
SLX520 - SLX720

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

(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG / (PL) PODRĘCZNIK OPERATORA /
(EE) KASUTUSJUHEND / (LT) OPERATORIAUS VADOVAS /
(LV) OPERATORA ROKASGRĀMATA / (CZ) NÁVOD PRO OBSLUHU /
(SK) NÁVOD NA POUŽITIE / (HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / 
(RO) MANUAL DE UTILIZARE / (HR) PRIRUČNIK ZA KORIŠTENJE /
(SL) PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO / 
(GR) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ /
(BG) РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ /
(RU) РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА / (FR) MANUEL D’INSTRUCTIONS /
(PT) MANUAL DE UTILIZAÇÃO /  (TR) KULLANIM KILAVUZU /
(UA) КЕРІВНИЦТВО ОПЕРАТОРА
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HU AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA

LEÍRÁS 520 720
B S B S

Maximális szélesség oldalsó kefékkel 810 mm 810 mm 1000 mm 1000 mm

Maximális szélesség oldalsó kefékkel 1160 mm 1160 mm 1200 mm 1200mm

Maximális magasság fogantyúval 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

Takarítási szélesség középső kefével 520 mm 520 mm 710 mm 710 mm

Súly 68 kg 73 kg 82 kg 85 kg

Első hulladékgyűjtő edény kapacitása 32 l 32 l 50 l 50 l

Üzemidő 4 h 3,5 h 4 h 3,5 h

Szűrőfelület 1,25 m² 1,25 m² 2 m² 2 m²

Elméleti produktivitás 2500m²/h 2500m²/h 3500m²/h 3500m²/h

Telepített teljesítmény / Áramerősség 360W/28A 2.5HP 400W/40A 2.5HP

Akkumulátor típusa 12V 70Ah/5h / 12V 70Ah/5h /

Mért hangteljesítmény 70 dB 89 dB 76 dB 89 dB

Garantált hangteljesítmény 80 dB 100 dB 87 dB 100 dB

Vibráció szintje (kéz) 1,1 m/sec² 5,4 m/sec² 2,2 m/sec² 5,4 m/sec²

Bizonytalanság 0,5 m/sec² 2,7 m/sec² 1,1 m/sec² 2,7 m/sec²

MŰSZAKI ADATOK ÉS TULAJDONSÁGOK
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HU AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA

FIGYELMEZTETÉSEK

A gép kizárólag beltéri használtra tervezve. Feladata a szemét, 
száraz hulladék és por összegyűjtése száraz, burkolt vagy 
szőnyeggel borított felületekről.
Más célra nem használható. A gépet ne használja folyadékok, 
veszélyes vagy mérgező anyagok összegyűjtésére. 

A gépkezelőknek minden esetben el kell olvasnia és be kell 
tartania a következő figyelmeztetéseket.

A kézikönyvben az alábbi szimbólum, illetve a “SAFETY 
WARNING” kifejezés az alábbi jelentésekkel bír:

FIGYELEM: olyan veszélyekre vagy veszélyes fo-
lyamatokra figyelmeztet, amelyek súlyos, akár ha-
lálos sérülést is okozhatnak.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS: olyan folyamatokra figyel-
meztet, amelyeket a gép biztonságos használata érdekében 
be kell tartani.

Amennyiben ezek a figyelmeztetések nem kerülnek betartásra, 
sérülést, áramütést szenvedhet, tűz vagy robbanás keletkezhet.

FIGYELEM: A gépet ne működtesse gyúlékony fo-
lyadékok, gőzök vagy éghető porok közelében.

A gép nincs felszerelve robbanásbiztos motorokkal. Az 
elektromotorok indításakor és használata közben keletkező 
szikrák tüzet vagy robbanást okozhatnak ha a gépet gyúlékony 
folyadékok/gőzök vagy érhető porok közelében használja.

FIGYELEM: Ne gyűjtsön össze gyúlékony anyago-
kat, égő vagy izzó szemetet.

FIGYELEM: Ne töltse fel az akkumulátorokat, ha a 
töltő tápkábele sérült. Ne módosítsa a csatlakozót.

Ha az akkumulátortöltő kábele sérült vagy törött, cseréltesse ki 
a gyártóval, egy hivatalos szervizközponttal vagy egy képzett 
szerelővel.

