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Сертификат за съответствие 
Osvědčení o shodě 
Konformitätserklärung 
Overensstemmelsescertifikat 
Declaración de conformidad 
Vastavussertifikaat Déclaration de 
conformité Yhdenmukaisuustodistus 

Conformity certificate 
Πιστοποιητικό συµµόρφωσης 
Megfelelősségi nyilatkozat 
Dichiarazione di conformità 
Atitikties deklaracija Atbilstības 
deklarācija 
Konformitetssertifisering 
Conformiteitsverklaring 

Declaração de conformidade 
Deklaracja zgodności Certificat 
de conformitate Заявление о 
соответствии 
Överensstämmelsecertifikat 
Certifikát súladu 
Certifikat o ustreznosti Uyumluluk 
sertifikası 

 

Модел / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli / 
Model / Μοντέλο / Modell / Modello / Modelis / Modelis / Modell / Model 
/ Modelo / Model / Model / Модель / Modell / Model / Model / Model : 

SC530 53 BD GO/SC530 53 B GO 
 

Тип / Typ / Typ / Type / Tipo / Tüüp / Type / Tyyppi / Type / Τύπος / Típus 
/ Tipo / Tipas / Tips / Type / Type / Tipo / Typ / Tip / Тип / Typ / Typ / Tip 
/ Tip 

Scrubber Dryer 
 

Сериен номер / Výrobní číslo / Seriennummer / Serienummer / Número de serie / Seerianumber / Numéro de série / Sarjanumero / Serial 
number / Σειριακός αριθµός / Sorozatszám / Numero di serie / Serijos numeris / Sērijas numurs / Serienummer / Serienummer / Número de 
série / Numer seryjny / Număr de serie / Серийный номер / Serienummer / Výrobné číslo / Serijska številka / Seri Numarası : 

Година на производство / Rok výroby / Baujahr / Fabrikationsår / Año de fabricación / Väljalaskeaasta / Année de fabrication / Valmistusvuosi 
/ Year of construction / Έτος κατασκευής / Gyártási év / Anno di costruzione / Pagaminimo metai / Izgatavošanas gads / Byggeår / Bauwjaar / 
Ano de fabric / Rok produkcji / Anul fabricaţiei / Год выпуска / Tillverkningsår / Rok výroby / Leto izdelave / Leto izdelave/İmal yılı : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Настоящим удостоверяется, что машина 
вышеуказанной модели изготовлена в 
соответствии со следующими 
директивами и стандартами. 
Техническая документация составлена 
производителем. 

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

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

 
Undertecknad intygar att ovannämnda 
modell är producerad i överensstämmelse 
med följande direktiv och standarder. Den 
tekniska filen är sammanställd av 
tillverkaren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Aşağıda İmzası olan kişi, yukarıda 
bahsedilen model cihazın aşağıda verilen 
direktiflere ve standartlara uygunlukta 
imal edildiğini onaylar. Teknik dosya 
üretici tarafından derlenmiştir. 

EC Machinery Directive 2006/42/EC EN ISO 12100, EN ISO 13857, EN 349, EN 982 

EN 60335-1, EN 60335-2-69, EN 60335-2-72 

EC EMC Directive 2004/108/EC EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 

Производителя / Výrobce / Hersteller / Fabrikanten / Fabricante / Tootja / Fabricant / Valmistaja / Manufacturer Kατασκευαστή / Gyártó / 
Costruttore / Gamintojas / Ražotājs / Produsenten / Fabrikant / Fabricante / Producenta Producător / Производителем / Tillverkaren / 
Výrobca / Izdelovalec / Üretici : 

Nilfisk A/S Kornmarksvej 1 DK-2605 Brøndby Denmark Tel: + 45 43 23 81 00 Fax: + 45 43 43 77 00 

Authorized signatory: Alex Sin, Vice President Date: 29 Apr.2016 Signature:  
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ΕΙΣΑΓΩΓH 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Οι αριθµοί στις παρενθέσεις αναφέρονται στα εξαρτήµατα που εµφανίζονται στο κεφάλαιο 
«Περιγραφή του µηχανήµατος». 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟΥ 
Σκοπός αυτού του Εγχειριδίου µε Οδηγίες χρήσης είναι να εφοδιάσει το χειριστή µε τις απαραίτητες πληροφορίες για 
να χρησιµοποιήσει το µηχάνηµα σωστά και µε ασφάλεια. Περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τεχνικά στοιχεία, 
ασφάλεια, λειτουργία, αποθήκευση, συντήρηση, ανταλλακτικά και τρόπο απόρριψης. 
Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε διαδικασίας πάνω στο µηχάνηµα, άσχετα εάν υπάρχουν χειριστές και 
εξειδικευµένοι τεχνικοί, πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Επικοινωνήστε µε το Κέντρο 
εξυπηρέτησης της εταιρείας µας για τυχόν απορίες σχετικά µε αυτό το εγχειρίδιο ή για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες 
που χρειάζονται. 
Οι χειριστές δεν πρέπει να εκτελούν τις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν από εξειδικευµένο προσωπικό. Η εταιρεία 
µας δεν φέρει καµία ευθύνη για ζηµιές που προέρχονται από τη µη τήρηση αυτής της απαγόρευσης. 
 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ 
Το εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσεται κοντά στο µηχάνηµα, µέσα σε κατάλληλη θήκη, µακριά από υγρά και άλλες 
ουσίες που µπορεί να προκαλέσουν οποιαδήποτε ζηµιά σε αυτό. 
 
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Η δήλωση συµµόρφωσης συνοδεύει το µηχάνηµα και πιστοποιεί ότι το µηχάνηµα πληροί τις προϋποθέσεις της 
ισχύουσας νοµοθεσίας. 
  

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αντίγραφα της αρχικής δήλωσης συµµόρφωσης συνοδεύουν τα έγγραφα του µηχανήµατος. 

 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Όλες οι απαραίτητες διαδικασίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευµένο 
προσωπικό, είτε από εξουσιοδοτηµένο Κέντρο εξυπηρέτησης που έχει καθοριστεί από την εταιρεία µας. Θα πρέπει 
να χρησιµοποιούνται ΜΟΝΟ εξουσιοδοτηµένα ανταλλακτικά και αξεσουάρ. 
Εάν χρειαστεί, επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας µας, για οποιαδήποτε εξυπηρέτηση 
ή για να αγοράσετε αξεσουάρ ή ανταλλακτικά. 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
Έχουµε δεσµευτεί για συνεχή βελτίωση των προϊόντων µας η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα αλλαγών και 
βελτιώσεων του µηχανήµατος χωρίς πρόσθετη ενηµέρωση. 
 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η πλυντρίδα κάνει για εµπορική και βιοµηχανική χρήση. Είναι κατάλληλη για τον καθαρισµό οµαλών και συµπαγών 
δαπέδων, και πρέπει να τη λειτουργεί ειδικευµένο προσωπικό, µε ασφάλεια. ∆εν είναι κατάλληλη για χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους ή χαλιά ή για καθαρισµό τραχέος δαπέδου. 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
Ο σειριακός αριθµός του µηχανήµατος και το όνοµα του µοντέλου αναγράφονται στη σειριακή ετικέτα. 
Η πληροφορία αυτή είναι χρήσιµη. Χρησιµοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να γράψετε τα στοιχεία αναγνώρισης 
του µηχανήµατος, όταν χρειάζεστε ανταλλακτικά για το µηχάνηµα. 

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ................................................... 

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ....................... 
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
Όταν ο µεταφορέας παραδίδει το µηχάνηµα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία και το µηχάνηµα είναι ακέραια και 
άθικτα. Εάν υπάρχει κάποια ζηµιά, ενηµερώστε τον µεταφορέα για τη ζηµιά και, πριν αποδεχθείτε το εµπόρευµα, 
επιφυλάξτε το δικαίωµα για αποζηµίωση σχετικά µε τη ζηµιά. 
Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες στη συσκευασία των προϊόντων κατά την αφαίρεση της συσκευασίας. 
Ελέγξτε τη συσκευασία για να βεβαιωθείτε ότι περιλαµβάνονται τα παρακάτω στοιχεία: 
1. Τεχνικά έγγραφα, καθώς και ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης, οδηγίες για τη χρήση του δίσκου και του 

ενσωµατωµένου φορτιστή εάν το µηχάνηµα είναι εξοπλισµένο µε ενσωµατωµένο φορτιστή. 
2. Καλώδιο φορτιστή, εάν το µηχάνηµα είναι εξοπλισµένο µε ενσωµατωµένο φορτιστή. 
3. ∆ύο ασφάλειες, ασφάλεια κυκλώµατος χαµηλής ισχύος (5Α) και ασφάλεια απελευθέρωσης βούρτσας (20Α). 

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Τα παρακάτω σύµβολα υποδεικνύουν πιθανές επικίνδυνες καταστάσεις. Να διαβάζετε πάντα τις πληροφορίες 
προσεκτικά και να παίρνετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για την προστασία ανθρώπων και περιουσίας. 
 
ΟΡΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
∆ιαβάστε όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία στο 
µηχάνηµα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μην πλένετε το µηχάνηµα µε νερό που πέφτει κατευθείαν πάνω του ή µε νερό υπό πίεση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μη χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα σε πλαγιές µε κλίση µεγαλύτερη από ό,τι ορίζεται στις 
προδιαγραφές. 

 
ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! 
Υποδεικνύει µια επικίνδυνη κατάσταση µε κίνδυνο θανάτου για το χειριστή. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Αυτό δείχνει έναν πιθανό κίνδυνο τραυµατισµού για τους ανθρώπους. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Αυτό δείχνει µία προφύλαξη ή παρατήρηση που  σχετίζεται µε σηµαντικές ή χρήσιµες 
λειτουργίες. 
∆ώστε προσοχή στις παραγράφους που επισηµαίνονται µε αυτό το σύµβολο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Αυτό δείχνει µια παρατήρηση που σχετίζεται µε σηµαντικές ή χρήσιµες λειτουργίες. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗ 
Αυτό δείχνει την ανάγκη να συµβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης πριν εκτελέσετε κάποια 
διαδικασία. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Παρακάτω εµφανίζονται ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις που ενηµερώνουν σχετικά µε πιθανές ζηµιές 
σε ανθρώπους και το µηχάνηµα. 

 
 

 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! 

 

• Αυτό το µηχάνηµα πρέπει να το λειτουργεί εκπαιδευµένο και εξουσιοδοτηµένο προσωπικό, σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του εγχειριδίου. 

• Πριν εκτελέσετε κάποια διαδικασία καθαρισµού, συντήρησης, επισκευής ή αντικατάστασης, διαβάστε 
προσεκτικά όλες τις οδηγίες, φροντίστε να απενεργοποιήσετε το µηχάνηµα  (στη θέση OFF) και να 
αποσυνδέσετε το βύσµα της µπαταρίας. 

• Μη λειτουργείτε το µηχάνηµα κοντά σε τοξικές, επικίνδυνες, εύφλεκτες ή / και εκρηκτικές σκόνες, 
υγρά ή ατµούς. Αυτό το µηχάνηµα δεν είναι κατάλληλο για τη συλλογή επικίνδυνης σκόνης. 

