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(PT) MANUAL DE UTILIZAÇÃO /  (TR) KULLANIM KILAVUZU /
(UA) КЕРІВНИЦТВО ОПЕРАТОРА
Read this manual carefully before carrying out any work on the machine
Vorliegendes Handbuch vor jedem Eingriff an der Maschine aufmerksam durchlesen
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik
Enne masina kasutamise alustamist lugege see juhend põhjalikult läbi.
Įdėmiai perskaityk ite šį vadovą prieš atlikdami bet kokius darbus su mašina
Pirms uzsākt jebkuru darbu ar šo iekārtu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
Před jakoukoli manipulací se strojem si nejdříve pozorně přečtěte tento návod.
Tento návod si pozorne prečítajte pred každým zásahom na stroji.
A géppel történő munkavégzést megelőzően figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót
Citiți cu atenție acest manual înainte de a efectua orice operațiuni asupra mașinii
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije izvođenja bilo kakvih radnji na uređaju.
Pozorno preberite to navodilo za uporabo, preden se lotite kakršnega koli poseganja v stroj
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.
Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией до проведения любой работы с машиной
Прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете работа с машината
Lire attentivement ce manuel avant toute intervention sur la machine
Consulte atentamente este manual antes de efectuar qualquer intervenção na máquina
Makine ile herhangi bir işlem yapmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun
Перед виконанням будь-яких робіт з машиною уважно прочитайте це керівництво
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MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

BATTERY DUAL POWER
BENZIN

DUAL POWER
GÁZOLAJ

Tisztítási szélesség
mm 800

col 31,49

Óránkénti tisztítási kapacitás
m2/h 8250 - 10500

ft2/h 88802 - 113021

Fő kefemotor teljesítménye
W 500

LE 0,67

Oldalsó kefemotor teljesítménye
W 60

LE 0,08

Hajtómotor teljesítmény
W 1000

LE 1,34

Belsőégésű motor indítása
W / 300

LE / 0,4

Belsőégésű motor teljesítménye
W / 48470,5 73824,3

LE / 6,5 9,9

Üzemanyagtartály kapacitása
l / 5

gall. / 1,32

Felszívómotor teljesítménye
W 2X180

LE 2X0.24

Panelszűrő rázómotorjának 
teljesítménye

W 2X90

LE 2X0.12

Generátor A / 80

Maximális sebesség előremenetben
km/h 6,5

mph 4,03

Maximális sebesség hátramenetben
km/h 3,4

mph 2,11

Maximális mászóképesség % 16

A hulladékgyűjtő edény kapacitása
l 150

gall. 39,62

Hátsó kerékátmérő
mm 315

col 12,4

Első kerékátmérő
mm 315

col 12,4

Fő kefe átmérője
mm 330

col 13
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Oldalsó kefe átmérője
mm 510

col 20,07

Panelszűrő felülete
négyzetméter 6

ft2 64,58

Bruttó súly
kg 765 647 675

lbs

Szállítási súly
kg 375 210 210

lbs

Akkumulátorok száma sz. 4 2 2

Akkumulátorfeszültség V 6 12 12

Különálló akkumulátor kapacitása Ah (5h) 250 105 105

Tápfeszültség V 24

Gép méretei
mm 1600X1080X1280

col 63x42.5x50.4

Akkumulátor befogadó méretei 
(hosszúság, szélesség, magasság)

mm 480x370x360

col 18.9x14.6x14.1

Csomagolt méret (hosszúság, 
szélesség, magasság)

mm 1870x1200x1500

col 73.62x47.24x59.05

Hangnyomás LpA
(dB) 70 78 81

Mért hangteljesítmény Lwa 
(dB) 76 93 96

Garantált hangteljesítmény Lwa,g
(dB) 77 93 97

Vibráció szintje (kéz) HAV
m/sec2 1,8 2,1 2,3

Mérési bizonytalanság, k m/sec2 0,9 1,1 1,2

Vibráció szintje (test) HBV
m/sec2 0,5 0,7 0,8

Mérési bizonytalanság, k m/sec2 0,2 0,4 0,4

Bruttó súly (GVW): maximálisan megengedett súly teljesen feltöltött és használatra kész gép esetén. A jármű bruttó súlya 
magában foglalja a feltöltött tiszta vizes tartályokat, a szennyesvíz-tartályokat (félig feltöltött állapotban visszaforgató rendszerek 
esetén), az üres porzsákokat, a névleges kapacitásig feltöltött adagolót, a legnagyobb javasolt akkumulátort és az összes 
kiegészítőt úgy, mint kábelek, tömlők, tisztítószer, felmosók és kefék.
Szállítási súly: gép súlya az akkumulátorokkal együtt, az opcionális elemek kivételével (például a gépkezelő fülke, FOPS, második 
és harmadik oldalsó kefe és első kefeegység), tiszta víz (padlósúrolók vagy kombinált gépek esetén) és gépkezelő standard súlya 
(75 kg)
Az adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak
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BIZTONSÁGI JELZÉSEK

FIGYELEM! BECSÍPÉS VESZÉLYE

FIGYELEM! SAVAS ÉGÉS VESZÉLYE

FIGYELEM! ÉGÉS VESZÉLYE

MAXIMÁLIS EMELKEDŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

EGYENÁRAM JELZÉSE

III. OSZTÁLYBA SOROLT BERENDEZÉS. EGY 
BERENDEZÉS III. OSZTÁLYBA SOROLHATÓ, HA 
ROBBANÁSBIZTOS VÉDELME AZON A TÉNYEN 
ALAPUL, HOGY A BIZTONSÁGI ÉRINTÉSVÉDELMI 
TÖRPEFESZÜLTSÉGNÉL (SELV) NEM TALÁLHATÓ 
MAGASABB FESZÜLTSÉG AZ ESZKÖZBEN. 
EZ A GYAKORLATBAN AZT JELENTI, HOGY A 
KÉSZÜLÉKET EGY AKKUMULÁTOR VAGY EGY SELV 
TRANSZFORMÁTOR HAJTJA.

SPECIÁLIS HULLADÉK. NE SEMMISÍTSE MEG A 
HÁZTARTÁSI HULLADÉKKÉNT.
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BEVEZETÉS/ÁLTALÁNOS 

FIGYELMEZTETÉSEK
Ezt az útmutatót a Gyártó készítette és a gép 
szerves részét képez1.
Meghatározza azt a célt, amelyre a gépet 
tervezték és gyártották, illetve tartalmazza 
az összes olyan információt, amelyre 
agépkezelőknek2 szüksége lehet.
A jelen útmutatón felül, amely a gépkezelők 
részére szánt információkat tartalmazza, 
rendelkezésre állnak egyéb kiadványok is, 
amelyek a karbantartó személyzet számára 
tartalmaznak speciális információkat3.
A “bal” és “jobb”, illetve az “óramutató járásával 
megegyező” és az “óramutató járásával 
ellentétes” kifejezések előre haladó gép esetén 
alkalmazandók. 
Az útmutatóban megfogalmazott utasítások 
betartása garantálja a gépkezelő és a gép 
biztonságát, illetve az alacsony üzemeltetési 
költségeket és a magas minőséget, valamint 
meghosszabbítja a gép élettartamát. Az 
utasítások be nem tartása a gépkezelő, a gép, 
a padló vagy éppen a környezet sérülését 
eredményezheti.
Lapozza fel az útmutató elején található 
tartalomjegyzéket, hogy késlekedés nélkül 
megtalálja a szükséges fejezetet.