FIGYELEM: Mielőtt bármilyen műveletet végrehaj-
tana a gépen, csatlakoztassa le a tápkábelt és húz-
za ki akkumulátortöltő elektromos kábelét.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK: A gépet ne használja 
nedves felületeken. A gépet ne hagyja kint esőben. 
A gépet mindig beltérben kell tartani

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

A következő információk esetlegesen veszélyes körülményeket 
jelentenek a gépkezelő vagy a gép számára.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Ne használja a gépet:
• Gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
• Kivéve megfelelő képzettség és engedély birtokában.
• A használati útmutató elolvasása nélkül.
• Ha a gép nincs megfelelő állapotban.
• Ha a tárolóedények és/vagy szűrők hiányoznak.
Akkumulátortöltő;
• 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 12V.

• 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.

A gép elindítása előtt:
• Győződjön meg róla, hogy a biztonsági berendezések a 

helyükön vannak és megfelelően működnek.
Ha a gép üzemben van:
• Ne gyűjtsön összes égő vagy izzó szemetet, például 

cigarettát, gyufát vagy parazsat.
• A gépet ne használja folyadékok összegyűjtésére.
• Azonnal jelentsen minden sérülést vagy hibát.
• Lejtős és csúszós felületeken lassan haladjon.
• A gépet soha ne hagyja felügyelet nélkül vagy ne hagyja 

lejtős felületen.
• A gépet ne használja vezetékek, kötelek, hevederek vagy 

hasonló anyagok összegyűjtésére.
• Gondoskodjon a munkaterület megfelelő megvilágításáról.
• A gépet kisgyermek elől elzárva kell tartani.
• A gépet ne használja emberek vagy tárgyak szállítására.
• Poros környezetben viseljen védőszemüveget és kesztyűt.
A gép elhagyása vagy a karbantartás végrehajtása előtt:
• Állítsa le a gépet egy sík és száraz padozaton.
• Kapcsolja ki a gépet.
A karbantartás és javítás során:
• Kezeit tartsa távol a mozgó alkatrészektől. Ne viseljen 

olyan dzsekit, inget vagy ruhát, amelynek ujját a gép mozgó 
alkatrészei becsíphetik.

• Mielőtt a gépen dolgozni kezdene, csatlakoztassa le az 
akkumulátort és a töltő csatlakozóját.

• Csak eredeti vagy jóváhagyott alkatrészeket használjon.
• A javításokat képzett szakember végezheti el
• A gépet semmilyen módon ne módosítsa.
• Az akkumulátorok vagy akkumulátorvezetékek mozgatása 

közben viseljen védőkesztyűt és szemüveget.
• Kerülje az akkumulátorsavval való érintkezést.
• A gépet ne működtesse 2%-nál meredekebb lejtőn
A gép szállítása közben:
• Kapcsolja ki a gépet.
• Kérjen segítséget a gép felemeléséhez.
• Használjon megfelelő rámpát a trélerre való fel-/lerakodáshoz.
• A teherautón vagy tréleren hevederek segítségével rögzítse 

a gépet.
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BIZTONSÁGI CÍMKÉK

Biztonsági címkék találhatók a gépen. Ha sérültek, cserélje ki őket.

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.

TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY.
AZ AKKUMULÁTOROK HIDROGÉNT 
BOCSÁTANAK KI.
TARTSA TÁVOL SZIKRÁTÓL ÉS NYÍLT 
LÁNGTÓL.
ÚJRATÖLTÉS SORÁN HAGYJA NYITVA AZ 
AKKUMULÁTOROK TÁROLÓHELYÉNEK 
FEDELÉT
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SOROZATSZÁM ÉS 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. Ha nem található ilyen 

FOGYÓESZKÖZÖK

Hajtómotor: MOVIBLAK 300 lítium zsír vagy egyéb, azonos 
tulajdonságokkal rendelkező kenőanyag.
Akkumulátor: Desztilláltvíz.
Belsőégésű motor: ólommentes üzemanyag. Motorolaj.

GÉP ELŐKÉSZÍTÉSE

Az oldalsó kefék felszerelése
• Állítsa a kefét felemelő kart (3. ábra, 1.) OFF állásba.
• Lazítsa meg a csavart az oldalsó kefe tengelyén.
• Helyezze fel a kefét a tengelyre (2. ábra).
• Húzza meg a csavart az alátéttel együtt.

tábla, azonnal értesítse a márkakereskedőt.
BEVEZETÉS

Ebben a használati útmutatóban a gép biztonságával, használatával, 
beállításával és 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 az útmutatóban található rutin karbantartási 
utasításokat.