• Μη φοράτε κοσµήµατα όταν εργάζεστε κοντά σε ηλεκτρικά εξαρτήµατα. 
• Μην εργάζεστε κάτω από το ανυψωµένο µηχάνηµα αν δεν υποστηρίζεται µε βάσεις ασφαλείας. 
• Κατά τη χρήση µπαταριών µολύβδου (WET), µπορεί να εκλύονται εύφλεκτα αέρια υπό κανονικές 

συνθήκες χρήσης. Για το λόγο αυτό πρέπει να κρατάτε µακριά από τις µπαταρίες τα εξής: σπινθήρες, 
φλόγες, τσιγάρα, αναπτήρες, σπίρτα, καθώς και αντικείµενα που εκπέµπουν ακτινοβολία, φωτισµό ή 
φλόγες.  

• Κατά τη φόρτιση µπαταριών µολύβδου (WET), µπορεί να υπάρξει εκποµπή αερίου υδρογόνου, το 
οποίο µπορεί να εκραγεί. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι το περιβάλλον φόρτισης αερίζεται καλά και 
βρίσκεται µακριά από γυµνή φλόγα. 

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 

• Ελέγξτε προσεκτικά το µηχάνηµα πριν από κάθε χρήση. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήµατα έχουν 
συναρµολογηθεί καλά πριν από τη χρήση. ∆ιαφορετικά µπορεί να προκληθούν τραυµατισµοί σε 
ανθρώπους και ζηµιές σε περιουσίες. 

• Πριν χρησιµοποιήσετε το φορτιστή µπαταρίας, βεβαιωθείτε ότι οι τιµές της συχνότητας και τάσης που 
αναγράφονται στην ετικέτα σειριακού αριθµού του µηχανήµατος ταιριάζουν µε τις τιµές του 
ηλεκτρικού σας ρεύµατος.  

• Ποτέ µη µετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο του φορτιστή µπαταρίας. Μην περνάτε το 
καλώδιο µέσα από κλειστή πόρτα, ή πάνω από αιχµηρές άκρες ή γωνίες. Μην περνάτε το µηχάνηµα 
πάνω από το καλώδιο του φορτιστή µπαταρίας. Κρατήστε το καλώδιο του φορτιστή µπαταρίας 
µακριά από θερµαινόµενες επιφάνειες. 
Μη φορτίζετε τις µπαταρίες εάν έχει πάθει ζηµιά το καλώδιο του φορτιστή µπαταρίας ή το φις. 

• Για να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυµατισµού, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή 
είναι απενεργοποιηµένη πριν φύγετε.  

• Να χρησιµοποιείτε ή να αποθηκεύετε το µηχάνηµα σε εσωτερικούς χώρους, σε στεγνό περιβάλλον· δεν 
επιτρέπεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 

• Η θερµοκρασία αποθήκευσης και λειτουργίας του µηχανήµατος πρέπει να είναι µεταξύ 0° C και 
+40° C. Η υγρασία του αέρα πρέπει να είναι µεταξύ 30% - 95%. 

• Μη χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα σε πλαγιές µε κλίση µεγαλύτερη από αυτή που περιλαµβάνεται στις 
προδιαγραφές. 

• Όταν χρησιµοποιείτε και µεταχειρίζεστε απορρυπαντικά καθαρισµού πατωµάτων, ακολουθήστε τις 
οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των απορρυπαντικών και φορέστε κατάλληλα γάντια και 
προστατευτικά γυαλιά. 

• Χρησιµοποιήστε τις βούρτσες και τους δίσκους που παρέχονται µε το µηχάνηµα ή αυτά που 
καθορίζονται στο εγχειρίδιο. Η χρήση άλλων βουρτσών και δίσκων µπορεί να µειώσει την ασφάλεια. 
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• Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του µηχανήµατος, ελέγξτε εάν οφείλεται σε έλλειψη συντήρησης. Εάν 
χρειάζεται, ζητήστε βοήθεια από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό ή από εξουσιοδοτηµένο Κέντρο 
εξυπηρέτησης. 

• Πάρτε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να µην πιαστούν µαλλιά, κοσµήµατα και χαλαρά 
ενδύµατα από κινούµενα µέρη του µηχανήµατος. 

• Μη χρησιµοποιείτε αυτό το µηχάνηµα σε ιδιαίτερα βρώµικες περιοχές. 
Μην πλένετε το µηχάνηµα µε νερό που πέφτει κατευθείαν πάνω του ή µε νερό υπό πίεση, ή µε 
διαβρωτικές ουσίες. 

• Μη χτυπάτε πάνω σε ράφια ή σκαλωσιές, ιδίως εάν υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειµένων. 
• Μην ακουµπάτε δοχεία υγρού πάνω στο µηχάνηµα, χρησιµοποιήστε τις θήκες για κάθε δοχείο. 
• Για να αποφευχθεί η πρόκληση ζηµιάς στο πάτωµα, µην αφήνετε να λειτουργήσει η βούρτσα / δίσκος, 

όσο το µηχάνηµα είναι στάσιµο. 
• Σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιµοποιήστε πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης. Μη χρησιµοποιείτε 

πυροσβεστήρες υγρού.  
• Μην αφαιρείτε ή τροποποιείτε τα αυτοκόλλητα πάνω στο µηχάνηµα. 
• Μην παίζετε µε τα διάφορα προστατευτικά του µηχανήµατος. Να ακολουθείτε τις οδηγίες συντήρησης 

σχολαστικά. 
• Προσοχή κατά τη µεταφορά του µηχανήµατος, όταν η θερµοκρασία είναι κάτω από το σηµείο ψύξης. 

Το νερό στη δεξαµενή ανάκτησης και στους σωλήνες µπορεί να παγώσει και να προκαλέσει σοβαρή 
βλάβη στο µηχάνηµα. 

• Εάν χρειάζεται να αντικατασταθούν κάποια ανταλλακτικά, παραγγείλτε ΓΝΗΣΙΑ ανταλλακτικά από 
εξουσιοδοτηµένους εµπόρους, ή µεταπωλητές. 

• Επιστρέψτε το µηχάνηµα στο Κέντρο εξυπηρέτησης εάν δεν λειτουργεί όπως συνήθως ή εάν έχει ζηµιά, 
έχει τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο, ή έχει πέσει στο νερό. 

• Για να εξασφαλίσετε σωστή και ασφαλή λειτουργία του µηχανήµατος, πρέπει να πραγµατοποιηθεί η 
προγραµµατισµένη συντήρηση που φαίνεται στο σχετικό κεφάλαιο του παρόντος εγχειριδίου, από το 
αρµόδιο προσωπικό ή εξουσιοδοτηµένο Κέντρο εξυπηρέτησης. 

• Το µηχάνηµα πρέπει να απορριφθεί σωστά, λόγω της παρουσίας τοξικών-επιβλαβών υλικών 
(µπαταρίες, κ.λπ.), τα οποία εµπίπτουν σε πρότυπα που απαιτούν απόρριψη σε ειδικά κέντρα (βλέπε 
κεφάλαιο «Απόσυρση»). 

• Το µηχάνηµα αυτό αποτελεί µόνο εργαλείο καθαρισµού, και δεν προορίζεται για οποιαδήποτε άλλη 
χρήση. 

• Να καθαρίζετε πάντοτε τρίχες, σκόνη, και οποιοδήποτε άλλο ξένο υλικό από τα ανοίγµατα, γιατί 
µπορεί να µειώσουν τη ροή αέρα. Μη χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα εάν έχουν φράξει τα ανοίγµατα. 

• Χρησιµοποιήστε το µηχάνηµα µόνο όταν υπάρχει κατάλληλος φωτισµός. 
• Αυτό το µηχάνηµα δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα µε µειωµένες σωµατικές, αισθητηριακές ή 

διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τελούν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει 
οδηγίες σχετικά µε τη χρήση του µηχανήµατος από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

• Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν χρησιµοποιείται κοντά σε παιδιά. 
• Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να µην παίζουν µε το µηχάνηµα. 
• Όταν χρησιµοποιείτε αυτό το µηχάνηµα, προσέξτε να µην προκληθεί ζηµιά σε ανθρώπους ή 

αντικείµενα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
 

∆ΟΜΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (όπως φαίνεται στο σχήµα 1) 
 
1. Καπάκι δεξαµενής ακάθαρτου υγρού 
2. Θήκη κυπέλλου 
3. Τιµόνι 
4. Πίνακας χειρισµού 
5. Μοχλός ανύψωσης/κατεβάσµατος µάκτρου 
6. Σύνδεσµος Gardena 
7. Στήριγµα καλωδίου ρεύµατος 
8. Καλώδιο ρεύµατος 
9. Σωλήνας αποστράγγισης καθαριστικού υγρού και 

ελέγχου στάθµης 
10. Πεντάλ ανύψωσης/χαµηλώµατος της πλατφόρµας 

α) Θέση πεντάλ όταν ανυψώνεται η πλατφόρµα 
β) Θέση πεντάλ όταν χαµηλώνει η πλατφόρµα 

11. Χερούλια του µάκτρου 
12. Πινακίδα σειριακού αριθµού / Τεχνικά δεδοµένα 
13. Απορροφητικός σωλήνας µάκτρου 
14. Μάκτρο 
15. Λαβή ρύθµισης ισορροπίας του µάκτρου 
16. Βρύση καθαριστικού υγρού/καθαρού νερού 
17. Πίσω τροχοί οδήγησης 
18. Φίλτρο διαλύµατος καθαρισµού 
19. Εµπρός τροχοί σε σταθερό άξονα (Α). 

