου αποκομιδής (26) και το πώμα 
του εύκαμπτου σωλήνα του δοχείου αποκομιδής (31) έχουν εφαρμόσει καλά, 
διαφορετικά το μηχάνημα δεν θα περισυλλέξει σωστά το νερό.

Όταν οι μπαταρίες χρειάζονται φόρτιση, θα ανάψει η ένδειξη ΧΑΜΗΛΗΣ 
ισχύος μπαταριών (F8).  Οι βούρτσες καθαρισμού και η ροή του διαλύματος θα 
σταματήσουν αυτομάτως και η πλατφόρμα καθαρισμού θα ανυψωθεί.  Το μάκτρο 
δαπέδου θα ανυψωθεί μετά από μικρή καθυστέρηση και η σκούπα θα σταματήσει 
επίσης μετά από μικρή καθυστέρηση. Μετακινήστε το μηχάνημα σε έναν χώρο 
σέρβις και επαναφορτίστε τις μπαταρίες του, ακολουθώντας τις οδηγίες που 
αναγράφονται στην ενότητα Μπαταρίες σε αυτό το εγχειρίδιο.
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ΥΓΡΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
Παρακάτω ακολουθούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να τοποθετήσετε στο μηχάνημα τα προαιρετικά εξαρτήματα για την υγρή αναρρόφηση.
1 Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποκομιδής (37) από το μάκτρο δαπέδου (11).  Συνδέστε τον μηχανισμό σύζευξης και τον εύκαμπτο σωλήνα από το κιτ εξαρτήματος 

χειρός στον εύκαμπτο σωλήνα αποκομιδής.
2 Προσαρτήστε τα κατάλληλα εξαρτήματα για υγρή αναρρόφηση στον εύκαμπτο σωλήνα.  (Ένα προαιρετικό κιτ εξαρτήματος χειρός PN56601087 διατίθεται από τη Nilfi sk).
3 Γυρίστε τον γενικό διακόπτη με κλειδί (Α) στη θέση ON και πατήστε τον διακόπτη του εξαρτήματος χειρός (I).  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ο χειριστής δεν πρέπει να βρίσκεται στο κάθισμα 

προκειμένου να λειτουργήσει το μοτέρ αναρρόφησης.  Το μοτέρ αναρρόφησης θα λειτουργεί συνεχόμενα έως ότου γυρίσετε πάλι τον διακόπτη στη θέση OFF.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Η 
ένδειξη “Το δοχείο αποκομιδής είναι ΓΕΜΑΤΟ” σβήνει όταν ξεκινήσει η λειτουργία του εξαρτήματος χειρός. Η βαλβίδα θα διακόψει τη ροή στο δοχείο αποκομιδής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕΡΒΙΣ: Για λεπτομερείς περιγραφές των λειτουργιών όλων των χειριστηρίων και των δυνατοτήτων προαιρετικού προγραμματισμού, 
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο επισκευών.
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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
1 Μετά από την ολοκλήρωση του καθαρισμού, πατήστε τον διακόπτη καθαρισμού ON/OFF (H). Όλα τα συστήματα του μηχανήματος (βούρτσες, μάκτρο 

δαπέδου, αναρρόφηση, διάλυμα και απορρυπαντικό (μοντέλα EcoFlex) θα ανυψωθούν, θα συμπτυχθούν και θα απενεργοποιηθούν.  Στη συνέχεια, 
οδηγήστε το μηχάνημα στον χώρο σέρβις για την καθημερινή του συντήρηση και εκτελέστε τις τυχόν πρόσθετες εργασίες σέρβις που χρειάζονται.

2 Για να αδειάσετε το δοχείο διαλύματος, αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης του δοχείου διαλύματος (2) από το άγκιστρο φύλαξης.  
Κατευθύνετε τον εύκαμπτο σωλήνα σε σημείο που προορίζεται ειδικά για την απόρριψη των ακάθαρτων υγρών και αφαιρέστε το πώμα.  Ξεπλύνετε το 
δοχείο με καθαρό νερό.