KICSOMAGOLÁS

Óvatosan csomagolja ki a gépet, kerüljön el minden olyan 
műveletet, amelytől sérülhet; ha kicsomagolta, ellenőrizze, 
hogy az összes alkarész ép-e. Ha bármilyen sérülést tapasztal, 
NE használja a gépet és azonnal vegy fel a kapcsolatot a 
márkakereskedővel. 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:
1 gép
1 oldalsó kefe
1 használati útmutató
1 megfelelőségi nyilatkozat
1 garanciajegy
1 szerszámkészlet: 
2 gyújtáskulcs

Ha a fentiek valamelyike hiányzik, azonnal vegye fel a kapcsolatot 
a márkakereskedővel.
Figyeljen arra, hogy a csomagolóanyagok (tasakok, dobozok, 
raklapok, kampók, stb.) megfelelően elhelyezésre kerüljenek, 
gyerekektől távol.

Azért, hogy a gyújtáskulcs a szállítás so-
rán ne vesszen el, a dokumentumokat tar-
talmazó tasakban található.

Fogantyú felszerelése
• Távolítsa el a felső burkolatot, hogy hozzáférjen a fogantyút 

rögzítő csavarokhoz.
• Emelje fel a fogantyút üzemi pozícióba (2/A ábra, 1.).
• Húzza meg a fogantyút rögzítő csavarokat (2/A ábra, 2.) 

(használja a géphez kapott szerszámot).

MEGJEGYZÉSEK

12

FIG. 1

Fig. 2

Fig. 2/A
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Az akkumulátor előkészítése és beszerelése

SAJÁT BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN: Viseljen védőkesztyűt 
és szemüveget, amikor az akkumulátorokkal és a kábelekkel 
dolgozik. Kerülje az akkumulátorsavval való érintkezést.

Max. akkumulátor méretek: 18 cm (7,00 in) SZ x 32 cm (12,50 in) 
H x 24 cm (9,38 in) M.

FONTOS: Ha eltérő típusú akkumulátort szeretne tölteni, 
akkor a fedélzeti akkumulátortöltőn a beállításokat át KELL 
konfigurálni, pl.: LIQUID (ólom sav) vagy SEALED (zselés). Lásd: 
AKKUMULÁTORTÖLTŐ BEÁLLÍTÁSAI

Akkumulátor beszerelése:

• Távolítsa el a gyújtáskulcsot a gépből.
• Hajtsa le az első burkolatot, illetve távolítsa el a felső 

burkolatot, hogy hozzáférjen az akkumulátorok tárolási 
helyéhez.

• Óvatosan helyezze be az akkumulátort úgy, hogy az 
érintkezők a gép hátulja felé néznek és csatlakoztassa a 
kábeleket az akkumulátorhoz: PIROS vezeték a POZITÍV 
pólusra (+), FEKETE vezeték a NEGATÍV pólusra (-) (2/B 
ábra).

• Rögzítse az akkumulátort a hevederrel (OPCIONÁLIS).
• Töltse fel az akkumulátort. Lásd: AKKUMULÁTOROK 

FELTÖLTÉSE

A belsőégésű motor előkészítése
Ellenőrizze a motorolaj szintjét. Töltse fel az üzemanyagtartályt 
ÓLMOZATLAN üzemanyaggal. Ellenőrizze, hogy a motor 
kapcsolója (2/C ábra 9.) OFF állásban van-e, hogy aktiválni 
tudja a kulcskapcsolót a vezérlőpanelen (3. ábra, 2.). A motorral 
kapcsolatos további részletkért lapozza fel a motorspecifikus 
útmutatót.

Fig. 2/C

Fig. 2/B
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1) Oldalsó kefe vezérlőkarja: a kar ON állásba állításával az 
oldalsó kefe munka állás áll és forogni kezd. A kefe leállításához 
állítsa a kart ismét OFF állásba.

2) Kulcs kapcsoló: gép tápellátása.

3) Akkumulátortöltő csatlakozója (csak elektromos verziók): 
az akkumulátorok feltöltésére szolgál, amikor külső 12V-10A 
akkumulátortöltőhöz van csatlakoztatva (lásd: Akkumulátorok 
feltöltése c. rész).

4) Töltés állapotjelző (csak elektromos verziók): megjeleníti az 
akkumulátor töltöttségét, amikor a gép üzemben van.

5) Gázkar: (Csak belsőégésű motorral szerelt verziók): a kar 
segítségével szabályozhatja a gép sebességét.

6) Hajtás karja: a kar meghúzásával összezárja az erőátviteli 
egységet és a gép elindul előre.

7) Szűrőrázó karja: a kar segítségével megtisztítható a szűrő 
(lásd: Szűrő karbantartása).

8) A levegőbeszívás nyitó gombja (a burkolat alatt található): 
kinyitja vagy bezárja a levegőszívást.

9) Üzemóraszámláló (csak az elektromos verziók): megjeleníti a 
gép összes üzemóráját (opcionális).