BEVEZETÉS
Ebben az útmutatóban a gép használatával, 
beállításával és rutin karbantartásával 
kapcsolatos útmutatásokat és hasznos 
információkat talál. 
A gépet úgy tervezték, hogy a lehető 
legjobb teljesítményt, kényelmet és könnyű 
használatot biztosítsa a különböző felhasználási 
körülmények között. A szállítást megelőzően 
a gép a gyárban, illetve a márkakereskedőnél 
átesett egy ellenőrzésen, így biztosítva, 
hogy megfelelő állapotban kerüljön Önhöz. 
A gép állapotának megőrzéséhez, illetve a 
problémamentes üzemeltetéshez szigorúan 
tartsa be a kézikönyvben található utasításokat. 
A gép használata előtt olvassa el a kézikönyvet 
és tartsa kéznél későbbi felhasználás céljából. 
A géppel kapcsolatos további információkért 
 Az útmutatóban a "gép" kifejezés helyettesíti a márkane-
vet.
 A gép működtetéséért felelős személyek, akik nem 
hajtanak végre olyan műveleteket, amelyekhez speciális 
műszaki képzettség szükséges.
 Gyakorlattal, műszaki képzettséggel rendelkező szemé-
lyek, megfelelő jogszabályi és szabvány-ismerettel, akik 
a szükséges műveleteket végrehajthatják, felismerik és 
elhárítják a kezeléssel, üzembe helyezéssel, karbantartás-
sal kapcsolatos kockázatokat.

keresse a márkakereskedőt, ahol kompetens 
karbantartói gárda, eredeti alkatrészek, illetve 
a szükségleteinek kielégítéséhez szükséges 
berendezések állnak rendelkezésre. 
MEGJEGYZÉS: a DUAL POWER elnevezés 
olyan modellre vonatkozik, amely 
belsőégésű motorral és akkumulátorral is 
rendelkezik.

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS
A jelen kézikönyvben bemutatott gép egy 
motoros seprőgép, amelyet civil vagy ipari 
létesítmények padlóinak seprésére terveztek.
Használható ipari folyamatok után visszamarad 
szennyeződések, port és piszok feltakarítására 
gyakorlatilag minden sík, sima és kemény 
felületen, például betonon, aszfalton, porcelán 
vagy kerámia felületen, fém- és márványpadlón, 
valamint dombornyomott vagy sima gumi és 
műanyag szőnyegeken, beltérben és kültéren 
egyaránt.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI 
SZABÁLYOK

FONTOS: a következő szabályokat 
szigorúan be kell tartani, hogy elkerülhesse 
a gépkezelő sérülését, illetve a gép 
károsodását.
• Olvassa el a gépen található biztonsági 

címkéket, és semmilyen ok miatt ne takarja 
le azokat. Cserélje ki azokat, ha sérültek 
vagy nem olvashatók.

• A tárolási hőmérséklet 0° és + 50°C között 
van.

• Az optimális üzemi hőmérséklet 0° és + 
40°C között van.

• A környezeti páratartalomnak 0 és 95 % 
között kell lennie.

• A gépet mindig beltérben kell tartani.
• A gépet kizárólag olyan gépkezelők 

használhatják, akik a megfelelő képzésben 
részesültek és/vagy akik a megfelelő 
képességekkel rendelkeznek, illetve a 
használatra engedélyt kaptak.

• A gépet kiskorúak nem használhatják.
• A munkaterületen minden esetben figyeljen 

más emberekre, különösen a gyerekekre.
• A gyerekeket felügyelet alatt kell tartani, 

hogy ne játszhassanak a géppel.
• A gépet nem olyan személyek számára 

tervezték (beleértve a gyerekeket is), akik 
csökkent fizikai, szenzoros vagy szellemi 
képességekkel rendelkeznek, illetve 
nem rendelkeznek megfelelő tudással 
vagy tapasztalattal, kivéve ha őket a 
biztonságukért felelős személy felügyeli 
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és a gép használatával kapcsolatos 
utasításokat megkapták.

• Ne lélegezze be a kipufogógázokat. A 
gépet csak akkor használja betérben, ha 
a megfelelő szellőztetés garantálható, 
illetve egy másik személy folyamatosan 
készenlétben áll és kész segítséget 
nyújtani az esetleges vészhelyzetekben.

• Ne ütközzön neki polcoknak vagy 
állványoknak, ha fennáll a veszélye 
tárgyak leesésének.

• Olyan területeken, ahol a gépkezelőt leeső 
tárgyak megüthetik, ne használja a gépet 
leeső tárgyak elleni védelem nélkül (FOPS)

• A gépet ne használja szállítóeszközként.
• Soha ne használja a gépet gyúlékony vagy 

robbanásveszélyes folyadékok (pl.: benzin, 
gázolaj, stb.), savak vagy oldószerek (pl.: 
hígítók, aceton, stb.) feltakarítására, még 
hígított állapotban sem.

• Soha ne takarítson fel a géppel égő vagy 
izzó tárgyakat.

• A gép sebességét a padozat típusának 
megfelelően válassza meg.

• Ne használja a gépet, ha a stabilitása nem 
biztosított.

• Tűz esetén használjon porral oltó 
készüléket, NE HASZNÁLJON VIZET.

• A gép tisztításához ne használjon 
oldószereket vagy hasonló anyagokat.

• Ne mossa le a gépet közvetlenül 
vízsugárral, vagy ne használjon 
magasnyomású mosót.

• Ne távolítson el olyan burkolatot a gépről, 
amely eltávolításához szerszámra van 
szükség.

• SOHA ne használja a gépet burkolatok 
nélkül. Saját biztonsága érdekében a 
gép használata előtt győződjön meg róla, 
hogy az összes burkolat le van zárva vagy 
megfelelően fel van szerelve.

• Ha azt tapasztalja, hogy a gép nem 
működik megfelelően, győződjön meg 
róla, hogy ez nem a rutin karbantartási 
műveletek elmaradása miatt történik. Ha 
nem ez a helyzet, vegye fel a kapcsolatot a 
hivatalos szervizközponttal.

• Minden esetben a gyártó által biztosított 
töltőket használja; alternatívaként 
válasszon olyan töltőt, amelyen 
megtalálható a CE jelölés és egy 
harmadik fél által végzett, a vonatkozó 
szabvány (EN 60335-2-29) legújabb 
verziójának megfelelő tanúsítás. A 
töltőnek rendelkeznie kell egy dupla vagy 
megerősített szigeteléssel a bemenet és 

a kimenet között, illetve egy SELV típusú 
kimeneti áramkörrel, amelynek a maximális 
kimeneti feszültsége 24V.

• Győződjön meg róla, hogy az 
akkumulátortöltő kompatibilis a használt 
akkumulátorokkal.

• Győződjön meg róla, hogy az 
akkumulátortöltőhöz használt 
csatlakozóaljzatok a megfelelő 
földelőrendszerhez kapcsolódnak, illetve 
rendelkeznek termikus túlterhelés elleni 
védelemmel és maradékáram elleni 
áramköri megszakítóval.

• Győződjön meg róla, hogy az 
akkumulátortöltő adattábláján megadott 
elektromos jellemzők (feszültség, 
frekvencia, felvett teljesítmény) 
megfelelnek az elektromos hálózat 
jellemzőinek.

• Rendszeresen ellenőrizze az 
akkumulátortöltő hálózati kábelét, hogy 
nem sérült-e. Ha a tápkábel sérült, ne 
használja a töltőt.

• Alkatrészek cseréje esetén mindig 
EREDETI alkatrészt rendeljen a hivatalos 
márkakereskedőtől vagy viszonteladótól.

• Az elektromos áramkörök karbantartását, 
illetve minden olyan egyéb műveletet, 
amelyet a jelen útmutató nem ír elő, 
csak megfelelően képzett karbantartó 
személyzet végezhet el az érvényben lévő 
biztonsági előírások és a karbantartási 
útmutatóban található utasítások 
betartásával.

• Minden esetben csatlakoztassa le a 
tápellátást, mielőtt bármilyen karbantartást 
végrehajtana a gépen.

• Minden 200 üzemórát követően 
ellenőriztesse a gépet a hivatalos 
szervizközponttal.

• A termék WEEE típusú speciális hulladék 
és az érvényben lévő környezetvédelmi 
előírások vonatkoznak rá (2002/96/
EK WEEE). A háztartási hulladéktól 
elkülönítve kell megsemmisíteni, az 
érvényes előírásoknak és szabványoknak 
megfelelően.
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MÓDOSÍTÁSOK ÉS 

JAVÍTÁSOK
Vállalatunk célja, hogy folyamatosan javítsa 
termékeit, így fenntartja magának a jogot, hogy 
szükség esetén módosításokat és javításokat 
hajtson végre anélkül, hogy ezeket a korábban 
már értékesített gépeken is végrehajtaná.