3 Για να αδειάσετε το δοχείο αποκομιδής, τραβήξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης του δοχείου αποκομιδής (31) από τη θέση φύλαξής του.  
Κατευθύνετε τον εύκαμπτο σωλήνα σε σημείο που προορίζεται ειδικά για την απόρριψη των ακάθαρτων υγρών και ξεβιδώστε το πώμα (κρατήστε το 
άκρο του εύκαμπτου σωλήνα πάνω από τη στάθμη του νερού στο δοχείο για να αποφύγετε την αιφνίδια και μη ελεγχόμενη ροή των ακάθαρτων υγρών).  
Ξεπλύνετε το δοχείο με καθαρό νερό.

4 Αφαιρέστε τις βούρτσες ή τις βάσεις των δίσκων γυαλίσματος.  Ξεπλύνετε τις βούρτσες ή τους δίσκους γυαλίσματος με χλιαρό νερό και κρεμάστε τα για να 
στεγνώσουν.

5 Αφαιρέστε το μάκτρο και ξεπλύνετέ το με ζεστό νερό.  Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου αποκομιδής και κρεμάστε το μάκτρο από το δοχείο αποκομιδής 
χρησιμοποιώντας το άγκιστρο αποθήκευσης μάκτρου (30).

6 Αφαιρέστε τη χοάνη, όταν πρόκειται για κυλινδρικά συστήματα, και καθαρίστε τη προσεκτικά.  Αφαιρέστε την και από τις δύο πλευρές του μηχανήματος, 
ανοίγοντας την προστατευτική ποδιά και γέρνοντας τη χοάνη προς τα πάνω και έξω από το περίβλημα και τραβώντας την προς τα έξω.

7 Ελέγξτε το χρονοδιάγραμμα συντήρησης που ακολουθεί και εκτελέστε τις τυχόν απαιτούμενες εργασίες συντήρησης πριν από τη φύλαξη του μηχανήματος.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Καθημερινά Εβδομαδιαίως Μηνιαίως Ετησίως
Φόρτιση μπαταριών X

Έλεγχος/Καθαρισμός δοχείων και εύκαμπτων σωλήνων X
Έλεγχος/Καθαρισμός/Εναλλαγή βουρτσών/δίσκων γυαλίσματος X

Έλεγχος/Καθαρισμός μάκτρου δαπέδου X
Έλεγχος/Καθαρισμός βαλβίδας διακοπής της ροής αναρρόφησης με πλωτήρα X

Έλεγχος/Καθαρισμός του(των) αφρώδους(ων) φίλτρου(ων) του μοτέρ αναρρόφησης X
Άδειασμα/Καθαρισμός του κανίστρου αποστραγγιστή στο δοχείο αποκομιδής X

Καθαρισμός χοάνης σε κυλινδρικό σύστημα X
Έλεγχος της στάθμης υγρών στο(α) στοιχείο(α) κάθε μπαταρίας X

Επιθεώρηση των προστατευτικών παρειών του περιβλήματος του συστήματος καθαρισμού X
Επιθεώρηση και καθαρισμός του φίλτρου διαλύματος X

Καθαρισμός δοχείου διαλύματος σε κυλινδρικό σύστημα X
Απόπλυση συστήματος απορρυπαντικού (μόνον για τα μοντέλα EcoFlex) X