10) Elektromos szűrőrázó gomb (opcionális).

11) Szívás kapcsoló.

INDÍTÁS

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK: A gépet csak megfelelő-
en képzett és arra jogosult személy használhatja.
Ne szívasson fel folyadékokat, vagy hagyja a gépet felügyelet 
nélkül. Mielőtt elhagyná a gépet, távolítsa el a gyújtáskulcsot 
és gyermek elől elzárva tárolja.

Elektromos verzió
Az elektromos verzió indításához a következők szerint járjon el:
• Ellenőrizze, hogy az oldalsó kefe (3. ábra, 1.) OFF állásban 

van-e.

VEZÉRLŐK BEÁLLÍTÁSA

• Állítsa a kulcs kapcsolót ON állásba (3 ábra, 2.).
• A kulcs elforgatását követően várjon kb. 10 másodpercet, 

amíg a gép elindul. A munka megkezdése előtt a visszajelzőn 
(3. ábra, 4.) ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel 
van-e töltve; ellenkező esetben töltse fel az akkumulátort.

• Húzza le a hajtás karját (3. ábra, 6.) és végezze el a takarítást. 
Ha szükséges, állítsa a kart (3. ábra, 1.) ON állásba, hogy 
elindíthassa az oldalsó kefét. A munka befejezését követően 
állítsa az oldalsó kefe karját OFF állásba, ha az oldalsó 
kefét használta, állítsa le a gépet és távolítsa el a kulcsot a 
vezérlőpanelből.

Egy automatikus berendezés megakadályozza, hogy a gép egy 
bizonyos töltöttségi küszöb alatt dolgozzon. 
Ha ezt a határértéket egyszer elérte, a gép leáll és újra fel kell 
tölteni, amennyiben szeretné folytatni a munkát.

Belsőégésű motorral szerelt verziók
• Ellenőrizze, hogy az oldalsó kefe (3. ábra, 1.) OFF állásban 

van-e.
• Ellenőrizze, hogy van-e üzemanyag és olaj a motorban.
• Állítsa a gázkart (3. ábra, 5.) START állásba.
• Állítsa a kulcsot (3. ábra, 2.) ON állásba.
• Nyissa ki az üzemanyaszelepet, 2/C ábra 3.   
• Ha a motor hideg, szükséges a levegő kar bekapcsolása, 2/C 

ábra, 2. 
• Aktiválja az indítókart, 2/C ábra 7.
• Ha a motor jár, kapcsolja ki a levegő karját, 2/C ábra, 2.   
• Állítsa a gázkart (3. ábra, 5.) a kívánt sebességre.
• A munka befejezését követően, ha használta, állítsa az 

oldalsó kefe karját (3. ábra, 1.) OFF állásba. Állítsa a gázkart 
START állásba és kapcsolja ki a gépet úgy, hogy a kulcs 
kapcsolót (3. ábra, 2.). Zárja el az üzemanyaszelepet, 2/C 
ábra 3.

Fig. 3
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HU AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA

UTASÍTÁSOK A MEGFELELŐ ÜZEMELTETÉSHEZ

Azt követően, hogy a gépet először elindította, készen áll a seprésre. 
Ahhoz, hogy minden esetben a lehető legjobb teljesítményt érje el, 
kövesse azokat az utasításokat, amelyeknek célja, hogy a gépet a 
lehető legjobb állapotban tartsák és minimalizálják a sérüléseket.

Fontos:

• Ne használja vezetékek, kötelek, hevederek vagy hasonló 
anyagok összegyűjtésére.

• Nagy mennyiségben jelen lévő, vagy különösen 
könnyű tárgyak esetén (papír, levelek, stb.), a szemét 
összegyűjtésekor emelje fel a gép elejét úgy, hogy lenyomja 
a fogantyút.

• A nagy mennyiségben jelen lévő szemét összegyűjtéséhez 
használja a terelőlap vezérlőjét (OPCIONÁLIS).

• A munka befejezését követően rázza le a szűrőt (lásd: 
SZŰRŐ KARBANTARTÁSA).

• A középső kefét minden esetben megfelelően be kell állítani 
(lásd: KÖZÉPSŐ KEFE BEÁLLÍTÁSA).

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS: az üzemanyag nagyon gyú-
lékony; az üzemanyagot megfelelő edényben tárolja, CSAK 
akkor töltse fel a tartályt, ha a motor ki van kapcsolva, soha 
ne távolítsa el az üzemanyagbetöltő-nyílás fedelét, ha a motor 
jár vagy meleg. 
Az utántöltést mindig kültéren, vagy jól szellőző helyen hajt-
sa végre, a művelet során ne dohányozzon és ne használjon 
nyílt lángot.
Ha az üzemanyag a művelet során kiömlik, NE indítsa újra a 
gépet azon a helyen, ahol az üzemanyag kiömlött és várjon, 
amíg a gőzök elpárolognak.