Τροχοί οδήγησης (B) 

20. Στήριγµα βούρτσας / βάσης δίσκου 
21. Πλατφόρµα στηρίγµατος βούρτσας / βάσης δίσκου 
22. Σωλήνας αποστράγγισης κάδου ακάθαρτου υγρού 
23. Κάδος διαλύµατος καθαρισµού 
24. Άρθρωση 
25. Κάδος ακάθαρτου υγρού 
26. Στήριξη φίλτρου 
27. Στήριγµα σωλήνα πλήρωσης 
28. Κάλυµµα φίλτρου 
29. Μ/∆ 
30. Στεγανοποιητικά λάστιχα καλύµµατος κάδου 
31. Κουτί συλλογής ακαθαρσιών(*) 
32. Κυρτός σωλήνας 
33. Φίλτρο µπάλας επίπλευσης (φλοτέρ) 
34. Σύνεργα σφουγγαρίσµατος και σκουπιδιών (*) 
35. Σωληνοειδής βαλβίδα 
 
(*): Προαιρετικά 
(A): Μόνο για µηχάνηµα χωρίς πρόσφυση 
(B): Μόνο για µηχάνηµα µε πρόσφυση 

 

Σχήµα 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (όπως φαίνεται στο σχήµα 2) 
 
36. ∆ιακόπτης οπισθοπορείας του µηχανήµατος (Β) 
37. Καλώδιο ασφαλείας του κάδου 
38. Βύσµα της µπαταρίας (κόκκινο). 
39. Τάπα πλήρωσης του κάδου (**) 
40. Κάδος απορρυπαντικού (**) 
41. Πίνακας αναφοράς για δοσολογίες 

απορρυπαντικού (**) 
42. Αντλία απορρυπαντικού (**) 
43. Σωλήνας σύνδεσης κάδου απορρυπαντικού - 

αντλίας (**) 
44. Σωλήνας τροφοδοσίας απορρυπαντικού (**) 
45. Μπαταρίες 
46. Καλύµµατα της µπαταρίας 
47. ∆ιακόπτης αύξησης ροής διαλύµατος 

καθαρισµού 
48. ∆ιακόπτης µείωσης ροής διαλύµατος 

καθαρισµού 
49. Ενδεικτική λυχνία ροής διαλύµατος καθαρισµού 
50. ∆ιακόπτης ασφαλείας 
51. Ενδεικτική λυχνία αδειάσµατος της µπαταρίας 

(κόκκινο) 
52. Ενδεικτική λυχνία ηµι-αποφορτισµένης 

µπαταρίας (κίτρινο) 

53. Ενδεικτική λυχνία φορτισµένης µπαταρίας (πράσινο) 
54. Κλειδί µίζας (0 - Ι) 
55. Κουµπί ελέγχου ροής διαλύµατος καθαρισµού (**) 
56. Ρυθµιστής ταχύτητας (Β) 
57. Ωρόµετρο 
58. ∆ιακόπτης απελευθέρωσης βούρτσας / βάσης δίσκου 
59. ∆ιακόπτης απορροφητικού συστήµατος 
60. ∆ιακόπτης βούρτσας / βάσης δίσκου και διακόπτης 

απορροφητικού συστήµατος 
61. Κόκκινο LED φόρτισης 
62. Κίτρινο LED φόρτισης 
63. Πράσινο LED φόρτισης 
64. Κάλυµµα ασφαλείας της υποδοχής φόρτισης 
65. Προστατευτικό βούρτσας από υπερφόρτωση 
66. Προστασία από υπερφόρτωση ηλεκτρικού ρεύµατος 

(Β) 
67. Προστατευτικό απορροφητικού µηχανισµού από 

υπερφόρτωση 
 
(*): Προαιρετικά 
(**): Μόνο για µηχανήµατα µε Σύστηµα Ανάµειξης 

Χηµικών (προαιρετικό) 
(A): Μόνο για µηχάνηµα χωρίς πρόσφυση 
(B): Μόνο για µηχάνηµα µε πρόσφυση 

 
ΟΘΟΝΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗ (όπως φαίνεται στο σχήµα 2)  
1. Κατά την έναρξη της φόρτισης, η κόκκινη λυχνία LED (61) του φορτιστή είναι αναµµένη. Είναι το πρώτο 

στάδιο της φόρτισης. 
2. Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα φόρτισης, σβήνει η κόκκινη λυχνία LED (61), ανάβει το κίτρινο LED (62), 

κι αυτό είναι το δεύτερο στάδιο της φόρτισης. 
3. Αφού τελειώσει η φόρτιση σβήνει το κίτρινο LED (62) και ανάβει το πράσινο LED (63) για να δείξει ότι η 

µπαταρία είναι πλήρως φορτισµένη. 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Κατά τη φόρτιση, εάν είναι αναµµένη η κίτρινη λυχνία LED (62) του φορτιστή, αυτό µπορεί να 
έχει προκληθεί από τα εξής: η µπαταρία και ο φορτιστής δεν ταιριάζουν, η µπαταρία δεν έχει 
συνδεθεί καλά, ή η έξοδος έχει βραχυκυκλώσει.  
Εάν αναβοσβήνει το κόκκινο LED του φορτιστή αυτό µπορεί να έχει προκληθεί από εσωτερικό 
βραχυκύκλωµα του φορτιστή. 

52 5351 5050

49

48

47

60 59 58 57

61 62 63

67 66 65 64
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56

45
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BRUSHTRACTIONVACUUM
Σχήµα 2 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΜΟΝΤΕΛΟ Μονάδες SC530 53 B GO SC530 53 BD GO 

∆ιαστάσεις συσκευασίας (Μ x Β x Υ) mm 1370x600x1300 
Ύψος µηχανήµατος mm 1080 
Μήκος µηχανήµατος mm 1260 
Πλάτος µηχανήµατος (χωρίς το µάκτρο) mm 550 
Βάρος µηχανήµατος µε άδειους κάδους (χωρίς 
µπαταρίες) 

Kg 91 97 

Μικτό βάρος οχήµατος Kg 208 214 
Βάρος αποστολής Kg 121 127 
Χωρητικότητα του κάδου διαλύµατος 
καθαρισµού 

Λίτρο 61 

Χωρητικότητα του κάδου ακάθαρτου υγρού Λίτρο 61 
Ισχύς κινητήρα απορρόφησης Watt 350 
Απορροφητική χωρητικότητα mm H2O 1200 
Αναρριχητική ικανότητα (µέγ.) % 2% 
∆ιάµετρος εµπρός τροχού mm 200 
∆ιάµετρος πίσω τροχού mm 76 
Επίπεδο ήχου dB(A) 69±3 
Ροή καθαριστικού διαλύµατος/νερού CL/M 0 - 240 
Πλάτος εργασίας mm 530 
Πλάτος µάκτρου mm 760 
∆ιάµετρος βούρτσας / δίσκου mm 530/508 
Ισχύς κινητήρα βούρτσας Watt 450 
Ταχύτητα βούρτσας Rpm 150 
Πίεση µηχανισµού βούρτσας / δίσκου (µέγ.) Kg 27 23 
Ισχύς του µοτέρ κίνησης Watt / 150 
Ταχύτητα εργασίας Km/h / 0-4,5 
Τάση V 24V 
Μπαταρία Ah 12V 105Ah C5 
Φορτιστής µπαταρίας V/A 24V/13A 
Μέγεθος του χώρου µπαταρίας (Μ x Π x Υ) mm 350x350x300 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗ) 

 
 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΧΟΝ∆ΡΟΣΥΡΜΑ 

Σύµβολο ΚΩ∆ΙΚΟΣ Περιγραφή  

BAT Μ/∆ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 24 V  RD1 ΚΟΚΚΙΝΟ/6AWG 

CH VS10204 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  RD2 ΚΟΚΚΙΝΟ/10AWG 

EB1 VS13201 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  RD4 ΚΟΚΚΙΝΟ/20AWG 

ES1 9095127000 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 24V 
(ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 

 
BK1 ΜΑΥΡΟ/6AWG 

ES2 VS10201 ΡΕΛΕ 24V (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)  BK2 ΜΑΥΡΟ/10AWG 

F1 VS13208 ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  BK3 ΜΑΥΡΟ/12AWG 

F2 ZD48320 
ΑΣΦΑΛΕΙΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΒΟΥΡΤΣΑΣ) 

 
BK5 ΜΑΥΡΟ/20AWG 

F3 VS13209 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ  BK6 ΜΑΥΡΟ/16AWG 

F5 ZD48320 
ΑΣΦΑΛΕΙΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ) 

 
RD-BK ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ/20AWG 

K1 9100001354 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙ∆Ι  BN1 ΚΑΦΕΤΙ/12AWG 

M1 VS10702 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ  BN3 ΚΑΦΕΤΙ/20AWG 

M2 VF90520 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  BN-BK ΚΑΦΕΤΙ-ΜΑΥΡΟ/20AWG 

M4 VF90282 ΣΩΛΗΝΟΕΙ∆ΗΣ BAΛBI∆A  BU ΜΠΛΕ/20AWG 

M5 Μ/∆ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (**)  BU-BK ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟ/20AWG 

SW1 VS10202 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΒΟΥΡΤΣΑ)  YE ΚΙΤΡΙΝΟ/20AWG 

SW2 VS10202 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΒΟΥΡΤΣΑ)  WH ΛΕΥΚΟ/20AWG 

VR2 Μ/∆ POTENCIOMETER ČRPALKE DETERGENTA (**)    

(**) = Για µηχανήµατα µε Σύστηµα Ανάµειξης Χηµικών (Προαιρετικό) 

BAT
CH

K1

M1
M2

EB1

ES1

ES2

F2 F5
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RD2
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BK3

BN3

RD2
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BK1
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F3
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RD-BK
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8
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3

4

5
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11

14
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IN1
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IN2 J5

J4
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M4
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RD4

VR2
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΩ∆ΙΩΣΗΣ (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΣΗ) 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
ΧΟΝ∆ΡΟΣΥΡΜΑ 

Σύµβολο ΚΩ∆ΙΚΟΣ Περιγραφή  

BAT Μ/∆ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 24 V  RD1 ΚΟΚΚΙΝΟ/6AWG 

CH VS10204 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  RD2 ΚΟΚΚΙΝΟ/10AWG 

EB1 VS13201 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ  RD4 ΚΟΚΚΙΝΟ/20AWG 

EB2 VS10209 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ) 

 
BK1 ΜΑΥΡΟ/6AWG 

ES1 9095127000 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ 24V 
(ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ) 

 
BK2 ΜΑΥΡΟ/10AWG 

ES2 VS10201 ΡΕΛΕ 24V (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)  BK3 ΜΑΥΡΟ/12AWG 

ES3 VS10201 ΡΕΛΕ 24V (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡOΣΦΥΣΗΣ)  BK4 ΜΑΥΡΟ/14AWG 

F1 VS13208 ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  BK5 ΜΑΥΡΟ/20AWG 

F2 ZD48320 ΑΣΦΑΛΕΙΟ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ (ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ)  BK6 ΜΑΥΡΟ/16AWG 

F3 VS13209 VAROVALKA SPROŠČANJA ŠČETKE  RD-BK ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ/20AWG 

F4 VF99012 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 

 
GN ΠΡΑΣΙΝΟ/20AWG 

F5 ZD48320 
∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΟΤΕΡ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

 
GN-BK ΠΡΑΣΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ/20AWG 

K1 9100001354 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙ∆Ι  BN1 ΚΑΦΕΤΙ/12AWG 

M1 VS10702 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ  BN2 ΚΑΦΕΤΙ/14AWG 

M2 VF90520 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ  BN3 ΚΑΦΕΤΙ/20AWG 

M3 VS11702 ΜΟΤΕΡ ΚΙΝΗΣΗΣ  BN-BK ΚΑΦΕΤΙ-ΜΑΥΡΟ/20AWG 

M4 VF90282 ΣΩΛΗΝΟΕΙ∆ΗΣ BAΛBI∆A  BU ΜΠΛΕ/20AWG 

M5 Μ/∆ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (**)  BU-BK ΜΠΛΕ-ΜΑΥΡΟ/20AWG 

SW1 VS10202 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΒΟΥΡΤΣΑ/ΠΡΟΣΦΥΣΗ)  OR ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ/20AWG 

SW2 VS10202 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΒΟΥΡΤΣΑ/ΠΡΟΣΦΥΣΗ)  YE ΚΙΤΡΙΝΟ/20AWG 