Λίπανση του μηχανήματος X
* Έλεγχος ψηκτρών (καρβουνάκια) X

* Αναθέστε στη Nilfi sk τον έλεγχο των ψηκτρών (καρβουνάκια) του μοτέρ αναρρόφησης μία φορά τον χρόνο ή κάθε 300 ώρες λειτουργίας.  Ο έλεγχος των 
ψηκτρών των μοτέρ περιστροφής των βουρτσών και κίνησης του μηχανήματος πρέπει να γίνεται κάθε 500 ώρες ή μία φορά τον χρόνο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις για περισσότερες λεπτομέρειες για τις εργασίες συντήρησης και σέρβις.
8 Αποθηκεύστε το μηχάνημα σε κλειστό, καθαρό και στεγνό χώρο.  Προστατέψτε το από παγετό.  Αφήστε τα δοχεία ανοικτά για να αερίζονται.
9 Στρέψτε τον κεντρικό διακόπτη με κλειδί (Α) στη θέση OFF (O) και αφαιρέστε το κλειδί.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
Μία φορά τον μήνα, απλώστε λεπτόρρευστο λάδι μηχανής για να λιπάνετε τα εξής:
• Αλυσίδα συστήματος διεύθυνσης
• Αρθρώσεις της συνδεσμολογίας του μάκτρου δαπέδου και της πλατφόρμας καθαρισμού
• Περιστροφικά κουμπιά ρύθμισης ύψους της πλευρικής ποδιάς
• Σταυρός του άξονα του τιμονιού
• Μπροστινός προφυλακτήρας με κύλινδρο

revised 6/10

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΡΕΝΟ
Βλέπε εικόνα 6.5. Το συγκρότημα τροχού κίνησης/κατεύθυνσης 
(4) διαθέτει ένα ενσωματωμένο ηλεκτρομαγνητικό φρένο, το οποίο 
εμπλέκεται κάθε φορά που ο κεντρικός διακόπτης με κλειδί (A) 
βρίσκεται στη θέση OFF ή το πεντάλ κίνησης ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ (3) 
είναι στη νεκρά θέση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φρένο αυτό 
με μη αυτόματο τρόπο, εάν χρειάζεται, τοποθετώντας ένα μέτριο 
προς μεγάλο κατσαβίδι πίσω από τη ζεύξη (AA) όπως φαίνεται 
στην εικόνα. Η ενέργεια αυτή θα πρέπει να γίνεται μόνο στην 
περίπτωση που χρειαστεί να μετακινηθεί η μονάδα προς τα εμπρός 
ή προς τα πίσω.

ΕΙΚΟΝΑ 6.5
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ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΥΓΡΑ
Να φορτίζετε τις μπαταρίες κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ή κάθε φορά που η ένδειξη φόρτισης μπαταριών (F6) δείχνει ότι δεν είναι πλήρεις.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην συμπληρώνετε υγρά στις μπαταρίες πριν από τη φόρτιση.
Να φορτίζετε τις μπαταρίες σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Μην καπνίζετε κατά την εκτέλεση εργασιών σέρβις στις μπαταρίες.
Κατά τη συντήρηση των μπαταριών...
* Βγάζετε όλα τα κοσμήματα που φοράτε
* Μην καπνίζετε
* Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, ελαστικά γάντια και ελαστική ποδιά
* Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο
* Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών με τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε
* Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, να αποσυνδέετε ΠΑΝΤΑ πρώτο τον αρνητικό πόλο (γείωση), προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία σπινθήρων.
* Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών , να συνδέετε ΠΑΝΤΑ τον αρνητικό πόλο τελευταίο.
Εάν το μηχάνημα σάς αποσταλεί με ενσωματωμένο φορτιστή μπαταριών, κάντε τα εξής:
Στρέψτε τον κεντρικό διακόπτη με κλειδί (Α) στη θέση απενεργοποίησης (OFF).  Ανοίξτε τον χώρο μπαταριών (10) και τη ύρα πρόσβασης του φορτιστή μπαταριών (16) για επαρκή 
εξαερισμό.  Ξετυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πλευρά του ενσωματωμένου φορτιστή και συνδέστε το σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα.  Για περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με τη λειτουργία του φορτιστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του φορτιστή.
Εάν το μηχάνημα σάς αποσταλεί χωρίς ενσωματωμένο φορτιστή μπαταριών, κάντε τα εξής:
Αποσυνδέστε τις μπαταρίες από το μηχάνημα και συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή σύνδεσης των μπαταριών (33).  Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον 
φορτιστή μπαταριών.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕΡΒΙΣ:  Φροντίστε να συνδέσετε τον φορτιστή μπαταριών με την υποδοχή σύνδεσης στις μπαταρίες.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στις επιφάνειες των δαπέδων, σκουπίστε το νερό και το οξύ από το πάνω μέρος των μπαταριών μετά τη φόρτισή τους.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Ελέγχετε τη στάθμη υγρού στις μπαταρίες τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.
Μετά τη φόρτιση των μπαταριών, αφαιρέστε τα πώματα εξαερισμού και ελέγξτε τη στάθμη του υγρού σε όλα τα στοιχεία των μπαταριών. Χρησιμοποιήστε αποσταγμένο ή 
απιονισμένο νερό σε ειδικό δοχείο πλήρωσης μπαταριών (διατίθεται στα περισσότερα καταστήματα με αξεσουάρ αυτοκινήτου) για να γεμίσετε κάθε στοιχείο έως την ένδειξη 
στάθμης (ή μέχρι 10 mm επάνω από τα διαφράγματα διαχωρισμού). ΜΗΝ γεμίζετε τις μπαταρίες περισσότερο απ’ όσο πρέπει!