BIZTONSÁG
Ön is segíthet a balesetek elkerülésében.
Egyetlen balesetmegelőzési program sem 
lehet hatékony a gép üzemeltetéséért felelős 
gépkezelő teljes együttműködése nélkül.
A legtöbb vállalatnál a munkavégzés vagy 
szállítás során bekövetkező balestek 
legnagyobb része az alapvető biztonsági 
szabályok be nem tartásából fakad.
A körültekintő és megfontolt gépkezelő a 
legjobb garancia a balesetek megelőzésére, 
és sokkal hatékonyabb, mint bármilyen 
balesetmegelőző program.
A munkavégzés során fordítson különös 
figyelmet a tisztítandó területen tartózkodó 
személyekre, különösen a gyerekekre.
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SOROZATSZÁM – CE 

JELÖLÉS
Győződjön meg róla, hogy a gépen olyan 
adattábla található, amelyről leolvasható a 
sorozatszám, illetve megtalálható rajza a CE 
jelölés; lásd az ábrát (1. ábra). Ha nem található 
ilyen tábla, azonnal értesítse a márkakereskedőt.

stb.) megfelelően elhelyezésre kerüljenek, 
gyerekektől távol.
A szállítás egyszerűsítése érdekében az 
oldalsó kefe/kefék nem kerültek felszerelésre 
a használathoz szükséges pozícióba; szerelje 
fel őket a következő fejezetben leírtaknak 
megfelelően: „OLDALSÓ KERÉK CSERÉJE/
FELSZERELÉSE”.

VEZÉRLŐK ÉS 
VEZÉRLŐPANEL

• Rögzítőfék pedál, fékpedál (2. ábra, 1. 
ref.).

• Terelőlapok felemelésére szolgáló pedál 
(2. ábra, 2. ref.), ennek lenyomása 
lehetővé teszi a középső kefe számára, 
hogy nagyobb tárgyakat is felvegyen.

• Gázpedál (2. ábra, 3. ref.).
• Jobb oldali kefe vezérlőkar (2. ábra, 

4. ref.), segítségével felemelhető vagy 
leereszthető az oldalsó kefe.

• Bal oldali kefe vezérlőkar (2. ábra, 4A. 
ref.), segítségével felemelhető vagy 
leereszthető az oldalsó kefe.

• Ülésállító kar (2. ábra, 5. ref.).
KICSOMAGOLÁS

Nagy körültekintéssel csomagolja ki a gépet, 
kerülje az olyan műveleteket, amely sérüléshez 
vezethetnek. 
Ha kicsomagolta, győződjön meg róla, hogy 
minden alkatrész jó állapotban van. Ha 
bármilyen sérülést tapasztal, NE használja 
a gépet és azonnal vegy fel a kapcsolatot a 
viszonteladóval. 
A csomagolási és szállítási előírások miatt 
előfordulhat, hogy egyes alkatrészek és 
opcionális elemek külön vannak csomagolva; 
a helyes összeszereléshez kövesse a jelen 
kézikönyv vonatkozó fejezetében leírtakat.
Csomag tartalma
• Oldalsó kefe
• Gyújtáskulcs
• Felhasználó és karbantartási kézikönyv 

Megfelelőségi nyilatkozat 
• Garanciajegy
• Akkumulátorok (ha szükséges) 

Akkumulátor csatlakozókészlet
• Akkumulátortöltő (ha szükséges)
Ha a fentiek valamelyike hiányzik, azonnal 
vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval.
MEGJEGYZÉS: Azért, hogy a gyújtáskulcs 
a szállítás során ne vesszen el, a műszaki 
dokumentumokat tartalmazó tasakban 
található.
Figyeljen arra, hogy a csomagolóanyagok 
(tasakok – kartonok – raklapok – kampók – 

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :

fig. 1

1

2
3

4-4A

fig. 2

5
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• Kijelző gomb, kiválaszthatja a kijelzőn 

megjelenítendő adatokat (3. ábra, 1. ref.).
• Kijelző (3. ábra, 2. ref.):
• P1 gomb, 1. munkaprogram kiválasztása 

(3. ábra, 3. ref.).
• P2 gomb, 2. munkaprogram kiválasztása 

(3. ábra, 4. ref.).
• P3 gomb, 3. munkaprogram kiválasztása 

(3. ábra, 5. ref.).
• Szűrőrázó aktiváló gombja (3. ábra, 6. 

ref.):
• Szívás aktiváló gombja (3. ábra, 7. ref.):
• Az oldalsó kefék sebességét szabályozó 

gomb (3. ábra, 8. ref.).
• Belsőégésű motor indító/leállító gombja 

(3. ábra, 9. ref.).
• Gyújtáskulcs (3. ábra, 10. ref.):
• Jelzőkürt gombja (3. ábra, 11. ref.):
• Lámpa kapcsoló (3. ábra, 12) 

OPCIONÁLIS.
• Vészleállító gomb (3. ábra, 13. ref.):
• Maximális sebességet szabályozó gomb 

(3. ábra, 14. ref.).
• Riasztásokat jelző lámpa a műszerfalon; 

a frekvencia, amellyel a LED villog, jelzi 
a hibakódot. Ha nincs hiba, akkor a LED 
folyamatosan világít, miközben a gép 
működésben van (3. ábra, 15. ref.).

• Gép irányváltója (3. ábra, 16. ref.).
• Tartályt emelését szabályozó gomb (3. 

ábra, 17. ref.)
• Tartályt leeresztését szabályozó gomb (3. 

ábra, 18. ref.)
• Tartályt billentését szabályozó gomb (3. 

ábra, 19. ref.)
• Üzemanyag mennyiségét visszajelző 

lámpa (3. ábra, 20. ref.)
• Olaj riasztással kapcsolatos visszajelző 

lámpa (3. ábra, 21. ref.)
• A tartály emeléséhez, leeresztéséhez és 

billentéséhez szükséges lámpa (3. ábra, 
22. ref.).

GÉP ELŐKÉSZÍTÉSE
FIGYELEM: Az új akkumulátorok 
beszerelésére egy megfelelő ismeretekkel 
rendelkező szakembert kell felkérni.
Ezekbe a gépekbe két különböző típusú 
akkumulátor szerelhető be:
• Szivárgásmentes ólom-sav 

akkumulátorok: ezeknek rendszeresen 
ellenőrizni kell az elektrolitszintjét. Ha 
szükséges, töltse fel az akkumulátort 
desztillált vízzel, hogy elfedje a 
lamellákat. Ne töltse túl (max. 5 mm-rel a 
lamellák felett).

• Zselés akkumulátorok: ezek az 
akkumulátorok nem igényelnek 
karbantartást.

A szivárgásmentes akkumulátorok normál 
esetben savval feltöltve és használatra kész 
állapotban kerülnek leszállításra.
Ha az akkumulátorokat szárazon kell feltölteni, 
akkor a gépbe való beszerelést megelőzően 
azokat aktiválni kell. A következők szerint járjon 
el:
Távolítsa el a fedeleket és töltse fel a cellákat 
kénsav oldattal, amely megfelelő az adott 
akkumulátorokhoz, amíg a sav teljesen elfedi a 
lamellákat (előfordulhat, hogy ehhez az egyes 
cellákat többször is fel kell tölteni).
Hagyja, hogy az akkumulátorok 4-5 óráig 

fig. 3
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álljanak, hogy a légbuborékok távozhassanak 
és a lamellák felszívhassák az elektrolitot.
Győződjön meg róla, hogy az elektrolit szintje 
a lamellák felett van, szükség estén töltse fel 
kénsav oldattal;
Zárja le a fedeleket.
Ha kénsavval dolgozik, különös figyelemmel 
járjon el, mivel maró hatású. Tartsa be a 
következő óvintézkedéseket:
• Bőrrel való érintkezés bőrirritációt 

okozhat; mossa le szappanos vízzel.
• A gőzök belégzése a légutak irritációját 

okozhatja; menjen friss levegőre és kérje 
ki orvosa véleményét.