SW3 VS10202 ∆ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΠΙΣΘΕΝ  WH ΛΕΥΚΟ/20AWG 

VR1 VS10213 ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ    

VR2 Μ/∆ 
ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΟ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 
(**) 

 
  

(**) = Για µηχανήµατα µε Σύστηµα Ανάµειξης Χηµικών (Προαιρετικό)  
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Σε µερικά σηµεία του µηχανήµατος υπάρχουν αυτοκόλλητες πινακίδες που λένε: 
— ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! 
— ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 
— ΠΡΟΣΟΧΗ! 
— ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

 
Κατά την ανάγνωση αυτού του εγχειριδίου, ο χειριστής πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τα σύµβολα σε αυτές τις 
πινακίδες. Μην καλύπτετε αυτές τις πινακίδες για κανένα λόγο και αντικαταστήστε τις αµέσως εάν υποστούν 
ζηµιά. 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ/ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Τα ηλεκτρικά εξαρτήµατα του µηχανήµατος µπορεί να έχουν υποστεί σοβαρές ζηµιές, εάν οι 
µπαταρίες είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά ή δεν έχουν συνδεθεί σωστά. Οι µπαταρίες θα 
πρέπει να εγκατασταθούν µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό. Ρυθµίστε την ηλεκτρονική 
πλακέτα λειτουργίας και την ενσωµατωµένη µπαταρία φορτιστή ανάλογα µε τον τύπο των 
µπαταριών που χρησιµοποιούνται (µπαταρίες WET ή GEL/AGM). Ελέγξτε τις µπαταρίες για 
τυχόν ζηµιές πριν τις τοποθετήσετε. Αποσυνδέστε το βύσµα της µπαταρίας (38) και το βύσµα του 
φορτιστή µπαταρίας (8). Χειριστείτε τις µπαταρίες µε µεγάλη προσοχή. Τοποθετήστε τα 
καλύµµατα προστασίας των πόλων της µπαταρίας που συνοδεύουν το µηχάνηµα. 

 
 
 
 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Το µηχάνηµα χρειάζεται δύο µπαταρίες 12V, που να 
έχουν τοποθετηθεί σύµφωνα µε το διάγραµµα (Εικ. 3). 

 
 
 
 
 
 
Το µηχάνηµα παρέχεται σε µία από τις παρακάτω λειτουργίες: 
A) Οι µπαταρίες (WET ή GEL/AGM) έχουν ήδη εγκατασταθεί και φορτιστεί 
1. Ελέγξτε εάν οι µπαταρίες έχουν συνδεθεί µε το µηχάνηµα µέσω του βύσµατος (38). 
2. Τοποθετήστε το κλειδί της µίζας (54) και γυρίστε το στη θέση «I». Εάν ανάψει η πράσινη ενδεικτική λυχνία (53), 

οι µπαταρίες είναι πλήρως φορτισµένες. Εάν ανάψει η κίτρινη (52) ή η κόκκινη ενδεικτική λυχνία (51), πρέπει να 
φορτιστούν οι µπαταρίες (δείτε τη διαδικασία στο κεφάλαιο «Συντήρηση»). 

B) Χωρίς µπαταρίες 
1. Αγοράστε κατάλληλες µπαταρίες (∆είτε την παράγραφο «Τεχνικά χαρακτηριστικά»). 
2. Για επιλογή και τοποθέτηση της µπαταρίας, επιλέξτε ειδικούς λιανοπωλητές µπαταριών. 
3. Ρυθµίστε το µηχάνηµα και το φορτιστή µπαταρίας ανάλογα µε τον τύπο των µπαταριών (WET ή GEL/AGM), 

όπως φαίνεται στην επόµενη παράγραφο. 

  

12V

+-

12V

+ -

Σχήµα 3 
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΥΓΡΗ Ή GEL/AGM) 
Ανάλογα µε τον τύπο των µπαταριών (WET ή GEL/AGM), ρυθµίστε το µηχάνηµα και τον ηλεκτρονικό πίνακα του 
φορτιστή µπαταρίας ως εξής: 

 

Σχήµα 4 
Ρύθµιση του µηχανήµατος 
1. Γυρίστε το κλειδί της µίζας (54) στη θέση «I» και στα πρώτα δευτερόλεπτα της λειτουργίας του µηχανήµατος 

δώστε προσοχή στα εξής: 
• Εάν αναβοσβήνει η πράσινη ενδεικτική λυχνία (53), το µηχάνηµα έχει ρυθµιστεί σε GEL/AGM. 
• Εάν αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία (51), το µηχάνηµα έχει ρυθµιστεί για WET. 

2. Εάν πρέπει να αλλάξει η ρύθµιση, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. 
3. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι για µπαταρίες GEL/AGΜ. Εάν η ρύθµιση ανταποκρίνεται στην εγκατάσταση της 

µπαταρίας, προχωρήστε αµέσως στο βήµα 7. ∆ιαφορετικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα, 4–6. 
4. Αφαιρέστε τις βίδες από τον πίνακα ελέγχου (C, Εικ. 4), στη συνέχεια, γυρίστε την πλακέτα τυπωµένων 

κυκλωµάτων (A, Εικ. 4) για να βρείτε το διακόπτη DIP (Β, Εικ. 4) για τον καθορισµό του τύπου της µπαταρίας 
(WET ή GEL/AGM). 

5. Γυρίστε τους διακόπτες DIP στη θέση «WET» για να εγκαταστήσετε υγρές µπαταρίες. 
6. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ρύθµιση µε την επιλογή της µπαταρίας, τοποθετήστε τις βίδες στον πίνακα χειρισµού. 
 
Εγκατάσταση της µπαταρίας 
7. Ανοίξτε το κάλυµµα του κάδου ακάθαρτου υγρού (1) και βεβαιωθείτε ότι ο κάδος ακάθαρτου υγρού (25) είναι 

άδειος, αλλιώς αδειάστε τον µε το σωλήνα αποστράγγισης (22). 
8. Κλείστε το κάλυµµα του κάδου ακάθαρτου υγρού (1). 
9. Αναποδογυρίστε προσεκτικά το δοχείο ακάθαρτου υγρού (25). 
10. Το µηχάνηµα είναι εφοδιασµένο µε καλώδια κατάλληλα για την εγκατάσταση 2 µπαταριών 12V. Τοποθετήστε 

προσεκτικά τις µπαταρίες µέσα στη θήκη, και στη συνέχεια εγκαταστήστε τις σωστά. 
11. Περάστε το καλώδιο της µπαταρίας και εγκαταστήστε το όπως φαίνεται στην εικόνα 3 και, στη συνέχεια, σφίξτε 

προσεκτικά το παξιµάδι σε κάθε πόλο της µπαταρίας. 
12. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυµµα σε κάθε πόλο και, στη συνέχεια, συνδέστε το βύσµα της µπαταρίας (38). 
13. Προσεκτικά κατεβάστε το καπάκι του κάδου ακάθαρτου υγρού (25). 
 
Φόρτιση της µπαταρίας 
14. Φορτίστε τις µπαταρίες. (Βλ. τις διαδικασίες στο κεφάλαιο Συντήρηση).  

GEL/AGM WET

B

A

C

D
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ / ΒΑΣΗΣ ∆ΙΣΚΟΥ 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Εγκαταστήστε είτε τη βούρτσα (Α, Εικ. 5) ή τη βάση δίσκου (Β και Γ, Εικ. 5) σύµφωνα µε τον 
τύπο του δαπέδου που πρόκειται να καθαριστεί. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Πριν εγκαταστήσετε ή απεγκαταστήσετε το µηχανισµό στήριξης βούρτσας / δίσκου, βεβαιωθείτε 
ότι όλοι οι διακόπτες που βρίσκονται πάνω στο µηχάνηµα έχουν απενεργοποιηθεί και 
ανασηκώστε το µάκτρο από το πάτωµα. Ο χειριστής πρέπει να έχει τις ανάλογες προστατευτικές 
συσκευές προσωπικού, όπως, π.χ., γάντια, για περιορισµό του κινδύνου ατυχηµάτων. 
Ενεργήστε ως εξής: 

 
1. Τοποθετήστε το κλειδί της µίζας (54) και γυρίστε το στη 

θέση «Ο». 
2. Σηκώστε την πλατφόρµα πατώντας το πεντάλ (10).  
3. Γυρίστε στο ρελαντί τον ρυθµιστή ταχύτητας (56), εάν 

υπάρχει, περιστρέφοντάς τον αριστερόστροφα. 
4. Τοποθετήστε τις βούρτσες (A, Εικ. 5) ή τη βάση δίσκου 

(Β) κάτω από την πλατφόρµα (21). 
5. Πατώντας το πεντάλ χαµηλώστε την πλατφόρµα στις 

βούρτσες / βάση δίσκων (10). 
6. Γυρίστε το κλειδί της µίζας (54) στη θέση «I». 
7. Πατήστε το διακόπτη βούρτσας / βάσης δίσκου και του 

απορροφητικού µηχανισµού (60). 
8. Πατήστε έναν από τους διακόπτες βούρτσας / ταχύτητας 

πρόσθιας κίνησης (50) για να εµπλακεί η βούρτσα / βάση 
δίσκου και, στη συνέχεια, αφήστε τον. Εάν είναι 
απαραίτητο, επαναλάβετε τη διαδικασία µέχρι να 
εµπλακούν οι βούρτσες / δίσκος.  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
(Μόνο για µηχάνηµα µε πρόσφυση): Γυρίστε το ρυθµιστή ταχύτητας (56) αριστερόστροφα για 
να οδηγήσει το µηχάνηµα στο ρελαντί. 
Πατήστε απαλά το διακόπτη (50), διαφορετικά το µηχάνηµα αρχίζει να κινείται. 
Για να εµπλακεί η βούρτσα / βάση δίσκου πατήστε το διακόπτη (50), ο οποίος ενεργοποιεί τον 
κινητήρα βούρτσας / βάσης δίσκου. 

 
9. Για να αφαιρέσετε τη βούρτσα / βάση δίσκου σηκώστε την πλατφόρµα πατώντας το πεντάλ (10), πατήστε το 

διακόπτη (58), και η βούρτσα / βάση δίσκου θα µπορεί να αφαιρεθεί. 
 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΚΤΡΟΥ 
1. Τοποθετήστε το µάκτρο και βιδώστε το παξιµάδι (H), 

και στη συνέχεια συνδέστε τον απορροφητικό σωλήνα 
(G) στο µάκτρο. 

2. Ρυθµίστε το µάκτρο ρυθµίζοντας τη λαβή του (A, 
σχήµα 6). 

α)  Εάν υπάρχει κενό µεταξύ του εδάφους και του µεσαίου 
τµήµατος του πτερυγίου του πίσω µάκτρου (Β), 
ρυθµίστε το διακόπτη (Α) αριστερόστροφα (F) µέχρις 
ότου όλη η ενότητα του πτερυγίου του πίσω µάκτρου 
να κάνει καλή επαφή µε το έδαφος, και το µπροστινό 
πτερύγιο να αγγίζει ελαφρώς το έδαφος. 