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση υπερπλήρωσης των μπαταριών, το οξύ μπορεί να χυθεί στο δάπεδο.
Σφίξτε τα πώματα εξαερισμού. Ξεπλύνετε την πάνω επιφάνεια των μπαταριών με ένα διάλυμα μαγειρικής σόδας σε νερό (2 κουταλιές της σούπας μαγειρική 
σόδα σε 1 λίτρο νερό).

ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Να φορτίζετε τις μπαταρίες κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ή κάθε φορά που η ένδειξη φόρτισης μπαταριών (F6) δείχνει ότι δεν είναι πλήρεις.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Να φορτίζετε τις μπαταρίες σε καλά αεριζόμενο χώρο.
Μην καπνίζετε κατά την εκτέλεση εργασιών σέρβις στις μπαταρίες.
Κατά τη συντήρηση των μπαταριών...
* Βγάζετε όλα τα κοσμήματα που φοράτε
* Μην καπνίζετε
* Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, ελαστικά γάντια και ελαστική ποδιά
* Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο
* Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών με τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε
* Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, να αποσυνδέετε ΠΑΝΤΑ τον αρνητικό (γείωση) πόλο πρώτα, προκειμένου να αποφύγετε τη δημιουργία σπινθήρων.
* Κατά την τοποθέτηση των μπαταριών , να συνδέετε ΠΑΝΤΑ τον αρνητικό πόλο τελευταίο.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η απόδοση και η διάρκεια ζωής των μπαταριών μολύβδου κλειστού τύπου (VRLA), θα φθάσουν σε υψηλά επίπεδα ΜΟΝΟΝ ΕΑΝ ΤΙΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΕΤΕ 
ΣΩΣΤΑ! Η ελλιπής ή η υπερβολική φόρτιση θα περιορίσουν της διάρκεια ζωής και την απόδοσή τους. Φροντίστε να ΤΗΡΕΙΤΕ ΠΙΣΤΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ! 
ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ! Εάν ανοίξετε μια μπαταρία κλειστού τύπου (VRLA), η πίεση που υπάρχει στο 
εσωτερικό της χάνεται και τα στοιχεία της οξειδώνονται. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΕΑΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.
Εάν το μηχάνημα σάς αποσταλεί με ενσωματωμένο φορτιστή μπαταριών, κάντε τα εξής:
Στρέψτε τον κεντρικό διακόπτη με κλειδί (Α) στη θέση απενεργοποίησης (OFF).  Ανοίξτε τον χώρο μπαταριών (10) και τη ύρα πρόσβασης του φορτιστή μπαταριών (16) για επαρκή 
εξαερισμό.  Ξετυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πλευρά του ενσωματωμένου φορτιστή και συνδέστε το σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα.  Για περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά με τη λειτουργία του φορτιστή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή του φορτιστή.
Εάν το μηχάνημα σάς αποσταλεί χωρίς ενσωματωμένο φορτιστή μπαταριών, κάντε τα εξής:
Αποσυνδέστε τις μπαταρίες από το μηχάνημα και συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή σύνδεσης των μπαταριών (33).  Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον 
φορτιστή μπαταριών.  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΕΡΒΙΣ:  Φροντίστε να συνδέσετε τον φορτιστή μπαταριών με την υποδοχή σύνδεσης στις μπαταρίες.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής που διαθέτετε είναι κατάλληλος για μπαταρίες κλειστού τύπου. Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φορτιστές “ρυθμιζόμενης 
τάσης” ή “περιορισμού τάσης”. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιείτε τους κανονικούς φορτιστές σταθερής ή φθίνουσας έντασης. Συνίσταται η χρήση ενός φορτιστή με 
αισθητήρα θερμοκρασίας, καθώς οι μη αυτόματες ρυθμίσεις δεν είναι ποτέ ακριβείς και προκαλούν φθορές στις μπαταρίες κλειστού τύπου.
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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 ελέγξτε τις λεπίδες.  Εάν διαπιστώσετε κοψίματα, σχισίματα, κυματώσεις ή σημάδια φθοράς, αντιστρέψτε τις λεπίδες ή 
αντικαταστήστε τις.
Για να αντιστρέψετε ή αντικαταστήσετε την οπίσθια λεπίδα σκουπίσματος του μάκτρου δαπέδου...
1 Δείτε την εικόνα 7. Ανυψώστε το μάκτρο δαπέδου από το δάπεδο και, στη συνέχεια, απελευθερώστε την ασφάλεια αφαίρεσης της οπίσθιας λεπίδας του 