• A szembe kerülés szemirritációt okozhat; 
azonnal és alaposan mossa ki a szemét 
legalább 15 percig, kérje ki orvosa 
véleményét.

Szerelje be az akkumulátorokat a gépbe 
(kövesse az alábbiakban található lépéseket).
Javasolt az első feltöltést a gép elindítása 
előtt elvégezni; ehhez a művelethez lapozza 
fel az „AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA 
ÉS FELTÖLTÉSE” c. részt és az akkumulátor 
használati útmutatóját. 
Emelje fel a burkolatot a kormánykerék 
felé és helyezze be az akkumulátorokat a 
tárolórekeszbe, helyezze el őket a rajzon 
látható módon (4. ábra).

A géphez tartozó elektromos kábelek 
használhatók az akkumulátorok bekötéséhez. 
FONTOS: a DÍZEL motorral felszerelt 
DUAL POWER verziók akkumulátortároló 
rekeszében található egy piros kábel, 
amelyen a „+ 12V” jelölés látható; 
ezt a kábelt kell a +12V akkumulátor 
érintkezőjéhez csatlakoztatni (önindító 
motor tápellátása). 
Ha az akkumulátorok beszerelésre kerültek, 
csatlakoztassa az akkumulátorok csatlakozóját 
a géphez (5. ábra).

MEGJEGYZÉS: ha az akkumulátorok 
beszerelésre kerültek, a gép szoftverében 
állítsa be a kijelzőn megjelenő üzenetek 
nyelvét; lásd a következő fejezetet: 
„FELHASZNÁLÓI MENÜ”.
MEGJEGYZÉS: ha az akkumulátorok 
beszerelésre kerültek, a gép „MŰSZAKI 
MENÜJÉBEN” állítsa be a kiválasztott 
akkumulátorok típusát; lásd a „MŰSZAKI 
MENÜ” c. fejezetet.
Belsőégésű motorral szerelt verziók esetén 
töltse fel az üzemanyagtartályt: az üzemanyag 
típusa az üzemanyagtöltő-nyílás fedele mellett 
található egy címkén (6. ábra).

fig. 4

+12V
DIESEL

+12V
DIESEL

fig. 5

fig. 6
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Ellenőrizze a motorolaj szintjét (lásd a 
következő fejezetet: „BELSŐÉGÉSŰ MOTOR 
KARBANTARTÁSA”).
Üljön fel a gépre és állítsa be az ülést a kívánt 
pozícióba (7. ábra).

AKKUMULÁTOROK 
ELTÁVOLÍTÁSA

FONTOS: az akkumulátorok eltávolításakor 
a gépkezelőnek a szükséges eszközöket 
(kesztyű, szemüveg, overál, munkavédelmi 
cipő, stb.) használnia kell, a balesetveszély 
csökkentése érdekében.
Ellenőrizze, hogy a vezérlőpanelen az 
összes kapcsoló „0” (ki) állásban van és a 
gép le van kapcsolva, illetve nem található 
nyílt láng a közelben; ne zárja rövidre az 
akkumulátor pólusait, ne okozzon szikrát és ne 
dohányozzon, valamint a következők szerint 
járjon el:
• csatlakoztassa le az 

akkumulátorkábeleket és az áthidalókat 
az akkumulátor pólusairól.

• ha szükséges, távolítsa el azt a 
rögzítőelemet, amely az akkumulátort a 
géphez rögzíti.

• egy megfelelő berendezés segítségével 
emelje ki az akkumulátorokat a helyükről.

FIGYELEM: Az akkumulátorok 
megsemmisítésekor tartsa be a helyi 
törvények és jogszabályokat.

GÉP HASZNÁLATA
Helyezze be a gyújtáskulcsot (8. ábra), majd 
fordítsa el az óramutató járásával megegyező 
irányba: a kijelzőn 3 másodpercig több nulla 
látható, majd megjelenik az akkumulátor 
feszültsége.

MEGJEGYZÉS: a gépkezelő ülésében egy 
biztonsági berendezés található, amely a 
gépkezelő felállásakor megakadályozza a 
haladást (előre és hátra). 
MEGJEGYZÉS: az normális, ha a konzol 
visszajelző lámpái, illetve a jelzőkürt 
ideiglenesen nem elérhetők.
A gép leállítását követően várjon legalább 
három másodpercet, mielőtt újra elindítaná azt. 
Ellenőrizze a gép kijelzőjén megjelenő 
akkumulátor töltöttséget.
A kijelzőnek két funkciója van: Feszültségmérő 
és üzemóraszámláló. 
A felszültségmérőben megtalálható egy olyan 
funkció is, amely alacsony feszültség esetén 
- 20,5 V - automatikusan letiltja az összes 
funkciót, kivéve a hajtást (az AKKUMULÁTOR 
LEMERÜLT hibakód villog a kijelzőn). 
Ebben az esetben töltse fel az akkumulátort 
(lásd: „AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA 
ÉS TÖLTÉSE”, illetve az akkumulátor 
felhasználói útmutatója). 
Ha az akkumulátorok megfelelően fel vannak 
töltve, a munka folytatódhat. 
Ha a gép benzinmotorral is rendelkezik, indítsa 
el a motort.

fig. 7

fig. 8

START
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FONTOS: A DÍZEL motorral szerelt DUAL 
POWER verziók esetén leállított belsőégésű 
motorral történő használat mellett az „OLAJ 
RIASZTÁS” lámpa világíthat (9. ábra); amely 
normális jelenség.

FONTOS: az „OLAJ RIASZTÁS” visszajelző 
lámpa (9. ábra) felvillan a gyújtás 
bekapcsolásakor; gyújtásakor a motor 
elindul és a visszajelző lámpa kialszik. Ha a 
lámpa vezetés közben villan fel, állítsa le a 
gépet és ellenőrizze a motorolaj szintjét.
A belsőégésű motor indításához nyomja a 
választókart START állásba (10. ábra), a kar 
automatikusan visszaáll alapállásba.

MEGJEGYZÉS: ha a gépet úgy kell 
tolni, hogy ki van kacsolva vagy az 
akkumulátorok nincsenek behelyezve, 
fordítsa el a kulcsot, hogy kioldhassa 
az elektromos motort; ez letiltja a gép 
automatikus fékezési funkcióját (12. ábra).

Ha a belsőégésű motor nem indul el azonnal, 
az önindítót ne járassa 5 másodpercnél 
hosszabban. Ez az intervallum kis pihentetést 
követően (8 - 10 másodperc) megismételhető.
A motor leállításához állítsa a választókart 
OFF állásba. Ha a generátor túlmelegszik, a 
túlmelegedés elleni védelem leállítja a gépet; 
a „MOTOR LEÁLLÍTÁSA” hibakód jelenik meg 
a kijelzőn
A gép elindításához válassza ki az előremeneti 
vagy hátrameneti fokozatot a választókar 
segítségével (11. ábra).