β)  Εάν υπάρχει κενό µεταξύ του εδάφους και του πίσω 
τµήµατος του πίσω πτερυγίου (C και D), ρυθµίστε το 
διακόπτη (Α) δεξιόστροφα (E) µέχρις ότου όλη η 
ενότητα του πίσω πτερυγίου να κάνει καλή επαφή µε το 
έδαφος, και το µπροστινό πτερύγιο να αγγίζει ελαφρώς 
το έδαφος.  

  

A C B
Σχήµα 5 

E FA
DBC

H H
G

Σχήµα 6 
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ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑ∆ΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ Ή ΝΕΡΟΥ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Εάν το µηχάνηµα είναι εφοδιασµένο µε 
Σύστηµα Ανάµειξης Χηµικών (προαιρετικό) θα 
πρέπει να γεµίσετε τον κάδο µε καθαρό νερό, 
διαφορετικά θα πρέπει να τον γεµίσετε µε 
καθαριστικό διάλυµα. 

 
1. Ανοίξτε το στόµιο πλήρωσης (Β, Εικ. 7). 
2. (Για µηχανήµατα χωρίς Σύστηµα Ανάµειξης Χηµικών) 

Χρησιµοποιήστε το µπροστινό στόµιο πλήρωσης (Β) ή/και 
το πίσω στόµιο πλήρωσης (Η) για να γεµίσετε τον κάδο (D) 
µε καθαριστικό διάλυµα κατάλληλο για το έργο που πρέπει 
να εκτελεστεί. Ξαναγεµίστε ως το σηµάδι «1» του σωλήνα 
ελέγχου στάθµης (Η). Να ακολουθείτε πάντοτε τις οδηγίες 
αραίωσης που αναγράφονται στην ετικέτα του χηµικού 
προϊόντος που χρησιµοποιείται για την παρασκευή του 
διαλύµατος. Η θερµοκρασία του διαλύµατος δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τους 40° C. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Χρησιµοποιείτε µόνο απορρυπαντικά µε λίγο 
αφρό και µη εύφλεκτα, που προορίζονται για 
εφαρµογές αυτόµατης πλυντρίδας 

 
3. (Για µηχανήµατα χωρίς Σύστηµα Ανάµειξης Χηµικών) 

Γεµίστε τον κάδο (D) µε καθαρό νερό χρησιµοποιώντας το 
στόµιο πλήρωσης (Β) ή/και το πίσω στόµιο πλήρωσης (Η). 
Ξαναγεµίστε ως το σηµάδι «1» του σωλήνα ελέγχου στάθµης 
(Η). Η θερµοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 
40°C. 

 
Πλήρωση του κάδου απορρυπαντικού (Για 
µηχανήµατα µε Σύστηµα Ανάµειξης Χηµικών)  
1. Ανοίξτε το κάλυµµα (Ε) και βεβαιωθείτε ότι ο κάδος 

ακάθαρτου υγρού (F) είναι άδειος, αλλιώς αδειάστε τον µε το 
σωλήνα αποστράγγισης (G). 

2. Προσεκτικά αναποδογυρίστε τον κάδο ανάκτησης (Α, Εικ. 8). 
3. Ανοίξτε το καπάκι (Β). 
4. Συµπληρώστε το δοχείο (C) µε οποιοδήποτε απορρυπαντικό 

περιεκτικότητας ενός γαλονιού κατάλληλο για το έργο που 
πρόκειται να εκτελεστεί (πολύ συµπυκνωµένα 
απορρυπαντικά). Μη γεµίζετε τελείως τον κάδο 
καθαριστικού διαλύµατος, αφήστε το µερικά εκατοστά πιο 
κάτω από το χείλος. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Χρησιµοποιείτε µόνο απορρυπαντικά µε λίγο 
αφρό και µη εύφλεκτα, που προορίζονται για 
εφαρµογές αυτόµατης πλυντρίδας. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Για να εγκαταστήσετε νέο δοχείο, καθορίστε το 
µέγεθος καπακιού και, αν το καπάκι είναι 
µικρότερο, αφαιρέστε τον προσαρµογέα 
µείωσης από το καπάκι του σωλήνα (Β). 
Τοποθετήστε το σωλήνα απορρόφησης στο 
δοχείο (C). Πιέστε σταθερά προς τα κάτω το 
καπάκι (Β) και ταυτόχρονα περιστρέψτε για να 
ξαναβάλετε το καπάκι στο δοχείο (C). Σε 
περίπτωση που το σύστηµα είναι καινούριο, ή 
αδειάζετε το σύστηµα για καθαρισµό, κ.λπ., 
περιµένετε να γεµίσουν οι σωλήνες πριν από 
την έναρξη του Συστήµατος Ανάµειξης 
Χηµικών. 

  

B

D

H

G

A

E F

A

B

C

Σχήµα 7 

Σχήµα 8 
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ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  
Εκκίνηση του µηχανήµατος 
1. Προετοιµάστε το µηχάνηµα, όπως φαίνεται στην 

προηγούµενη παράγραφο. 
2. Τοποθετήστε το κλειδί της µίζας (Α, Εικ. 9) και γυρίστε το 

στη θέση «I». Ελέγξτε εάν ανάψει η πράσινη ενδεικτική 
λυχνία (Β) (φορτισµένη µπαταρία). Εάν ανάψει η κίτρινη 
(C) ή η κόκκινη ενδεικτική λυχνία (D), γυρίστε το κλειδί 
πίσω στη θέση «0» και φορτίστε τις µπαταρίες (δείτε τη 
διαδικασία στο κεφάλαιο Συντήρηση). 

3. Οδηγήστε το µηχάνηµα στο χώρο εργασίας: 
• Πιέζοντας το µε τα χέρια στο τιµόνι (Ε) (µόνο για το 

µηχάνηµα χωρίς πρόσφυση). 
• Πιέστε το µε τα χέρια στο τιµόνι (Ε) και πατώντας το 

διακόπτη (F) για να προχωρήσετε εµπρός, ή πατήστε το 
διακόπτη (F) µαζί µε το διακόπτη (G) για να µετακινηθείτε 
προς τα πίσω (µόνο για µηχάνηµα µε πρόσφυση). Η 
ταχύτητα προς τα εµπρός µπορεί να ρυθµιστεί µε το 
ρυθµιστή (H). 

4. Χαµηλώστε το µάκτρο (Ι) µε το µοχλό (J). 
5. Χαµηλώστε την πλατφόρµα της βούρτσας / βάσης δίσκου 

(Κ) ανασηκώνοντας το πεντάλ (L). 
6. Πατήστε το διακόπτη βούρτσας / βάσης δίσκου (Μ) και το 

διακόπτη του απορροφητικού µηχανισµού (Ν). 
7. Πιέστε τους διακόπτες ελέγχου ροής του νερού πλυσίµατος 

(O) όσο χρειάζεται, ανάλογα µε τον τύπο του καθαρισµού 
που πρέπει να εκτελεστεί. 

8. Ξεκινήστε τον καθαρισµό: 
• (Μόνο για µηχάνηµα χωρίς πρόσφυση) πιέζοντας µε τα 

χέρια το τιµόνι (Ε) του µηχανήµατος και πατώντας το 
διακόπτη (F). 

• (Μόνο για µηχάνηµα µε πρόσφυση) πιέζοντας µε τα χέρια 
το τιµόνι (Ε) του µηχανήµατος και πατώντας το διακόπτη 
(F). Εάν είναι απαραίτητο, η ταχύτητα προς τα εµπρός 
µπορεί να ρυθµιστεί µε το ρυθµιστή (H). 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Για να µετακινήσετε το µηχάνηµα προς τα 
εµπρός, πατήστε είτε το αριστερό ή το δεξί 
διακόπτη (F) ή και τα δύο. 

 
Σταµάτηµα του µηχανήµατος 
9. Σταµατήστε το µηχάνηµα χρησιµοποιώντας το τιµόνι (Ε) (µόνο για το µηχάνηµα χωρίς πρόσφυση). Σταµατήστε 

το µηχάνηµα απελευθερώνοντας τους διακόπτες (F) (µόνο για το µηχάνηµα µε πρόσφυση). 
10. Σταµατήστε τις βούρτσες και το απορροφητικό σύστηµα πιέζοντας το διακόπτη (Μ). Το απορροφητικό σύστηµα 

σταµατά µετά από µερικά δευτερόλεπτα. 
11. Σηκώστε την πλατφόρµα της βούρτσας / βάσης δίσκου (Κ) πατώντας το πεντάλ (L). 
12. Σηκώστε το µάκτρο (Ι) µε το µοχλό (J). 
13. Γυρίστε το κλειδί της µίζας (Α) στη θέση «0». 
14. Βεβαιωθείτε ότι το µηχάνηµα δεν µπορεί να κινηθεί από µόνο του. 
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Σχήµα 9 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΨΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ)  

1. Ξεκινήστε το µηχάνηµα όπως περιγράφεται στις προηγούµενες παραγράφους.  
2. Όσο κρατάτε και τα δύο σας χέρια πάνω στο τιµόνι, πιέστε το διακόπτη ασφαλείας (F, Σχήµα 9), αρχίστε το 

µανουβράρισµα του µηχανήµατος και ξεκινήστε το τρίψιµο / στέγνωµα του δαπέδου. 
3. Εάν είναι απαραίτητο, σταµατήστε το µηχάνηµα και στη συνέχεια ρυθµίστε το µάκτρο σύµφωνα µε την ενότητα 

«Ρύθµιση ισορροπίας του µάκτρου». 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Για σωστό τρίψιµο / στέγνωµα των πατωµάτων στις πλευρές κοντά στους τοίχους, ο Clarke 
προτείνει να πάτε κοντά στους τοίχους µε την δεξιά πλευρά του µηχανήµατος (Α και Β, Εικ. 10), 
όπως φαίνεται στην εικόνα. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Για να αποφύγετε τυχόν ζηµιά στην επιφάνεια του δαπέδου, απενεργοποιήστε τις βούρτσες / βάση 
δίσκων, όταν το µηχάνηµα σταµατάει σε ένα µέρος, ειδικά όταν είναι ενεργοποιηµένη η 
λειτουργία επιπλέον πίεσης. 

 

 
Σχήµα 10 

 
Ρύθµιση ροής απορρυπαντικού 
 (Για µηχανήµατα µε Σύστηµα Ανάµειξης Χηµικών) 
1. Γυρίστε το κουµπί (A, Εικ. 11) δεξιόστροφα ή 

αριστερόστροφα για να αυξήσετε ή να µειώσετε την 
πυκνότητα του απορρυπαντικού.  

2. Στην εικόνα απεικονίζονται οι µέσες τιµές πυκνότητας του 
απορρυπαντικού, που ταιριάζουν µε τις 4 έγχρωµες περιοχές 
της κλίµακας (Β). 

3. Για να µειώσετε την ποσότητα απορρυπαντικού στο µηδέν, 
γυρίστε το κουµπί (A) εντελώς αριστερόστροφα. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η πυκνότητα του απορρυπαντικού διατηρείται 
σταθερή ακόµη και αν η ροή του νερού 
πλυσίµατος αλλάξει µε τους διακόπτες (C) ή (D). 