μάκτρου δαπέδου (A) που βρίσκεται επάνω στο μάκτρο.
2 Αφαιρέστε τον ιμάντα τάνυσης (AA).
3 Σύρετε την οπίσθια λεπίδα έξω από τους πείρους ευθυγράμμισης.
4 Η λεπίδα του μάκτρου δαπέδου έχει 4 άκρα εργασίας.  Γυρίστε τη λεπίδα, έτσι ώστε ένα καθαρό, ακέραιο άκρο της να είναι στραμμένο προς το μπροστινό 

μέρος του μηχανήματος.  Αντικαταστήστε τη λεπίδα εάν και τα 4 άκρα 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 την μπροστινή λεπίδα του μάκτρου δαπέδου...
1 Ανυψώστε το μάκτρο δαπέδου πάνω από το δάπεδο, ξεσφίξτε τα (2) περικόχλια χειρός (AB) που βρίσκονται στο πάνω μέρος του μάκτρου και αφαιρέστε το 

μάκτρο από τον βραχίονα στήριξής του.
2 Χαλαρώστε το περικόχλιο χειρός αφαίρεσης της μπροστινής λεπίδας του μάκτρου δαπέδου (39) και στη συνέχεια αφαιρέστε τον ιμάντα τάνυσης (AC) και 

τη λεπίδα.
3 Η λεπίδα του μάκτρου έχει 4 άκρα εργασίας.  Γυρίστε τη λεπίδα, έτσι ώστε ένα καθαρό, ακέραιο άκρο της να είναι στραμμένο προς το μπροστινό μέρος του 