AUTOMATIKUS BE-/
KIKAPCSOLÁS

A gép fel van szerelve egy olyan funkcióval, 
amely automatikusan be- vagy kikapcsolja a 
funkciókat.
A három munkaprogram - P1, P2 vagy P3 
- valamelyikének kiválasztása ideiglenesen 
aktiválja a következő funkciókat: középső 
kefe, szívás, oldalsó kefék; a kiválasztott 
programhoz kapcsolódó LED felvillan, a 
középső kefe LED-jével együtt.
Ha nem nyomja le a gázpedált, néhány 
másodperc elteltével a funkciók leállnak és 
a LED-ek villogni kezdenek: a gép ekkor 
automatikus be-/kikapcsolás üzemmódba vált.
Minden funkció automatikusan újra aktiválódik, 
ha a gépkezelő lenyomja a gázpedált.
A gázpedál felengedésével az összes funkció 
automatikusan kikapcsol, kivéve a belsőégésű 
motort.
MEGJEGYZÉS: az „AUTOMATIKUS 
BE-/KIKAPCSOLÁS” letiltható a gép 
szoftverében; lásd: „FELHASZNÁLÓI 
MENÜ”.

fig. 9 START

OFF

OFF ON

fig. 10

START
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fig. 11
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fig. 12
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MUNKA

FONTOS: ne lélegezze be a 
kipufogógázokat. A gépet csak akkor 
használja betérben, ha a megfelelő 
szellőztetés garantálható, illetve egy másik 
személy folyamatosan készenlétben áll 
és kész segítséget nyújtani az esetleges 
vészhelyzetekben.
FONTOS: olyan területeken, ahol a 
gépkezelőt leeső tárgyak megüthetik, ne 
használja a gépet leeső tárgyak elleni 
védelem nélkül (FOPS)
FONTOS: ne vezesse a gépet úgy, hogy a 
hulladéktartály fel van emelve, kivéve ha a 
gyűjtőkonténert közelíti meg vagy onnan 
hajt el..
Ha a gépet bekapcsolta, válassza ki a 
három munkaprogram közül a tisztításhoz 
legmegfelelőbbet úgy, hogy a három gomb 
közül egyiket megnyomja.
P1 GOMB (könnyű belső takarítás kvarcbeton, 
sima padlón, stb.) (13. ábra).
P2 GOMB (szőnyegek vagy egyéb felületek 
takarítása) (13. ábra).
P3 GOMB (külső takarítás, aszfalt vagy 
egyenetlen felületek, nagy törmelékdarabokkal, 
stb.) (13. ábra).
MEGJEGYZÉS: az 1 - 2 - 3 programok 
paramétereit a gyártó már előre beállította; 
az értékek módosításához vegye fel a 
kapcsolatot a márkakereskedővel. 

Engedje le a bal és/vagy jobb oldali kefét a 
megfelelő karok fel- le mozgatásával (15. 
ábra).
MEGJEGYZÉS: a bal és/vagy jobb oldali 
visszajelző lámpa felvillan műszerfalon.
MEGJEGYZÉS: egy visszaállítható 
biztosíték található mindkét kefe karja felett. 
Ha az oldalsó kefe nem működik, nyomja 
meg a gombot a biztosíték visszaállításához 
(15. ábra, 1.).
Ahhoz, hogy az oldalsó keféket 
visszaállíthassa KI állásba, húzza felfelé a két 
kart.

Az oldalsó kefék sebessége a gomb 
elforgatásával állítható (16. ábra).

Állítsa be a maximális haladási sebességet a 
munkakörülményeknek megfelelően, ehhez 
forgassa el a gombot (14. ábra).

A gép fel van szerelve egy vészleállító 
gombbal is (17. ábra); a gomb megnyomása 
azonnal leállítja a gép összes funkcióját. A gép 
ismételt bekapcsolásához oldja ki a gombot, 
majd aktiválja a kívánt funkciókat.

fig. 13
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Ha nedves talajon kell dolgoznia, a papír 
szűrők megóvása érdekében, fontos 
leállítani a szívómotort a szívás gombjának 
megnyomásával (18. ábra).

Ha befejezte a munkát, kapcsolja ki a használt 
munkaprogramot (1-2-3) és kapcsolja ki a 
gépet.
A gép elhagyása előtt győződjön meg róla, 
hogy az oldalsó keféket felemelte a talajról, 
a rögzítőféket behúzta és a gyújtáskulcsot 
eltávolította a műszerfalról.

MOTORRAL RENDELKEZŐ 
GÉP TOVÁBBI FUNKCIÓI

A motorral rendelkező verziók ugyanazt a 
hatékonyságot garantálják akkor is, ha a motor 
leállt, például ha kifogyott az üzemanyag vagy 
ha zárt környezetben dolgozik. Az autonóm 
működés ebben az esetben a beszerelt 
akkumulátorok teljesítményétől, a kiválasztott 
program intenzitásától, illetve az akkumulátor 
kezdeti töltöttségétől függ. 
Ahhoz, hogy az akkumulátorok üzemideje 
garantálható legyen, a gépen található néhány 
biztonsági rendszer:
• ha az akkumulátorfeszültség 20,5 

V alá csökken, az összes funkció 
automatikusan leáll, kivéve a hajtást. 
Ha ez a helyzet áll fenn, töltse fel az 
akkumulátorokat vagy indítsa el a motort.

• Akkumulátor túltöltése elleni védelem: 
ez a gép, amely áramtermelő generátora 
feszültségszabályozóként működő 
áramkörrel rendelkezik, biztosítja az 
akkumulátorok megfelelő feltöltését 
anélkül, hogy a túlzott terhelés miatt 
károsodnának. 
Ha az akkumulátorok teljesen fel vannak 
töltve, a rendszer automatikusan 
biztosítja, hogy az akkumulátorok ne 
kapjanak további töltést.

A terepen végrehajtott tesztek, illetve a 

hibrid rendszer (DUAL POWER rendszer) 
energiaegyensúlyával kapcsolatos 
eredmények alapján elmondható, hogy ez 
folyamat teljesen autonóm módon megy végbe 
anélkül, hogy a gépet le kellene állítani, illetve 
az akkumulátorokat külső forrásból fel kellene 
tölteni. A három munkaprogrammal (P1, P2, 
P3) aszfaltozott felületen, normál lejtőkön 
végrehajtott tesztek igazolták, hogy a gép 
képes teljesen autonóm módon üzemelni. 
Azonban figyelembe kell venni, hogy a gépet 
nagy igénybevételre is tervezték (20% feletti 
lejtők, nagyon durva felületek), amely esetben 
előfordulhat, hogy az akkumulátorokat újra kell 
tölteni. 
Ebben az esetben javasolt egy elektromos 
akkumulátortöltő használata, amely 
töltési görbéje megfelelő a beszerelt 
akkumulátorokhoz.

fig. 18
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HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNY 

ÜRÍTÉSE
MEGJEGYZÉS: a hulladékgyűjtő 
edény ürítéséhez tartsa lenyomva a 
vezérlőgombot, majd válassza ki a kívánt 
funkciót.
• nyomja le a tartályt felemelő gombot (19. 

ábra).
• menjen a hulladékgyűjtő edényhez.
• nyomja le a tartályt billentő gombot (19. 

ábra).
MEGJEGYZÉS: ha a billentés gombját 
felengedi, a tartály visszatér a vízszintes 
pozícióba.
MEGJEGYZÉS: a gép fel van szerelve egy 
olyan biztonsági berendezéssel, amely 
megakadályozza, hogy a tartály még az előtt 
elforduljon, hogy biztonságos távolságra 
lenne a géptől.

• távolodjon el a hulladékgyűjtő 
konténertől, majd engedje le a 
tartályt.

SZŰRŐ TISZTÍTÁSA ÉS 
JAVÍTÁSA

A szívószűrő nagy mértékben járul hozzá az 
egész gép hatékonyságához. 
A szűrő megfelelő karbantartása lehetővé 
teszi, hogy a lehető legjobb teljesítményt érje 
el a géppel.
A szívószűrő a következő módon tisztítható:
• az automatikus tisztítórendszer 

használata; a munkaprogram (P1-
P2-P3) kiválasztásával a gép az előre 
meghatározott időközönként használja a 
beprogramozott automatikus és ciklikus 
tisztítást.

MEGJEGYZÉS: az automatikus tisztítás 
engedélyezhető/letiltható a gép 
szoftverében; lásd a „FELHASZNÁLÓI 
MENÜ” c. részt.
• a manuális tisztítórendszer használata; 

nyomja meg a szűrőrázó gombját 
(20. ábra) és tartsa lenyomva néhány 

másodpercig. 
A gép használata közben ismételje meg 
ezt a műveletet 4 vagy 5 alkalommal. 
A műveletet minden munkaciklus 
végén hajtsa végre. Ha a gépet 
poros környezetben használja (pl. 
fűrészüzemben, raktárban, ahol 
gépjárművek közlekednek, stb.), 
gyakrabban használja a szűrőrázót.