 

  

A

B

Σχήµα 11 

AB
2,5%1,5%0,75%0,4%CD
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Αποφόρτιση της µπαταρίας κατά τη λειτουργία 
Όσο παραµένει αναµµένη η πράσινη ενδεικτική λυχνία (A, 
Εικ. 12), οι µπαταρίες επιτρέπουν στο µηχάνηµα να λειτουργεί 
κανονικά. Όταν σβήσει η πράσινη ενδεικτική λυχνία (Α), και 
ανάψει η κίτρινη λυχνία (Β), είναι σκόπιµο να φορτίσετε τις 
µπαταρίες, επειδή η υπολειπόµενη φόρτιση θα διαρκέσει για 
λίγα λεπτά (ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της µπαταρίας και 
το έργο που πρέπει να εκτελεστεί). Όταν ανάψει η κόκκινη 
λυχνία (C), οι µπαταρίες έχουν αποφορτιστεί πλήρως. Μετά 
από λίγα δευτερόλεπτα, η βούρτσα / βάση δίσκου 
απενεργοποιείται αυτόµατα, ενώ παραµένει ενεργοποιηµένο 
το απορροφητικό σύστηµα και (µόνο για µηχάνηµα µε 
πρόσφυση) το σύστηµα κίνησης, για να ολοκληρωθεί το 
στέγνωµα του πατώµατος και να επαναφέρετε το µηχάνηµα 
στην περιοχή επαναφόρτισης. 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Μην χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα µε 
αποφορτισµένες µπαταρίες, για να αποφύγετε 
την καταστροφή των µπαταριών και τη 
µείωση της διάρκειας ζωής τους. 

 
Α∆ΕΙΑΣΜΑ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ 
Ο αυτόµατος πλωτήρας διακοπής συστήµατος (Α, Εικ. 13) 
φράσσει το απορροφητικό σύστηµα όταν γεµίσει ο κάδος 
ακάθαρτου υγρού (B). Η απενεργοποίηση του απορροφητικού 
συστήµατος σηµατοδοτείται από µια ξαφνική αύξηση στη 
συχνότητα θορύβου του κινητήρα του απορροφητικού 
συστήµατος, και το δάπεδο δεν είναι στεγνό. 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Εάν απενεργοποιηθεί κατά λάθος το 
απορροφητικό σύστηµα (για παράδειγµα, 
όταν ενεργοποιηθεί ο πλωτήρας εξαιτίας µιας 
απότοµης κίνησης του µηχανήµατος), για να 
συνεχίσετε τη λειτουργία: απενεργοποιήστε 
το απορροφητικό σύστηµα πιέζοντας το 
διακόπτη (D, Εικ. 12), ανοίξτε το κάλυµµα (C, 
Εικ. 13) και ελέγξτε εάν ο πλωτήρας µέσα στο 
πλέγµα (Α) έχει κατέβει στο επίπεδο του 
νερού. Στη συνέχεια, κλείστε το κάλυµµα (C) 
και ενεργοποιήστε το απορροφητικό σύστηµα 
πιέζοντας το διακόπτη (D, Εικ. 12). 

 
Όταν γεµίσει ο κάδος ακάθαρτου υγρού (Β, Εικ. 13), αδειάστε 
τον ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία. 
 
Άδειασµα του κάδου ακάθαρτου υγρού 
1. Σταµατήστε το µηχάνηµα 
2. Σηκώστε την πλατφόρµα της βούρτσας / βάσης δίσκου (Ε, 

Εικ. 12) πατώντας το πεντάλ (F). 
3. Σηκώστε το µάκτρο (G) µε το µοχλό (H). 
4. Μετακινήστε το µηχάνηµα στον καθορισµένο χώρο 

διάθεσης. 
5. Αδειάστε τον κάδο ακάθαρτου υγρού µε το σωλήνα (Ι). Στη 

συνέχεια, ξεπλύνετε το δοχείο (Β, Εικ. 13) µε καθαρό νερό. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Όταν αδειάζετε τα υγρά απόβλητα, ο 
σωλήνας απορρόφησης αποβλήτων πρέπει 
να είναι διπλωµένος (Α, Εικ. 14) και 
χαµηλωµένος σε χαµηλότερη θέση (Β, Εικ. 
14), και µετά να ανοίξετε το καπάκι του 
σωλήνα απορρόφησης αποβλήτων για να 
στραγγίξετε το υγρό. Μη γυρίζετε την έξοδο 
του σωλήνα απορρόφησης αποβλήτων προς 
τα πάνω για να αδειάσετε το υγρό κάθετα. 
Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί το χύσιµο 
αποβλήτων στον χειριστή. 

 
6. Εκτελέστε τα βήµατα 1 έως 4.  
 
 
Άδειασµα του κάδου καθαριστικού 
διαλύµατος / καθαρού νερού 

7. Αδειάστε τον κάδο καθαριστικού διαλύµατος µε το σωλήνα 
(Α, Εικ. 15) Μετά το τέλος της εργασίας, ξεπλύνετε τον 
κάδο µε καθαρό νερό. 

 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
Μετά τη λειτουργία του µηχανήµατος, και πριν το αφήσετε: 
1. Αφαιρέστε τις βούρτσες / δίσκους. 
2. Αδειάστε τους κάδους (Β και Γ, Εικ. 15), όπως φαίνεται 

στην προηγούµενη παράγραφο. 
3. Εκτελέστε τις καθηµερινές διαδικασίες συντήρησης (βλ. 

κεφάλαιο Συντήρηση). 
4. Φυλάξτε το µηχάνηµα σε καθαρό και στεγνό µέρος, µε τη 

βούρτσα / βάση δίσκου και το µάκτρο ανασηκωµένα ή 
βγαλµένα.  

 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ Α∆ΡΑΝΕΙΑ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 
Εάν δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί το µηχάνηµα για πάνω 
από 30 ηµέρες, συνεχίστε ως εξής: 
1. Εκτελέστε τις διαδικασίες που περιγράφονται στην 

παράγραφο «Μετά από τη χρήση του µηχανήµατος». 
2. Αποσυνδέστε το βύσµα της µπαταρίας (38). 
 
ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Μετά τις πρώτες 8 ώρες, ελέγξτε τα στερεωτικά και συνδετικά 
µέρη του µηχανήµατος εάν είναι σφιγµένα σωστά και ελέγξτε τα 
ορατά µέρη για φθορά και διαρροές. 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Οι διαδικασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται αφού απενεργοποιηθεί το µηχάνηµα και 
αποσυνδεθεί το καλώδιο του φορτιστή µπαταρίας. Επιπλέον, διαβάστε προσεκτικά στο 
εγχειρίδιο τα κεφάλαια ασφαλείας. 

 
Όλες οι προγραµµατισµένες ή έκτακτες διαδικασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευµένο 
προσωπικό, ή από εξουσιοδοτηµένο Κέντρο εξυπηρέτησης. Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει µόνο τις γενικές και 
κοινές διαδικασίες συντήρησης. 
Για τις λοιπές διαδικασίες συντήρησης οι οποίες δεν περιλαµβάνονται στον παρακάτω πίνακα προγραµµατισµένης 
συντήρησης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο σέρβις που µπορείτε να το ζητήσετε από οποιοδήποτε Κέντρο εξυπηρέτησης 
της εταιρείας µας. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Η διαδικασία που είναι σηµειωµένη µε (1) πρέπει να εκτελείται όταν το µηχάνηµα 

χρησιµοποιείται για πρώτη φορά, µετά από 9 ώρες. Η διαδικασία που είναι σηµειωµένη µε (2) 

πρέπει να γίνεται από Κέντρο εξυπηρέτησης που είναι εξουσιοδοτηµένο από την εταιρεία µας. 

 
∆ιαδικασία Καθηµερινά, 

µετά από κάθε 
χρήση 

Μία φορά τη 
βδοµάδα 

Κάθε έξι 
µήνες 

Μία φορά 
το χρόνο 

Φόρτιση της µπαταρίας     
Καθάρισµα µάκτρου     
Καθάρισµα βούρτσας / βάσης δίσκου     
Καθάρισµα δεξαµενής     
Επιθεώρηση ταινίας σφράγισης δεξαµενής     
Καθάρισµα φίλτρου µπάλας επίπλευσης 
(φλοτέρ) 

    

Έλεγχος του πτερυγίου του µάκτρου και 
αντικατάσταση 

    

Καθαρισµός του φίλτρου καθαρισµού 
νερού 

    

Καθαρισµός του φίλτρου απορρόφησης     
Έλεγχος στάθµης υγρού µπαταρίας WET     
Επιθεώρηση σφιξίµατος της βίδας και του 
παξιµαδιού 

  （1）  

Έλεγχος ή αντικατάσταση στο 
καρβουνάκι του µηχανισµού στήριξης 
βούρτσας / δίσκου 

   （2） 

Έλεγχος ή αντικατάσταση στο 
καρβουνάκι του µοτέρ απορρόφησης 

   （2） 

Έλεγχος στις ψήκτρες του µοτέρ κίνησης 
ή αντικατάσταση (µόνο για µηχάνηµα µε 
πρόσφυση) 

   （2） 
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ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Φορτίστε τις µπαταρίες όταν ανάψει η 
κίτρινη (G, Εικ. 17) ή η κόκκινη ενδεικτική 
λυχνία (H) ή όταν τελειώσετε τον 
καθαρισµό. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Όταν οι µπαταρίες διατηρούνται 
φορτισµένες επιµηκύνεται ο χρόνος ζωής 
τους. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Όταν αποφορτιστούν οι µπαταρίες, 
φορτίστε τις το συντοµότερο δυνατό, γιατί η 
κατάσταση αυτή µειώνει τη διάρκεια ζωής 
τους. Να ελέγχετε εάν είναι φορτισµένες οι 
µπαταρίες, τουλάχιστον µία φορά την 
εβδοµάδα. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Όταν γίνεται φόρτιση υγρών µπαταριών 
(WET) εκλύεται εκρηκτικό αέριο υδρογόνο. 
Να φορτίζετε την µπαταρία σε καλά 
αεριζόµενο χώρο και µακριά από γυµνές 
φλόγες. Μην καπνίζετε κατά τη φόρτιση της 
µπαταρίας. Κρατήστε το δοχείο ανοικτό 
κατά τη φόρτιση των µπαταριών. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
∆ώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη φόρτιση 
των µπαταριών γιατί µπορεί να υπάρχουν 
διαρροές υγρών µπαταρίας. Τα υγρά 
µπαταρίας είναι διαβρωτικά. Εάν έρθουν σε 
επαφή µε το δέρµα ή τα µάτια, ξεπλύνετε µε 
άφθονο νερό και συµβουλευτείτε γιατρό. 