μηχανήματος.  Αντικαταστήστε τη λεπίδα εάν και τα 4 άκρα της παρουσιάζουν εγκοπές, σχισίματα ή υπερβολική φθορά.
4 Τοποθετήστε τη λεπίδα, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα με την αντίθετη σειρά και κατόπιν, ρυθμίστε την κλίση του μάκτρου δαπέδου.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΤΡΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
Υπάρχουν δύο πιθανές ρυθμίσεις του μάκτρου δαπέδου: καθ’ ύψος και υπό γωνία.
Κάθε φορά που αντιστρέφετε ή αντικαθιστάτε κάποια λεπίδα του ή όταν διαπιστώνετε πως το μάκτρο δαπέδου δεν στεγνώνει τελείως το δάπεδο, φροντίστε να 
ρυθμίσετε τη γωνία του μάκτρου.
1 Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη και ομοιόμορφη επιφάνεια και χαμηλώστε το μάκτρο δαπέδου.  Στη συνέχεια, κινήστε το μηχάνημα προς τα εμπρός 

όσο χρειάζεται για να διπλώσουν οι λεπίδες του μάκτρου δαπέδου προς τα πίσω.
2 Ρυθμίστε την κλίση και το ύψος του μάκτρου, χρησιμοποιώντας το περιστροφικό κουμπί ρύθμισης κλίσης του μάκτρου (32) και τον τροχό ρύθμισης ύψους 

του μάκτρου (AD), 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.

ΕΙΚΟΝΑ 7



Ελληvıκά / D-17

FORM NO. 56041740 - BR755, BR855 - D-17

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΠΟΔΙΩΝ
Η λειτουργία των πλευρικών ποδιών είναι να οδηγούν τα ακάθαρτα νερά στο μάκτρο δαπέδου, διευκολύνοντας τη συγκράτηση των νερών εντός της διαδρομής 
καθαρισμού του μηχανήματος.  Κατά τη συνήθη χρήση, οι λεπίδες φθείρονται με την πάροδο του χρόνου.  Ο χειριστής θα παρατηρήσει τη διαρροή μικρής 
ποσότητας νερού κάτω από τις πλευρικές ποδιές.  Μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε το ύψος, έτσι ώστε οι λεπίδες να χαμηλώσουν και όλο το νερό να συλλέγεται 
από το μάκτρο δαπέδου.
Για να αναστρέψετε ή αντικαταστήσετε τις πλευρικές ποδιές του συστήματος καθαρισμού...
1 Δείτε την εικόνα 8. Χαλαρώστε τα (2) κουμπιά συγκράτησης (15) των πλευρικών ποδιών (2 ανά πλευρά) και σύρετε τις διατάξεις των πλευρικών ποδιών 

(AA) ελαφρώς προς τα εμπρός (μόνο τον δίσκο) και στη συνέχεια αφαιρέστε τις από την πλατφόρμα καθαρισμού.
2 Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα που συγκρατούν τις λεπίδες στο περίβλημα των προστατευτικών ποδιών.
3 Αντικαταστήστε τις λεπίδες ως σετ εάν παρουσιάζουν εγκοπές, σχισίματα ή σημάδια φθοράς και είναι αδύνατον να ρυθμιστούν.
4 Επανατοποθετήστε τις διατάξεις των περιβλημάτων των προστατευτικών ποδιών στο μηχάνημα και ρυθμίστε τη λεπίδα για σωστή επαφή με το δάπεδο, 

όταν η πλατφόρμα των βουρτσών τοποθετείται στη θέση καθαρισμού.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΤΩΝ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΠΟΔΙΩΝ
1 Δείτε την εικόνα 8. Το κομβίο συγκράτησης του περιβλήματος των πλευρικών ποδιών διαθέτει άξονες με ρυθμιστικά κολάρα (14), ειδικά φτιαγμένα για να 

ανασηκώνονται ή να χαμηλώνουν, έτσι ώστε να εξισορροπείται η φθορά των λεπίδων.
2 Για να τα ρυθμίσετε, αφαιρέστε τις διατάξεις των προστατευτικών ποδιών (AA) από την πλατφόρμα καθαρισμού (AB) για να προσπελάσετε τα ρυθμιστικά 