Mindig kapcsolja ki a motort: 
• A gép elhagyása előtt.
• Az újratöltés előtt.
• Mielőtt a gépen bármilyen műveletet végrehajtana.

HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNY TISZTÍTÁSA

Az edény kiürítése előtt győződjön meg róla, hogy a gép minden 
funkciója ki van kapcsolva.

FIGYELEM: MINDEN HULLADÉKGYŰJTÉSI MŰVELETET AZ 
ÉRVÉNYBEN LÉVŐ HELYI ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐEN 
KELL VÉGREHAJTANI.

Első tartály (4. ábra).
• Nyissa le/fel az első burkolatot.
• Emelje fel és forgassa el a két egységet, amelyek a tartályt 

rögzítik.
• Tartsa meg a tartályt a fogantyúnál/fogantyúknál fogva és 

távolítsa el úgy, hogy felfelé húzza.
• Ürítse ki az tartályt.

A tartály cseréjéhez:
• Helyezze be a tartályt a gépbe.
• Forgassa el és engedje le a két zárat.
• Csukja be/zárja be az első burkolatot.

Hátsó tartály (5. ábra)
• Emelje fel és forgassa el a két egységet, amelyek a hátsó 

tartályt rögzítik.
• Tartsa meg a hátsó tartályt a fogantyúnál fogva és húzza ki 

a gépből.
• Ürítse ki az tartályt.

A tartály cseréjéhez:
• Helyezze be a tartályt a gépbe.
• Forgassa el és nyomja meg a két zárat.

Fig. 4

Fig. 5

- 8 - - TM -
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RENDSZERES KARBANTARTÁS

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK: A javításokat képzett 
szakember végezheti el. Csak eredeti vagy jóváhagyott alkat-
részeket használjon.

FIGYELEM: Mielőtt bármilyen műveletet végrehaj-
tana a gépen, csatlakoztassa le a tápkábelt és húz-
za ki akkumulátortöltő elektromos kábelét.
FIGYELEM: A karbantartási műveleteket úgy kell 
végrehajtani, hogy a gép ki van kapcsolva. 
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Ellenőrizze a folyadék 
szintjét a SAVAS (ólom-sav) 
akkumulátorokban

X X

Szíjak lazasága X
Anyák és csavarok meghúzása X
Kefék állapota X
Tömítések feszességének 
ellenőrzése X

A funkciók ellenőrzése X X X X

Cserélje ki a szűrőt X

AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA

Az akkumulátort minden esetben tiszta és száraz helyen kell 
tárolni. Az érintkezőket és a pólusokat mindig tisztán kell tartani. 
Savas akkumulátor (ólom-sav), minden 10 óra elteltével távolítsa 
el a kupakokat és ellenőrizze az elektrolit szintjét; ha szükséges, 
töltse fel desztillált vízzel, hogy elfedje a lamellákat, ne töltse túl 
(maximum 5 mm a lamellák felett). Ne feledje, hogy a helyiségnek, 
ahol ezt a műveletet végrehajtja, jól szellőzőnek kell lennie; ne 
használjon nyílt lángot és ne dohányozzon a művelet során.

Az akkumulátor kb. 3 óra üzemidővel rendelkezik; ha ez az idő 
valami miatt jóval rövidebb, ellenőrizze, hogy:
• a keféket nem blokkolják-e vezetékek, kötelek és hevederek;
• az akkumulátor teljesen fel van-e töltve.

Akkumulátorok feltöltése

Az akkumulátor élettartama a rendszeres karbantartástól és a 
kisülési szinttől függ. Ne hagyja, hogy az akkumulátor töltöttsége 
a 3. ábra, 4. pontban jelzett határérték alá csökkenjen.
Ha a gép egyszer elérte a max. kisülési szintet, leáll és az ismételt 
használat előtt fel kell tölteni.

Töltést jelző lámpák a vezérlőpanelen
Zöld lámpa: Az akkumulátor feltöltve.
Sárga lámpa: Az akkumulátor lemerül; a lehető leghamarabb 
töltse fel.
Piros lámpa: Az akkumulátor lemerült. NE használja tovább a 
gépet, azonnal töltse fel.