 
Προκαταρκτικές διαδικασίες 
1. Ανοίξτε το κάλυµµα (Α, Εικ. 16) και βεβαιωθείτε ότι είναι άδειος ο κάδος ακάθαρτου υγρού (Β)· εάν όχι, 

αδειάστε τον µε το σωλήνα αποστράγγισης (C). 
2. Οδηγήστε το µηχάνηµα σε επίπεδο δάπεδο.  
3. Γυρίστε το κλειδί της µίζας (F) στη θέση «0». 
4. Σηκώστε προσεκτικά τον κάδο (Β). 
5. Για WET µπαταρίες µόνο: 

• Ελέγξτε τη στάθµη του ηλεκτρολύτη µέσα στις µπαταρίες (D)· εάν χρειάζεται, συµπληρώστε υγρό µέσα από 
τα καπάκια (Ε). 

• Αφήστε όλα τα καπάκια µπαταρίας (Ε) ανοιχτά για την επόµενη φόρτιση. 
• Εάν χρειάζεται, καθαρίστε την πάνω επιφάνεια της µπαταρίας (D). 

6. Φορτίστε τις µπαταρίες σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία. 
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Φόρτιση της µπαταρίας µε φορτιστή µπαταρίας 
ενσωµατωµένο στο µηχάνηµα 
7. Βάλτε το καλώδιο του φορτιστή µπαταριών (Α, Εικ. 17) στην 

πρίζα (G) (η τάση ηλεκτρικού ρεύµατος και η συχνότητα 
πρέπει να είναι συµβατές µε τις τιµές του φορτιστή 
µπαταρίας που εµφανίζονται στην ετικέτα σειριακού αριθµού 
του µηχανήµατος (F). Όταν ο φορτιστής της µπαταρίας είναι 
συνδεδεµένο µε το ηλεκτρικό δίκτυο, όλες οι λειτουργίες του 
µηχανήµατος διακόπτονται αυτόµατα. Εάν είναι αναµµένη η 
κόκκινη ενδεικτική λυχνία στον πίνακα χειρισµού του 
φορτιστή, αυτό δείχνει ότι ο φορτιστής φορτίζει την 
µπαταρία. 

8. Όταν είναι αναµµένη η πράσινη ενδεικτική λυχνία (C), αυτό 
δείχνει ότι η φόρτιση της µπαταρίας έχει ολοκληρωθεί. 

9. Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση της µπαταρίας, βγάλτε το 
καλώδιο του φορτιστή µπαταρίας (A) από την πρίζα (G) και 
τυλίξτε το γύρω από τη θήκη του (D). 

10. Προσεκτικά κατεβάστε τον κάδο.   
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη 
λειτουργία του φορτιστή µπαταρίας (Ε, Εικ. 17), 
δείτε το σχετικό Εγχειρίδιο. 

 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΒΟΥΡΤΣΑΣ / ΒΑΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Καλό θα είναι να χρησιµοποιείτε προστατευτικά γάντια όταν καθαρίζετε τη βούρτσα / βάση, 
επειδή µπορεί να υπάρχουν αιχµηρά σκουπίδια. 

 
1. Αφαιρέστε τη βούρτσα / δίσκο από το µηχάνηµα, όπως φαίνεται στο κεφάλαιο Χρήση. 
2. Καθαρίστε και πλύντε τη βούρτσα / δίσκο µε νερό και απορρυπαντικό. 
3. Ελέγξτε εάν οι βούρτσες / δίσκοι είναι σε κατάσταση λειτουργίας και δεν έχουν φθαρεί υπερβολικά· εάν 

χρειάζεται, αντικαταστήστε τις. 
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 
1. Οδηγήστε το µηχάνηµα σε επίπεδο δάπεδο. 
2. Βεβαιωθείτε ότι το µηχάνηµα είναι εκτός λειτουργίας και 

ότι έχει αφαιρεθεί το κλειδί της µίζας (54). 
3. Κλείστε τη βρύση του καθαριστικού διαλύµατος (Α, Εικ. 18) 

κάτω από το µηχάνηµα, πίσω από τον πίσω δεξί τροχό. Η 
βρύση (A) είναι κλειστή όταν βρίσκεται στη θέση (Β), και 
είναι ανοικτή όταν βρίσκεται στη θέση (C). 

4. Αφαιρέστε το διαφανές κάλυµµα (D) και, στη συνέχεια 
αφαιρέστε τη σήτα του φίλτρου (E). Καθαρίστε τα και 
εγκαταστήστε τα στο στήριγµα (F). 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η σήτα του φίλτρου (Ε) πρέπει να τοποθετηθεί 
σωστά στη θήκη (H) του στηρίγµατος (F). 

 
5. Ανοίξτε τη βρύση (Α). 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΚΤΡΟΥ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Το µάκτρο πρέπει να είναι καθαρό και τα πτερύγιά 
του πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, έτσι 
ώστε να γίνεται καλά το στέγνωµα. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Καλό θα είναι να φοράτε προστατευτικά γάντια 
όταν καθαρίζετε το µάκτρο, επειδή µπορεί να 
υπάρχουν αιχµηρά σκουπίδια. 

 
1. Οδηγήστε το µηχάνηµα σε επίπεδο δάπεδο. 
2. Γυρίστε το κλειδί της µίζας (Α, Εικ. 19) στο «0». 
3. Χαµηλώστε το µάκτρο (Β) µε το µοχλό (C).  
4. Ξεσφίξτε τις βίδες (D) και αφαιρέστε το µάκτρο (Β). 
5. Αποσυνδέστε το σωλήνα απορρόφησης (Ε) από το µάκτρο. 
6. Καθαρίστε το ατσαλένιο ή αλουµινένιο µάκτρο (Εικ. 20). 

Καθαρίστε τα διαµερίσµατα (Α) και την οπή (B) προσεκτικά. 
Ελέγξτε το µπροστινό πτερύγιο (C) και το πίσω πτερύγιο (D) για 
φθορές, κοψίµατα ή σχισίµατα· εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε 
τα (δείτε τη διαδικασία στην επόµενη παράγραφο). 

7. Συναρµολογήστε το µάκτρο µε σειρά αντίθετη από την 
παραπάνω. 

 
  

A
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ 
ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΚΤΡΟΥ 
1. Καθαρίστε το ατσαλένιο ή αλουµινένιο µάκτρο, όπως φαίνεται 

στην προηγούµενη παράγραφο. 
2. Ελέγξτε εάν οι άκρες (Ε, Εικ. 22) του µπροστινού πτερυγίου 

(C) και οι άκρες (F) του πίσω πτερυγίου (D) αγγίζουν το 
δάπεδο στο ίδιο επίπεδο, σε όλο το µήκος τους· εάν χρειάζεται, 
ρυθµίστε το ύψος τους, σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία: 

• Αφαιρέστε τη συνδετική µπάρα (G), λύστε τους συνδετήρες 
(Μ) και ρυθµίστε το πίσω πτερύγιο (D). Στη συνέχεια 
ξανατοποθετήστε τους συνδετήρες (Μ) και εγκαταστήστε τη 
συνδετική µπάρα (G). 

• Ξεσφίξτε τα κουµπιά (Ι) και ρυθµίστε το µπροστινό πτερύγιο 
(C). Στη συνέχεια, σφίξτε τα κουµπιά. 

3. Ελέγξτε το µπροστινό πτερύγιο (C) και το πίσω πτερύγιο (D) 
για φθορές, κοψίµατα ή σχισίµατα· εάν χρειάζεται, 
αντικαταστήστε τα ακολουθώντας τη διαδικασία στην 
παρακάτω παράγραφο. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει φθαρεί η 
µπροστινή γωνία (Ι) του πίσω πτερυγίου (D)· εάν χρειάζεται, 
αναποδογυρίστε το πτερύγιο για να αντικαταστήσετε τη 
φθαρµένη γωνία µε µια καλή. Εάν έχουν φθαρεί υπερβολικά οι 
άλλες γωνίες, αντικαταστήστε το πτερύγιο σύµφωνα µε την 
παρακάτω διαδικασία: 

• Αφαιρέστε τη συνδετική ράβδο (G), λύστε τους συνδετήρες (Μ) 
και αφαιρέστε τη λωρίδα συγκράτησης (Κ). Στη συνέχεια 
αντικαταστήστε / αναποδογυρίστε το πίσω πτερύγιο (D). 
Συναρµολογήστε το πτερύγιο µε σειρά αντίθετη από την 
παραπάνω. 

• Ξεβιδώστε τα κουµπιά (Ι) και αφαιρέστε τη λωρίδα 
συγκράτησης (L)· στη συνέχεια, αντικαταστήστε το µπροστινό 
πτερύγιο (C). Συναρµολογήστε το πτερύγιο µεσειρά αντίθετη 
από την παραπάνω. Αφού αντικαταστήσετε (ή 
αναποδογυρίσετε) το πτερύγιο, ρυθµίστε το ύψος, όπως 
φαίνεται στο προηγούµενο βήµα. 

4. Συνδέστε το σωλήνα απορρόφησης (Α, Εικ. 21) µε το µάκτρο. 
5. Εγκαταστήστε το µάκτρο (Β) και βιδώστε τα κουµπιά (C). 
6. Εάν χρειάζεται, ρυθµίστε το κουµπί ρύθµισης ισορροπίας του 

µάκτρου (D). 
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ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΑΡΑ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΛΟΤΕΡ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 
1. Οδηγήστε το µηχάνηµα σε επίπεδο δάπεδο. 
2. Βεβαιωθείτε ότι το µηχάνηµα είναι εκτός λειτουργίας και ότι έχει αφαιρεθεί το κλειδί της µίζας (54). 
3. Περιστρέψτε το καπάκι της δεξαµενής ανάκτησης (Α, σχήµα 23) κατά 90 µοίρες, σε σηµείο όπου να µπορεί να 

αφαιρεθεί από τη δεξαµενή, και στη συνέχεια αφαιρέστε το φίλτρο µπάλας επίπλευσης (P) από τη δεξαµενή. 
4. Καθαρίστε το καπάκι της δεξαµενής ανάκτησης (Α), τη δεξαµενή ανάκτησης (Β), τη δεξαµενή καθαρού νερού (C) 

και το πλαίσιο στήριξης του φίλτρου µπάλας επίπλευσης (Ε). Αδειάστε τη δεξαµενή ανάκτησης µε το σωλήνα 
αποστράγγισης (22). 

5. Εάν χρειάζεται, ακολουθήστε τα σύµβολα «OPEN» (ανοιχτό) και «CLOSE» (κλειστό), όπως φαίνεται στο 
(σχήµα 23) για να ανοίξετε το κάτω καπάκι (F) του φίλτρου µπάλας επίπλευσης και, στη συνέχεια καθαρίστε τη 
µπάλα επίπλευσης (D), το πλαίσιο στήριξης του φίλτρου (Ε) και το σφουγγάρι του φίλτρου (Ι). Μετά τον 
καθαρισµό, προσαρτήστε τη µπάλα επίπλευσης (D) στο πλαίσιο στήριξης του φίλτρου (E) και, στη συνέχεια, 
ευθυγραµµίστε την εγκοπή (L) του κάτω καλύµµατος (F) του φίλτρου µπάλας επίπλευσης µε την εγκοπή (L) του 
πλαισίου στήριξης του φίλτρου µπάλας επίπλευσης (Ε). Βιδώστε σφιχτά το κάτω καπάκι του φίλτρου µπάλας 
επίπλευσης, και στερεώστε το σφουγγάρι του φίλτρου (Ι) στο πλαίσιο στήριξης του φίλτρου φλοτέρ (Ε). Τέλος, 
συνδέστε το µε το σωλήνα απορρόφησης λυµάτων (Μ). 