κολάρα (14).  Συμβουλή για τη ρύθμιση:  Οι μοχλοί συγκράτησης (15) των προστατευτικών ποδιών μπορούν να ξεβιδωθούν, με τις προστατευτικές ποδιές 
ακόμη τοποθετημένες, ενώ τα ρυθμιστικά κολάρα (14) μπορούν να περιστραφούν κάτω από το περίβλημα των προστατευτικών ποδιών.
Στρέψτε τα ρυθμιστικά κολάρα (3 14) (επάνω ή κάτω) έως το σημείο όπου οι λεπίδες απλώς διπλώνουν αρκετά κατά τον καθαρισμό, έτσι ώστε όλο το 
ακάθαρτο υγρό να περιέχεται στο εσωτερικό των προστατευτικών ποδιών.  Σημείωση: Κάντε μικρές ρυθμίσεις, έτσι ώστε οι λεπίδες να σκουπίζουν καλά.  
Μη χαμηλώνετε τις λεπίδες μέχρι το σημείο που να διπλώνουν υπερβολικά και να φθείρονται άσκοπα.

ΕΙΚΟΝΑ 8

Δίσκος

Κυλινδρικό
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
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 καπακιού του δοχείου
αποκομιδής παρουσιάζει διαρροή

Αντικαταστήστε την τσιμούχα ή το καπάκι, 
αναλόγως

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

Αφαιρέστε τα υπολείμματα

Υπερβολική χρήση διαλύματος Ρυθμίστε τη ροή διαλύματος στον πίνακα ελέγχου
Το καπάκι του φίλτρου από
αφρώδες υλικό δεν έχει εφαρμόσει σωστά

Τοποθετήστε το καπάκι έτσι ώστε να
εφαρμόσει σωστά

Ανεπαρκής απόδοση καθαρισμού Η βούρτσα ή ο δίσκος γυαλίσματος έχουν φθαρεί Εναλλάξτε ή αντικαταστήστε τις βούρτσες
Εσφαλμένος τύπος βούρτσας
προϊόντος καθαρισμού

Συμβουλευτείτε τον Αντιπρόσωπο της Nilfi sk-
Advance

Εσφαλμένος τύπος χημικού
προϊόντος καθαρισμού

Συμβουλευτείτε τον Αντιπρόσωπο της Nilfi sk-
Advance

Το μηχάνημα κινείται  υπερβολικά γρήγορα Μειώστε την ταχύτητα
Δεν χρησιμοποιείται αρκετό διάλυμα Αυξήστε τη ροή διαλύματος στον πίνακα ελέγχου

Ανεπαρκής ροή διαλύματος ή καθόλου διάλυμα Το δοχείο διαλύματος είναι κενό Γεμίστε το δοχείο διαλύματος
Σωληνώσεις, βαλβίδες, φίλτρο ή
δοχείο διαλύματος αποφραγμένα

Ξεπλύνετε τις σωληνώσεις και 
το δοχείο και καθαρίστε το φίλτρο διαλύματος

Η βαλβίδα διακοπής ροής διαλύματος είναι κλειστή Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής ροής διαλύματος
Πρόβλημα στην ηλεκτρομαγνητική
βαλβίδα του διαλύματος

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα

Το μηχάνημα δεν λειτουργεί Το βύσμα μπαταριών είναι αποσυνδεδεμένο Επανασυνδέστε τα βύσματα των μπαταριών
Ενεργοποιήθηκε ο διακόπτης ασφαλείας
στο κάθισμα του χειριστή

Ελέγξτε εάν υπάρχει ανοικτό κύκλωμα
και αποκαταστήστε το

Βλάβη στην κεντρική μονάδα ελέγχου
του συστήματος

Ελέγξτε τους κωδικούς βλαβών και σφαλμάτων
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις)

Ο αυτόματος διακόπτης των 10 Α “έπεσε” Ελέγξτε για τυχόν βραχυκύκλωμα και 
επαναφέρετέ τον στην αρχική  κατάσταση 
λειτουργίας

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

Βλάβη στη μονάδα ελέγχου ταχύτητας του 
συστήματος κίνησης

Ελέγξτε τους κωδικούς βλαβών
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο σέρβις)