Az akkumulátor feltöltése

FIGYELEM: Az akkumulátorok hidrogént bocsáta-
nak ki. Tartsa távol szikrától és nyílt lángtól. Töl-
tés közben az akkumulátorok tárolóhelyét hagyja 
nyitva.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK: SAVAS akkumulátorok 
(ólom-sav) - az újratöltés előtt ellenőrizze az elektrolit szint-
jét minden cellában. Ha szükséges, töltsön az akkumulátorba 
desztillált vizet (lásd: AKKUMULÁTOR KARBANTARTÁSA).

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK: A karbantartás és javítás 
során kerülje az akkumulátorsavval való érintkezést. Az ak-
kumulátorok vagy akkumulátorvezetékek mozgatása közben 
viseljen védőkesztyűt és szemüveget.

• Ha nem használja, a gépet egy jól szellőző helyen tárolja.
• Ha a gép ki van kapcsolva, csatlakoztassa a töltő kábelét (5/A 

ábra). Ellenőrizze, hogy az akkumulátortöltőn meghatározott 
bemeneti feszültség kompatibilis-e az elérhető áramforrással.

• Az újratöltés előtt győződjön meg róla, hogy a töltő beállításai 
megfelelőek-e. Az akkumulátortöltő gyári beállítása: ZSELÉS 
akkumulátor. (Lásd: AKKUMULÁTORTÖLTŐ BEÁLLÍTÁSAI).

• Ha hiba jelentkezik az akkumulátortöltőben, egy hibakód 
jelenik meg (lásd a géphez adott akkumulátortöltő használati 
útmutatóját).

• A töltési ciklus során a töltő visszajelzőinek színe megváltozik, 
pirosról sárgára és végül zöldre. A töltési ciklus végén, ha a 
lámpa zölden világít, csatlakoztassa le a töltő kábelét.

FIGYELEM: Soha ne csatlakoztassa le az akkumu-
látort újratöltés során. Ettől szikra keletkezhet.

Fig. 5/A
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AKKUMULÁTORTÖLTŐ BEÁLLÍTÁSAI

FONTOS: Az akkumulátortöltő gyári beállítása: ZSELÉS 
akkumulátor. Az ólom-sav akkumulátorok esetén az 
akkumulátortöltő kapcsolóit az ábrán látható módon kell beállítani; 
ellenkező esetben az akkumulátor sérülhet.

A kapcsolók a fekete kör alakú burkolat mögött találhatók (5/B 
ábra).

SW2
DP2
ON 13A

DEFAULTOFF 10A

SW1 SW2
DP1 DP2 DP1
OFF OFF OFF IUIa Acido generica
OFF OFF ON IUIa/O Acido generica con mant.
OFF ON OFF IUIa Acido "Trojan"
OFF ON ON IUUO Gel/AGM Generica DEFAULT
ON OFF OFF IUIa Gel "Exide Sonnenschin"
ON OFF ON IUIa AGM "Discover"
ON ON OFF IUIa Gel AGM Reliant AGM "Trojan"
ON ON ON IUoU AGM Fullriver

DIP- SWITCH (SW1-SW2)

ON ON

OFF OFF

DP1 DP2
SW1

ON ON

OFF OFF

DP1 DP2
SW2

ON

Fig. 5/B
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SZŰRŐ KARBANTARTÁSA

Szűrő tisztítása
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. Ha a seprőgép munka 
közben felveri a port, ellenőrizze a szívószűrő állapotát.
A szűrő tisztításához a következők szerint járjon el.

Poros környezet
Ha a gépet poros környezetben használja (pl. cementgyárban, 
fűrészüzemben, stb.), gyakrabban használja a szűrőrázót (3. 
ábra, 7.).

Szűrő cseréje
A szűrőt minden 200 üzemórát követően ki kell cserélni.

Kövesse a 6. ábrán található utasításokat:
• Nyissa ki a fogantyút (1. poz.)
• Forgassa el a rögzítőket (2. poz.) 180°-kal
• Cserélje ki a szűrőt (3. poz.)
• A nyílnak (4. poz.) a levegőáramlás irányába kell mutatnia, 

kívülről a gép belseje felé.

FIGYELEM: helyezze be a szűrőt a jelzett irányba (6. ábra, 4.).

A szűrő cseréjekor győződjön meg róla, hogy a szűrő és a tömítés 
megfelelően illeszkedik.

A HULLADÉKOK MEGSEMMISÍTÉSEKOR TARTSA BE AZ 
ÉRVÉNYBEN LÉVŐ RENDELKEZÉSEKET.