6. Επιθεωρήστε τη λωρίδα σφράγισης της δεξαµενής εάν είναι ακέραια. 
 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Η λωρίδα σφράγισης της δεξαµενής (G) δηµιουργεί κενό µέσα στη δεξαµενή, όταν λειτουργεί το 
µοτέρ απορρόφησης. Η δεξαµενή πρέπει να είναι σφραγισµένη για να µπορεί να απορροφά 
αποτελεσµατικά το νερό από το έδαφος στη δεξαµενή ανάκτησης. 

 
7. Ελέγξτε εάν είναι ακέραιη η επιφάνεια επαφής της λωρίδας σφράγισης (G) και εάν είναι επαρκής η σφράγιση. 

Εάν χρειάζεται, βγάλτε τη λωρίδα σφράγισης της δεξαµενής από την εγκοπή (H) και αντικαταστήστε την. 
Συναρµολογήστε τη νέα λωρίδα σφράγισης όπως φαίνεται στο (σχήµα 23). Η ένωση θα πρέπει να βρίσκεται 
πίσω, στο µέσο. 

8. Κλείστε το καπάκι του δοχείου ανάκτησης (Α). 
 

 
Σχήµα 23 

  

J

K
E

D

F

I

L

M

A

C

B

P

H

G



SC530 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΆ 
 

25 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑ∆ΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 
(Για µηχανήµατα µε Σύστηµα Ανάµειξης Χηµικών) 
Καθαρίστε τον κάδο απορρυπαντικού (G, Εικ. 24), όπως φαίνεται 
παρακάτω:  
1. Οδηγήστε το µηχάνηµα σε επίπεδο δάπεδο.  
2. Γυρίστε το κλειδί της µίζας (Α) στη θέση «0». 
3. Ανοίξτε το κάλυµµα (Β) και βεβαιωθείτε ότι έχει αδειάσει ο 

κάδος ακάθαρτου υγρού (C)· αλλιώς αδειάστε τον µε το 
σωλήνα αποστράγγισης (D). Κλείστε το κάλυµµα (Β). 

4. Σηκώστε προσεκτικά το δοχείο (C). 
5. Ξεβιδώστε την τάπα (Ε) και αποσυνδέστε το σωλήνα (F) από 

τον κάδο (G). 
6. Αφαιρέστε τον κάδο. 
7. Πλύντε τον κάδο στον καθορισµένο χώρο διάθεσης. 
8. Τοποθετήστε τον κάδο (G) και συνδέστε το σωλήνα (F). 
9. Αφού αδειάσετε τον κάδο απορρυπαντικού, αδειάστε και το 

Σύστηµα Ανάµειξης Χηµικών λειτουργώντας το σύστηµα 
µόνο µε καθαρό νερό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ 
1. Γυρίστε το κλειδί της µίζας (A, Εικ. 25) στη θέση «I». 
2. Πατήστε το διακόπτη (B) και δείτε το συνολικό αριθµό των 

ωρών εργασίας που έχει εκτελέσει το µηχάνηµα 
(καθάρισµα/στέγνωµα) στο ωρόµετρο (C). 

3. Πατήστε το διακόπτη (Β) και πάλι. 
4. Γυρίστε το κλειδί της µίζας (Α) στη θέση «0». 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
1. Γυρίστε το κλειδί της µίζας (Α, Εικ. 26) στο «0». 
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος (C, Εικ. 26) από την πρίζα.  
3. Αφαιρέστε τις βίδες (C, Εικ. 27) από τον πίνακα χειρισµού 

(D)·στη συνέχεια, γυρίστε την πλακέτα τυπωµένων 
κυκλωµάτων ανάποδα, για να βρείτε την ασφάλεια (Α, Β, Εικ. 
27). 

4. Ελέγξτε / αντικαταστήστε τις παρακάτω ασφάλειες: 
A) Ασφάλεια F1, ασφάλεια κυκλώµατος χαµηλής ισχύος: (5Α) 
B) Ασφάλεια F3, ασφάλεια απελευθέρωσης βούρτσας: (20Α) 

5. Εκτελέστε τα βήµατα 1 έως 3 µε αντίστροφη σειρά. 
6. Ελέγξτε / πιέστε προς τα κάτω ή αντικαταστήστε τους 

παρακάτω διακόπτες κυκλώµατος: 
E) ∆ιακόπτης κυκλώµατος F5, διακόπτης κυκλώµατος του 

κινητήρα απορροφητικού µηχανισµού: (30Α) 
F) ∆ιακόπτης κυκλώµατος F4, διακόπτης του συστήµατος 

µετάδοσης κίνησης: (12A) (*) 
G) ∆ιακόπτης κυκλώµατος F2, διακόπτης του κινητήρα 

βούρτσας: (30Α) 
 
(*): Μόνο για µηχάνηµα µε πρόσφυση 
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
Εκτός από τα τυπικά στοιχεία, το µηχάνηµα µπορεί να εξοπλιστεί µε τα ακόλουθα αξεσουάρ / επιλογές, ανάλογα µε 
τη συγκεκριµένη χρήση του µηχανήµατος: 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα προαναφερθέντα προαιρετικά αξεσουάρ, επικοινωνήστε µε έναν 
εξουσιοδοτηµένο διανοµέα. 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
Ανατρέξτε στην ενότητα «Κατάλογος ανταλλακτικών» 
1. Μπαταρίες WET ή GEL/AGM 
2. Σύνεργα σφουγγαρίσµατος και σκουπιδιών 
3. Βάσεις από διαφορετικά υλικά 
4. Σύστηµα Ανάµειξης Χηµικών 
5. Κουτί συλλογής ακαθαρσιών 
 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Πρόβληµα Πιθανή αιτία Λύση 
Οι κινητήρες δεν 
λειτουργούν· οι ενδεικτικές 
λυχνίες δεν είναι αναµµένες. 

Το βύσµα της µπαταρίας έχει αποσυνδεθεί. Συνδέστε το βύσµα της µπαταρίας. 

Οι µπαταρίες έχουν αποφορτιστεί εντελώς. Φορτίστε τις µπαταρίες. 

Το µηχάνηµα δεν κινείται 
(Μόνο για µηχάνηµα µε 
πρόσφυση). 

Το µηχάνηµα έχει ενεργοποιηθεί χρησιµοποιώντας το κλειδί 
και κρατώντας έναν από τους διακόπτες πιεσµένο. 

Γυρίστε το κλειδί ανάφλεξης στη 
θέση «0» και, στη συνέχεια, 
δοκιµάστε να το ξεκινήσετε ξανά 
χωρίς να πιέζετε τους διακόπτες. 

Οι 3 δείκτες φόρτισης της 
µπαταρίας αναβοσβήνουν 
ταυτόχρονα. 

Υπερφόρτωση κινητήρα βούρτσας. 
Χρησιµοποιήστε λιγότερο άγριες 
βούρτσες 

Ξένα υλικά (µπερδεµένες κλωστές, κ.λπ.), οι οποίες 
µπορούν να εµποδίζουν την περιστροφή της βούρτσας. 

Καθαρίστε την πλήµνη της 
βούρτσας. 

Οι βούρτσες δεν λειτουργούν, η 
κόκκινη ενδεικτική λυχνία είναι 
αναµµένη. 

Οι µπαταρίες έχουν αποφορτιστεί. Φορτίστε τις µπαταρίες. 

Η απορρόφηση του ακάθαρτου 
υγρού είναι ανεπαρκής. 

Ο κάδος ακάθαρτου υγρού είναι πλήρης. Αδειάστε τον κάδο. 
Ο σωλήνας έχει αποσυνδεθεί από το µάκτρο. Συνδέστε τον. 
Το πλέγµα απορρόφησης έχει φράξει ή ο πλωτήρας έχει 
κολλήσει κι έχει κλείσει. 

Καθαρίστε το πλέγµα ή ελέγξτε τον 
πλωτήρα. 

Το µάκτρο είναι βρώµικο ή τα πτερύγια του µάκτρου έχουν 
φθαρεί ή καταστραφεί. 

Καθαρίστε και ελέγξτε το µάκτρο. 

Το κάλυµµα του κάδου δεν έχει κλείσει σωστά, ή το 
στεγανοποιητικό λάστιχο έχει υποστεί ζηµιά, ή έχει φράξει ο 
κυρτός σωλήνας. 

Κλείστε το κάλυµµα σωστά, ή 
αντικαταστήστε το 
στεγανοποιητικό λάστιχο ή 
καθαρίστε τον κυρτό σωλήνα. 

Ο κάδος ακάθαρτου υγρού είναι βρώµικος. Καθαρίστε τον. 
Η ροή καθαριστικού διαλύµατος 
στις βούρτσες είναι ανεπαρκής. 

Το φίλτρο καθαριστικού υγρού / καθαρού νερού είναι 
βρώµικο. 

Καθαρίστε το φίλτρο. 

Το µάκτρο αφήνει σηµάδια στο 
πάτωµα. 

Υπάρχουν σκουπίδια κάτω από τα πτερύγια του µάκτρου. Αφαιρέστε τα σκουπίδια. 
Τα πτερύγια του µάκτρου έχουν φθαρεί, ραγίσει ή σχιστεί. Αντικαταστήστε τα πτερύγια. 
Το µάκτρο δεν έχει ρυθµιστεί µε το κουµπί. Ρυθµίστε το. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Μηχάνηµα µε εγκαταστηµένο φορτιστή µπαταρίας, δεν µπορεί να λειτουργήσει εάν ο φορτιστής 
δεν είναι ενσωµατωµένος. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του φορτιστή µπαταρίας, επικοινωνήστε 
µε εξουσιοδοτηµένο κέντρο σέρβις. 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Σέρβις, που διατίθεται σε οποιοδήποτε 
κέντρο σέρβις. 

 
ΑΠΟΣΥΡΣΗ 
Το µηχάνηµα µπορεί να αποσυρθεί από κάποια εταιρεία ειδικευµένη στην επεξεργασία αποβλήτων. 
Πριν αποσυναρµολογήσετε το µηχάνηµα, πρέπει να αποµακρύνετε πρώτα και να αποµονώσετε τις παρακάτω 
µονάδες οι οποίες, µε βάση τους σχετικούς νόµους και κανονισµούς, πρέπει να απορριφθούν µε κατάλληλο τρόπο.  - Μπαταρία - Μηχανισµός στήριξης βούρτσας / δίσκου - Πλαστικοί σωλήνες και πλαστικά εξαρτήµατα - Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήµατα （*） 
(*) Επικοινωνήστε µε το Κέντρο εξυπηρέτησης της εταιρείας µας σχετικά µε την καταστροφή ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων. 
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