Ο αυτόματος διακόπτης των 70 Α “έπεσε” Ελέγξτε για τυχόν υπερφόρτωση του μοτέρ κίνησης
Έπεσε ο διακόπτης επείγουσας διακοπής 
λειτουργίας

Πραγματοποιήστε επαναφορά του διακόπτη 
επείγουσας διακοπής λειτουργίας

Η αναρρόφηση τίθεται εκτός λειτουργίας και στην 
οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
“Το δοχείο αποκομιδής είναι ΓΕΜΑΤΟ” 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 σέρβις)

Κακή απόδοση σκουπίσματος (Κυλινδρικό 
σύστημα)

Γεμάτη χοάνη Αδειάστε και καθαρίστε τη χοάνη
Φθαρμένες βούρτσες Αντικαταστήστε τις βούρτσες
Οι τρίχες έχουν μαζέψει ακαθαρσίες Περιστρέψτε τις βούρτσες

Δεν υπάρχει παροχή απορρυπαντικού
(Μόνο για τα μοντέλα EcoFlex)

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

Εκτελέστε απόπλυση του συστήματος, 
ευθυγραμμίστε τις σωληνώσεις για την εξάλειψη 
τσακισμάτων

Μη στεγανοποίηση του πώματος του φυσιγγίου 
απορρυπαντικού

Τοποθετήστε και πάλι το πώμα στεγανοποίησης

Αποσύνδεση ή λάθος σύνδεση της καλωδίωσης 
της αντλίας απορρυπαντικού

Συνδέστε την καλωδίωση ή διορθώστε τη σύνδεση
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (κατόπιν εγκατάστασης και μέτρησης στη μονάδα)
Μοντέλο BR 755 BR 755C BR 855
Κωδ. μοντέλου 56601014 56601016 56601015
Τάση λειτουργίας μπαταριών V 24 V 24 V 24 V
Χωρητικότητα μπαταριών Ah 238 238 238
Κατηγορία προστασίας IPX3 IPX3 IPX3
Στάθμη ισχύος ήχου
(IEC 60335-2-72: 2002 τροποπ. 1:2005, ISO 3744) dB (A) 63.7dB LWA, 3dB KWA 63.7dB LWA, 3dB KWA 63.7dB LWA, 3dB KWA

Μεικτό βάρος lbs/kg 1.451/658 1.451/658 1.451/658
Μέγιστο συγκεντρωτικό φορτίο τροχού (κέντρο μπροστά) psi / kg/cm2 174,7 / 12,3 174,7 / 12,3 174,7 / 12,3
Μέγιστο συγκεντρωτικό φορτίο τροχού (δεξιά πίσω) psi / kg/cm2 112,7 / 7,9 112,7 / 7,9 112,7 / 7,9
Μέγιστο συγκεντρωτικό φορτίο τροχού (αριστερά πίσω) psi / kg/cm2 124,7 / 8,8 124,7 / 8,8 124,7 / 8,8
Κραδασμοί στα χειριστήρια
(ISO 5349-1) m/s2 0,26 0,26 0,26

Κραδασμοί στο κάθισμα (EN 1032) m/s2 0,05 0,05 0,05
Αναρριχητικότητα κατά τη μεταφορά 16% (9°) 16% (9°) 16% (9°)

Αναρριχητικότητα κατά τον καθαρισμό 9% (5°) 9% (5°) 9% (5°)
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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 
Type/ Tyyppi/ Tipo/ Τύπος/ Tüüp/ Tipas/ Tips/ Typ/ Típus/ Тип/ Tip: BR755, BR 755C, BR855 
Year of Affixing CE marking: 2012 
 
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 Machinery Directive 06/42/EC   EN 60335-1, EN 60335-2-72 
EC EMC Directive 2004/108/EEC   EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55012, EN 55014-1 
 
This product is declared on our sole responsibility. 
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