1

3

2 4

Fig. 6
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OLDALSÓ KEFE CSERÉJE ÉS BEÁLLÍTÁSA

Csere
A gép elejének megemelését követően cserélje ki az oldalsó kefét, 
csavarja ki a 2. ábrán látható csavart, amely a kefét rögzíti, majd 
távolítsa el a kefét. Helyezzen fel egy úgy kefét és húzza meg a 
csavart az alátéttel együtt.
Beállítás
Nyissa le az első burkolatot és távolítsa el az első tartályt.
Az oldalsó kefe beállításához lazítsa meg a 6/A ábra, 1. poz. 
csavarját és kézzel állítsa be a kefét a kívánt magasságba. Ha 
beállította a megfelelő magasságot, húzza meg a két csavart.

A kefe beállítása a következő verziók esetén: 520ST - 720ET - 
720ST
A középső kefe beállításához hajtsa le az első burkolatot, lazítsa 
meg a rögzítőanyát (6/C ábra, 3.) és forgassa el a gombot (6/C 
ábra, 2.) az óramutató járásával ellentétesen, hogy növelni tudja 
a kefe nyomását.
Ha a kefe egyszer beállításra került, húzza meg a rögzítőgyűrűt.

A kefe beállítása a következő verzió esetén: 520ET
A középső kefe beállításához hajtsa le az első burkolatot, lazítsa 
meg a rögzítőanyát (6/C ábra, 1.) és forgassa el a gombot (6/C 
ábra, 2.) az óramutató járásával ellentétesen, hogy növelni tudja 
a kefe nyomását.
Ha a kefe egyszer beállításra került, húzza meg a rögzítőgyűrűt.

KÖZÉPSŐ KEFE CSERÉJE ÉS BEÁLLÍTÁSA

Csere (6/B ábra)
A középső kefe cseréjéhez nyissa le az első burkolatot és távolítsa 
el az első tartályt a gépből, csavarja ki a négy rögzítőcsavart és 
távolítsa el a kefét. Amikor az új kefét helyezi fel, győződjön meg 
róla, hogy a kefe a megfelelő irányba áll, így a piszkot a gép 
középpontja felé mozgatja. 

1

2
1

Fig. 6/A

Fig. 6/C

Fig. 6/B

Fig. 6/D
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HAJTÓSZÍJ CSERÉJE ÉS BEÁLLÍTÁSA

Ahhoz, hogy a gépet felkészíthesse egy vagy több kefe cseréjére, 
a következők szerint járjon el:
• hajtsa le az első burkolatot, távolítsa el a felső burkolatot és 

az első tartályt.
• a kerék leszerelését követően csavarja ki a csavarokat, 

amelyek a lökhárítót és a jobb oldali burkolatot rögzítik, majd 
távolítsa el őket.

A középső kefe szíjának cseréje
• Távolítsa el a szíjat (7. ábra, 7.) a tárcsán található 

beszúrásból (7. ábra, 6.).
• Távolítsa el a szíjat (7. ábra, 5.) a tárcsán található 

beszúrásból (7. ábra, 6. és 4.).
• Helyezze fel a szíjat.
• Helyezze vissza a szíjat (7. ábra, 7.) a tárcsán található 

beszúrásba (7. ábra, 6.).

Az oldalsó kefe szíjának cseréje

• Távolítsa el a szíjat (7. ábra, 7.) a tárcsáról (7. ábra, 6.).
• Csavarozza ki a rögzítőcsapot (7. ábra, 8.) és oldja ki a 

kampókat a kar oldalán (7. ábra, 9.) az üresjárat fogazott 
gyűrűjéből.

• Távolítsa el a szíjat (7. ábra) az oldalsó karból (7. ábra, 9.).
• Helyezze fel a szíjat.
• Csatlakoztassa vissza az oldalsó kart (7. ábra, 9.) az üresjárat 

fogazott gyűrűjéhez.
• Húzza meg a csapot (7. ábra, 8.).
• Helyezze vissza a szíjat (7. ábra, 7.) a tárcsán található 

beszúrásba (7. ábra, 6.).

Hajtószíj cseréje

• Csavarozza ki a tárcsát rögzítő csavart (7. ábra, 4.) és 
távolítsa el a fordulatszámcsökkentő tengelyről, de ügyeljen, 
hogy a ék ne lazuljon meg az ékpályában.

• Csavarozza ki a tárcsát rögzítő csavart (7. ábra, 3.) és 
távolítsa el a fordulatszámcsökkentő tengelyről, de ügyeljen, 
hogy a ék ne lazuljon meg az ékpályában.

• Távolítsa el a csapot (7. ábra, 1.).
• Helyezze fel az új szíjat (7. ábra, 2.).
• A fordulatszámcsökkentő áttételen rögzítse a tárcsát (7. ábra, 

3.) úgy, hogy a szíj már a beszúrásban van.