• szűrő manuális tisztítása; ha a szűrőrázó 
nem elég hatékony a szűrő tisztításához, 
illetve minden 20 üzemórát követően 
tisztítsa meg manuálisan a szűrőt. 
Mielőtt bármilyen munkát végrehajtana 

fig. 20
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a gépen, győződjön meg róla, hogy ki 
van kapcsolva és az összes funkció 
deaktiválva van. Ehhez állítsa a 
gyújtáskulcsot OFF állásba.
• távolítsa el a hátsó panelt a gépből 

(21. ábra).
• távolítsa el a két szűrőt a helyéről 

úgy, hogy elfordítja a rögzítőfüleket 
(21. ábra).

• fújassa ki a szűrőt tiszta sűrített 
levegővel (maximum nyomás 6 bar).

• szerelje vissza a két szűrőt.
• zárja le a hátsó panelt.

OLDALSÓ KEFÉK CSERÉJE/
FELSZERELÉSE

A szállításhoz az oldalsó kefe (vagy kefék) nem 
került felszerelésre az elvárt munkapozícióba. 
Ahhoz, hogy az oldalsó kefét a megfelelő 
pozícióba felszerelhesse, a következők szerint 
járjon el:
• állítsa az oldalsó kefe vezérlőkarját felső 

állásba.
• lazítsa meg a csavart az oldalsó kefe 

motortengelyén.
• távolítsa el a védőelemet.
• helyezze fel a kefét a tengelyre.
• húzza meg a kefét rögzítő anyát (22. 

ábra).
A kopott kefe cseréjéhez hajtsa végre a fent 
felsorolt műveleteket.

fig. 22

fig. 21
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A KÖZÉPSŐ KEFE CSERÉJE
FONTOS: Ezt a műveletet úgy kell 
végrehajtani, hogy a gép le van kapcsolva 
és a kulcs el van távolítva.
Ez a gép egy olyan rendszerrel van felszerelve, 
amely automatikusan állítja a kifejtett nyomást 
és kompenzálja a középső kefe kopását.
A középső kefe cseréjének szükségességét a 
KOPOTT KEFE kód jelzi a középső kijelzőn.
A középső kefe cseréjéhez a következők 
szerint járjon el:

• Csavarja ki a gombot és nyissa ki az 
ajtót a gép bal oldalán (23. ábra).

• Csavarja ki és távolítsa el a kefetartó 
burkolatán található három gombot 
(23. ábra).

• Távolítsa el a kefetartó burkolatát.
• Távolítsa el a kopott kefét (24. ábra).
• Távolítsa el az adaptert a régi 

keféből és illessze be az új kefébe, 
figyelje arra, hogy a sörték azonos 
irányba álljanak (24. ábra). 

• Helyezze be az új kefét és 
győződjön meg róla, hogy az 
adapter megfelelően illeszkedik a 
hajtófejbe.

• Helyezze vissza a kefetartó 
burkolatát, kövesse a leszerelés 
lépéseinek fordított sorrendjét.

AKKUMULÁTOR 
KARBANTARTÁSA ÉS 

TÖLTÉSE
FONTOS: a nem megfelelő akkumulátortöltő 
veszélyes szituációt eredményezhet! Ha 
kétsége merülne fel, vegye fel a kapcsolatot a 
helyi márkakereskedővel.
FONTOS: győződjön meg róla, hogy az 
akkumulátortöltő kompatibilis a használt 
akkumulátorokkal.
FIGYELEM: Ellenőrizze a szivárgásmentes 
akkumulátorokban az elektrolit szintjét:

• minden 30 óra elteltével az 
akkumulátorral szerelt verziókban 

• minden héten a belsőégésű motorral 
szerelt verziókban.

Ha szükséges, töltse fel az akkumulátort 
desztillált vízzel, hogy elfedje a lamellákat; ne 
töltse túl az akkumulátort (MAX. 5 mm a lamellák 
felett).
Az elektrolit szintje megtalálható az 
akkumulátor használati útmutatójában.
Az akkumulátor feltöltését követően zárja le a 
cellákat a kupakokkal és tisztítsa meg a felső 
felületet. 
Az akkumulátor tárolórekesze a gépkezelő ülése 
alatt található. 
Az akkumulátor egy zárt egység és normál 
körülmények között a biztonsága garantálható; 
abban a valószerűtlen esetben, ha folyadék 
szivárogna az akkumulátorból, ne érintse 
meg a folyadékot és hajtsa végre a következő 
óvintézkedéseket:
• Bőrrel való érintkezés bőrirritációt okozhat; 

mossa le szappanos vízzel.
• A gőzök belégzése a légutak irritációját 

okozhatja; menjen friss levegőre és kérje ki 
orvosa véleményét.

• A szembe kerülés szemirritációt okozhat; 
azonnal és alaposan mossa ki a szemét 
legalább 15 percig, kérje ki orvosa 
véleményét.

Ha szükséges, a következő utasítások szerint 
töltse fel az akkumulátort:

fig. 23

fig. 24
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FONTOS: a töltést csak jól szellőző helyen 
végezze el.
• a gépet ki kell kapcsolni és a kulcsot el kell 

távolítani.
• emelje fel a burkolatot.
• válassza le az akkumulátor csatlakozóját a 

gépről (25. ábra).
• csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját 

a töltőhöz (26. ábra).
• csatlakoztassa az akkumulátortöltőt az 

elektromos hálózathoz
• a töltést követően válassza le az 

akkumulátorokat az akkumulátortöltőről, 
majd csatlakoztassa vissza őket a gépbe.

AZ OLDALSÓ 
KEFÉK KOPÁSÁNAK 

UTÁNÁLLÍTÁSA
Ha az oldalsó kefék (leeresztett állapotban) 
kopás miatt nem érik el a talajt, a következő 
módon állíthatók be:
• Állítsa az oldalsó keféket munka 

pozícióba.
• Lazítsa meg a két állítócsavart a kefe 

pozícionáló gombja alatt (27. ábra).
• Manuálisan állítsa a kefét a kívánt 

pozícióba.
• Húzza meg az állítócsavarokat.

fig. 25

fig. 26
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FÉK BEÁLLÍTÁSA

Ha a fék vagy a rögzítőfék hatékonysága 
csökken, beállítható az „A+B” 
beállítófogantyúval (28. ábra).

Így hozzáférhet az olajleeresztő csőhöz.
Távolítsa el a nívópálcát, hogy ellenőrizhesse 
a motorolaj szintjét.
Vegye le a leeresztő cső kupakját és engedje 
le a használt olajat.
MEGJEGYZÉS: javasolt az olajat akkor 
leereszteni, amikor a motor mér meleg.
Töltse fel a motort a felhasználói és 
karbantartási útmutatóban meghatározott 
mennyiségű olajjal. Csak a SAE 15/40 
többfokozatú olajat javasoljuk, amely -15°C 
és 40°C közötti hőmérséklettartományban 
biztosítja a motor megfelelő kenését (30. ábra).

BELSŐÉGÉSŰ MOTOR 
KARBANTARTÁSA

MEGJEGYZÉS: a gyártó weboldalán 
elérhető felhasználói és karbantartási 
kézikönyvben foglaltakon túl, az 
alábbiakban bemutatunk néhány hasznos 
tanácsot.
Hetente legalább egyszer ellenőrizze a 
motorolaj szintjét a nívópálca segítségével 
(29. ábra); a feltöltéshez az alábbiakban 
meghatározott olajat használja.

MOTOR LEVEGŐSZŰRŐJE
MEGJEGYZÉS: a gyártó weboldalán 
elérhető felhasználói és karbantartási 
kézikönyvben foglaltakon túl, az 
alábbiakban bemutatunk néhány hasznos 
tanácsot.
Rendszeres időközönként ellenőrizze a motor 
levegőszűrőjét és szükség esetén cserélje ki.
Ellenőrizze és ha szükséges szappanos vagy 
más háztartási tisztítószeres vízzel mossa ki 
a szivacsot (előszűrő); csavarja ki és hagyja 
megszáradni.

A motorolajat először 20 üzemóra után kell 
lecserélni, vagy legkésőbb 1 hónap elteltével. 
Ezt követőn minden 100 üzemóra vagy 
legfeljebb 8 hónap elteltével.
A motorolaj cseréjéhez a következők szerint 
járjon el:
Távolítsa el a gép jobb oldalán található 
olajteknőt úgy, hogy kioldja a rögzítővarokat.

fig. 29

fig. 30

fig. 28
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„OLAJCSERE” RIASZTÁSI 

KÓD
Az OLAJCSERE hibakód arról tájékoztatja 
a gépkezelőt, hogy a belsőégésű motor 
olaját minden 100 üzemórát követően ki kell 
cserélni (csak a belsőégésű motorral szerelt 
verziókon aktív). A kijelző gombjának egyszeri 
megnyomásával (31. ábra) megjelenítheti a 
belsőégésű motor üzemóraszámlálóját. 
Ez egy négy számjegyű kód: az első számjegy 
a bal oldalon (0-9) és a maradék három 
számjegy jeleníti meg a motor tényleges 
üzemóra-számát. Ha az üzemórák száma 
elérte a 100 üzemórát, a gép megjeleníti 
az „OLAJCSERE” üzenetet a kijelzőn, 
így tájékoztatva a gépkezelőt a motorolaj 
cseréjéről (lásd a „BELSŐÉGÉSŰ MOTOR 
KARBANTARTÁSA” c. fejezetet). Az olajcserét 
követően állítsa vissza az üzemóraszámlálót a 
következők szerint:
• nyomja meg a kijelző gombját 

kétszer, hogy megtekinthesse az 
üzemóraszámlálót.

• nyomja a gombot újra és tartsa lenyomva 
legalább 5 másodpercig (a gép 
üzemóraszámlálója visszaállítása kerül). 
A kijelző első számjegye egy egységgel 
növekszik, így a gépkezelő tudja, eddig 
hány olajcsere történt.

MEGJEGYZÉS: ha a olajcsere nem 
történik meg, a gép minden egyes 
indításakor a gépkezelőt a jelzőkürt által 
kiadott öt hangjelzés figyelmezteti, és 
az „OLAJCSERE” üzenet jelenik meg a 
kijelzőn. Az „OLAJCSERE” üzenet törölhető 
a kijelző gombjának megnyomásával. 
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AKKUMULÁTOROS VERZIÓK KARBANTARTÁSA

FONTOS: Ezt a műveletet úgy kell végrehajtani, hogy a gép le van kapcsolva és a kulcs el 
van távolítva. 
Minden rutin és speciális karbantartást a megfelelő ismeretekkel rendelkező személynek 
vagy a hivatalos szervizközpontnak kell végrehajtania.
MEGJEGYZÉS: az akkumulátorok élettartama a rendszeres karbantartástól függ (a 
szivárgásmentes akkumulátorokban ellenőrizze az elektrolit szintjét és sűrűségét). Ha 
a gépet hosszabb ideig nem használja (például 4 - 6 hétig), az akkumulátorokat újra kell 
tölteni, hogy a feszültség soha ne essen a 20,5 V-os küszöbérték alá; a nem használt 
akkumulátorokban fellép az ún. önkisülés jelensége.

A : Átvételkor

B : Minden 30 óra után

C : Minden 50 óra után

D: Minden 100 óra után

E : Minden 400 óra után

ELLENŐRZÉS A B C D E

Akkumulátorfolyadék 
és feszültség szintje □

□
vagy 

minden két 
hétben

Ellenőrizze a keféket 
(vagy szénkeféket) az 
összes elektromotoron 
és kopás esetén 
cserélje ki azokat □

Szíjak feszessége □ □

Fék beállítása □ □

Anyák és csavarok 
meghúzása □

Oldalsó kefék állapota □

Panelszűrő tisztítása □

Tartály, szűrő, 
tömítések szorossága  □ □
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BELSŐÉGÉSŰ MOTORRAL SZERELT VERZIÓK 

KARBANTARTÁSA
FONTOS: Ezt a műveletet úgy kell végrehajtani, hogy a gép le van kapcsolva és a kulcs el 
van távolítva. 
Minden rutin és speciális karbantartást a megfelelő ismeretekkel rendelkező személynek 
vagy a hivatalos szervizközpontnak kell végrehajtania. 
A belsőégésű motor karbantartásával kapcsolatban lásd a felhasználói útmutatót.
MEGJEGYZÉS: az akkumulátorok élettartama a rendszeres karbantartástól függ (a 
szivárgásmentes akkumulátorokban ellenőrizze az elektrolit szintjét és sűrűségét). Ha 
a gépet hosszabb ideig nem használja (például 4 - 6 hétig), az akkumulátorokat újra kell 
tölteni, hogy a feszültség soha ne essen a 20,5 V-os küszöbérték alá; a nem használt 
akkumulátorokban fellép az ún. önkisülés jelensége.

A: Átvételkor

B: Kétszer egy héten

C: Minden héten

D: Minden 20 óra után

E: Minden 50 óra után

F: Minden 100 óra után

G: Minden 150 óra után

H: Minden 300 óra után

I: Minden 400 óra után

ELLENŐRZÉS A B C D E F G H I

Akkumulátorfolyadék és 
feszültség szintje □ □

Tisztítsa meg a motor 
levegőszűrőjét □

Panelszűrő tisztítása □

Olaj és motor □ □

Olajcsere, benzines verzió 1. alka-
lommal □

Olajcsere, dízel verzió
 1. alka-

lommal □

Ellenőrizze a keféket (vagy 
szénkeféket) az összes 
elektromotoron és kopás 
esetén cserélje ki azokat.

□

Szíjak feszessége □ □

Fék beállítása □ □

Anyák és csavarok meghúzása □

Oldalsó kefék állapota □

Tartály, szűrő, tömítések 
szorossága □ □
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RIASZTÁSOK MEGJELENÍTÉSE

Riasztás szövege Gép viselkedése Probléma leírása Lehetséges megoldás

MOTOR LEÁLL A hajtás leáll Hajtómotor 
túlmelegedett > 95°C.
Generátor 
túlmelegedett > 
150°C

Ha emelkedőn 
közlekedett felé, ez 
normális jelenség 
lehet, hagyja a motort 
lehűlni 20 percig.
Ellenőrizze, hogy a 
motor hűtőventilátora 
működik
Ellenőrizze, hogy a 
fék nincs beragadva.
Ellenőrizze, hogy az 
első kerék szabadon 
forog.

HAJTÁS LEÁLL A hajtás leáll Az elektromos 
vezérlőegység 
hőmérséklete > 85°C

Ha a levegő 
hőmérséklete magas, 
állítsa le a gépet 
20 percre, majd 
indítsa újra. Ha a 
probléma továbbra 
is fennáll, vegye 
fel a kapcsolatot a 
szervizközponttal.

KEFE-ÁRAM A munka funkció le 
van tiltva

Túl magas 
áramfelvétel, vagy 
a középső kefe 
blokkolva van

Ellenőrizze a kefe 
szabad mozgását 
vagy azt, hogy van-e 
akadályozó tényező 
(kötelek, műanyag, 
stb.)

OLAJCSERE Ez csak akkor jelenik 
meg, ha a gép 
belsőégésű motorral 
is rendelkezik

99 üzemóra után 
aktiválódik

Figyelmezteti 
a gépkezelőt a 
motorolaj cseréjére 
(a visszaállításhoz 
nyomja le a 
kijelző gombját 5 
másodpercre, amikor 
az üzemóraszámláló 
látható)

AKKUMULÁTOR 
TARTALÉK

Ez csak egy egyszerű 
figyelmeztető üzenet, 
hogy az akkumulátor 
feszültség egyre 
alacsonyabb

Akkor jelenik meg, 
ha az akkumulátor 
feszültsége 21,3V alá 
csökken

Nincs szükség 
beavatkozásra, csak 
az akkumulátorokat 
kell feltölteni
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BATTERY 
DISCHARGED

A gép funkciói 
leállnak, kivéve a 
hajtást

Ha a feszültség 
értéke 20,3V 
alá csökken 
egymás követő 3 
másodpercben

Töltse fel az 
akkumulátort

AKKUMULÁTOR 
LEMERÜLT

A gép leáll Ha a feszültség 
értéke 18V 
alá csökken 
egymás követő 3 
másodpercben

Töltse fel az 
akkumulátort

KEFE KOPOTT A gép továbbra is 
működik

A kefe már nem 
képes a megfelelő 
nyomást kifejteni a 
padlóre, mivel kopott

Cserélje ki a középső 
kefét
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(Az eredeti utasítások fordítása)
MŰSZERFAL RIASZTÁSAI

Ha a hajtás megszakításra került, a hibakódot a LED állapotának segítségével kell megállapítani. 
Ha nincs hiba, akkor a LED folyamatosan világít, miközben a gép működésben van. Ha a 
rendszer hibát észlel, a LED két típusú információval szolgál, lassú villogás (2 Hz) vagy gyors 
villogás (4 Hz), amely a hiba súlyosságát jelzi. 
A lassú villogással jelzett hibák automatikusan törlésre kerülnek a hiba megszüntetését követően, 
ha a gép normál módon működik. Gyors villogással jelzett hibák („*” a táblázatban) súlyosak. A 
gépet ki kell kapcsolni, hogy a hiba elhárítását követően visszaállítható legyen a működése. 
A súlyosság kijelzése 10 másodpercig marad aktív, amelyet követően a LED folyamatosan 
villogva a két számjegyű hibakódot jelzi, amíg a javítás végrehajtásra nem kerül. 
Például: a hibakód „1,4” a következők szerint kerül megjelenítésre:
□ □ □ □ □  példa a riasztási kódra, 1,4

LED KÓDOK LEÍRÁS MEGOLDÁS

1,1 □ □ Hajtómotor kimeneti hiba - Túláram hiba

Vegy fel a 
kapcsolatot az 

ügyfélszolgálattal

1,2 □ □ □ EEPROM hiba, fő kontaktor hiba, műszerfal elemeinek 
hibája, nem megfelelő hajtómotor feszültség.

1,3 □ □ □ □ NEM HASZNÁLT

1,4 □ □ □ □ □ NEM HASZNÁLT

2,1 □ □ □ Nem megfelelő indítási szekvencia (kulccsal)

2,2 □ □ □ □ Nem megfelelő indítási szekvencia (kulccsal)

2,3 □ □ □ □ □ Nem megfelelő indítási szekvencia több, mint öt 
másodpercig

2,4 □ □ □ □ □ □ Sebességkorlátozó potenciométer hibás működése a 
vezérlőpanelen

3,1 □ □ □ □ NEM HASZNÁLT

3,2 □ □ □ □ □ NEM HASZNÁLT

3,3 □ □ □ □ □ □ Gázpedál hiba

3,4 □ □ □ □ □ □ □ NEM HASZNÁLT

4,1 □ □ □ □ □ Akkumulátorfeszültség túl alacsony (feszültség < 21 V)

4,2 □ □ □ □ □ □ Akkumulátorfeszültség túl magas (feszültség > 48 V) 

4,3 □ □ □ □ □ □ □ Hajtómotor > 80°C termikus leválasztó kapcsoló 
működésbe lépett

4,4 □ □ □ □ □ □ □ □ NEM HASZNÁLT

25



HU

(Az eredeti utasítások fordítása)
FELHASZNÁLÓI MENÜ

A felhasználói menübe való belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a kijelző gombját 5 
másodpercig ha a gép be van kapcsolva, de nincs aktív funkció.
A P1 gomb lenyomásával növelheti a kiválasztott változó értékét.
A P3 gomb lenyomásával csökkentheti a kiválasztott változó értékét.
A kijelző gomb megnyomásával a beállított adat elmentésre kerül és a következő tétel jelenik 
meg.
Lépjen ki a menüből a kijelző gomb 5 másodpercig történő lenyomásával.

1. NYELV, nyelvi beállítási paraméterei.
2. 1. PROG., kefenyomás P1 paraméter. Alapértelmezett érték 020.
3. 2. PROG., kefenyomás P2 paraméter. Alapértelmezett érték 040.
4. 3. PROG., kefenyomás P3 paraméter. Alapértelmezett érték 060.
5. KIKAPCSOLÁS, engedélyezi/letiltja az AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁST. 

Alapértelmezett érték IGEN.
6. KEFE EMELÉSE, engedélyezi/letiltja a középső kefe emelését hátramenetben. 

Alapértelmezett érték IGEN.
7. SZŰRŐRÁZÓ, engedélyezi/letiltja a szűrőrázó aktiválását és az aktiválási időt. 

Alapértelmezett érték 120”.

MŰSZAKI MENÜ
Lépjen be a menübe a P1 és P3 gombok megnyomásával, majd forgassa el a gyújtáskulcs “ON” 
állásba; a kijelzőn megjelenik az első érték, UP 1.x.
Nyomja meg a Kijelző gombot négyszer, válassza ki a beszerelt akkumulátor típusát (ZSELÉS 
vagy SAVAS) a P1 vagy P3 gomb megnyomásával.
A beállítások elmentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a 
Kijelző gombot, amíg a telepített szoftver verziója meg nem jelenik. 
A módosítások elvetéséhez és a menüből való kilépéshez kapcsolja ki a gépet úgy, hogy a 
gyújtáskulcsot “OFF” állásba állítja.

START

OFF

OFF ON
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(Az eredeti utasítások fordítása)
HIBAKERESÉS

PROBLÉMA OK MEGOLDÁS
A gép port ver fel. A szűrő eltömődött. Rázza le a szűrőt a szűrőrázóval, 

ha szükséges, távolítsa és óvatosan 
tisztítsa meg a szűrőt

A szűrő sérült. Cserélje ki a szűrőt

A szűrő nem megfelelően került 
behelyezésre. 

Megfelelően helyezze be a szűrőt

A gép szennyeződést hagy a padlón. A fő kefe zsinórt vagy vezetéket tekert 
fel.

Távolítsa el a feltekert zsinórt vagy 
vezetéket.

A terelőlapok sérültek. Cserélje ki a terelőlapokat

A hulladékgyűjtő edényt tele van. Ürítse ki a hulladékgyűjtő edényt

A fő kefe nem forog. A szíj szakadt. Vegy fel a kapcsolatot az 
ügyfélszolgálattal

A biztosíték kiégett. Vegy fel a kapcsolatot az 
ügyfélszolgálattal

Kábel lecsatlakoztatva. Ellenőrizze

Fordulatszámcsökkentő áttétel sérült. Vegy fel a kapcsolatot az 
ügyfélszolgálattal

Az oldalsó kefe nem forog. A kikapcsoló szerkezet aktiválva. Biztosíték visszaállítása

Hibás mikrokapcsoló. Vegy fel a kapcsolatot az 
ügyfélszolgálattal

Kábel lecsatlakoztatva. Ellenőrizze

A szívómotor nem működik. Kiégett biztosíték. Vegy fel a kapcsolatot az 
ügyfélszolgálattal

Kábel lecsatlakoztatva. Ellenőrizze

Motor sérült. Vegy fel a kapcsolatot az 
ügyfélszolgálattal

A szűrő rázómotorja nem működik. Kiégett biztosíték. Vegy fel a kapcsolatot az 
ügyfélszolgálattal

Kábel lecsatlakoztatva. Ellenőrizze

Motor sérült. Vegy fel a kapcsolatot az 
ügyfélszolgálattal

A gép nem indul el Az akkumulátor érintkezői leválasztva Ellenőrizze

Az akkumulátorok lemerültek Újratöltés

Vészleállító gomb benyomva Helyreállítás.

Nincs üzemanyag Töltse fel

Nincs motorolaj Töltse fel

A vezetőt érzékelő eszköz hibás Vegy fel a kapcsolatot az 
ügyfélszolgálattal

A gépkezelő nem ül megfelelően. Üljön megfelelően az ülésben.

Fő biztosíték kiolvadt Vegy fel a kapcsolatot az 
ügyfélszolgálattal

Az akkumulátorok nem tartják meg a 
töltöttséget.

Nincs folyadék Töltse fel.

Laza érintkező Húzza meg.
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