Fig. 7
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TERELŐLAPOK CSERÉJE

Külső oldalsó terelőlapok

Az oldalsó terelőlapok cseréjéhez (8. ábra, 1.) vegye le a hátsó 
kereket, illetve a megfelelő oldalsó burkolatot. Csavarja ki a 
terelőlapokat rögzítő csavarokat az alvázon (8. ábra, 2.), majd 
helyezze fel az új terelőlapokat.

Belső oldalsó terelőlapok

A belső oldalsó terelőlapok cseréjéhez (8. ábra, 5.) emelje fel a 
gép első részét és csavarja ki a terelőlapokat az alvázhoz rögzítő 
csavarokat (8. ábra, 6.). Helyezze fel az új terelőlapokat.

Középső terelőlap

• Vegye le a hátsó kerekeket, illetve a megfelelő oldalsó 
burkolatot.

• Távolítsa el a hátsó tartályt.
• Csavarja ki a csapot, amelyek a két terelőlapot rögzítik (8. 

ábra, 3.) az alváz oldalához.
• Fogja meg a terelőlapot (8. ábra, 4.) és húzza a gép külső 

része felé.

Összeszerelés:
• Helyezze be a terelőlapot ugyanabba az irányba, mint amerre 

eltávolítja.
• Helyezze be a két pozícionálócsapot a megadott furatokba.
• Húzza meg a rögzítőcsapokat és szerelje össze a gépet.

KÁBELEK CSERÉJE ÉS BEÁLLÍTÁSA

Vezérlőbowden cseréje

A vezérlőbowden cseréjéhez a következők szerint járjon el:
• Távolítsa el a felső burkolatot a gépről.
• Lazítsa meg a csapot a bowdenen rögzítőelemén.
• Húzza ki a bowdent a rögzítőelemből, illetve fogantyúból.
A bowden összeszereléséhez:
• Helyezze be a bowden egyik végét a fogantyún található 

állítócsavarba (a gömb alakú kábelrögzítő nélküli vég).
• Helyezze be a bowdent a tokozatba.
• Csatlakoztassa a gömb alakú bowdenrögzítőt a fogantyúhoz.
• A bowdent először bújtassa át az alvázhoz rögzített elemen, 

majd a bowdenrögzítő csapon.
• Húzza meg a rögzítőcsapot.
A bowden beállításához használja a két rögzítőt, amíg a kívánt 
pozíciót el nem éri.

Az oldalsó kefe emelőbowdenjének cseréje

Az oldalsó kefe emelőbowdenjének cseréjéhez a következők 
szerint járjon el:
• Távolítsa el a felső burkolatot a gépről és az első tartályt.
• Távolítsa el az első lökhárítót, a jobb oldali kereket és a jobb 

oldalsó burkolatot.
• Lazítsa meg a bowden bilincsét.
• Lazítsa meg a csapot a rögzítőelemen.
• Távolítsa el a fogantyút a tartóból és nyissa ki.
• Távolítsa el a bowdent a két tokozatból.

A bowden összeszereléséhez:
• Helyezze be a bowdent a fogantyúba.
• Zárja be a fogantyút és rögzítse a tartóban.
• Helyezze be a bowdent a tokozatokba.
• Rögzítse a bowden egyik végét a bilinccsel, a másik végét a 

rögzítőcsappal.
A bowden beállításához használja a két rögzítőt, amíg a kívánt 
pozíciót el nem éri.

Fig. 8
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HU AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA

TÁBLÁZAT HIBAKERESÉSHEZ

HIBA OK MEGOLDÁS

A középső kefe 
nem forog.

A szíj szakadt Cserélje ki

Hajtómotor sérült
Vegye fel a 
kapcsolatot a 
szervizközponttal

Vezeték 
leválasztva

Vegye fel a 
kapcsolatot a 
szervizközponttal

Az oldalsó kefe 
nem forog. A szíj szakadt Cserélje ki

Az akkumulátor 
nem tartja meg a 
töltést

Nincs folyadék 
(savas 
akkumulátorok)

Töltse fel

Laza érintkező Húzza meg.

Por száll fel a 
ventilátorból

Törött szűrő Cserélje ki
A szűrő nem 
megfelelően van 
pozícionálva

Igazítsa meg

Kopott tömítések Cserélje ki
A kefék túl gyorsan 
elkopnak

A kefék nyomása 
túl nagy Állítsa be

Munka közben 
száll a por

Kopott terelőlapok Cserélje ki

A szűrő eltömődött Tisztítás

A szívómotor nem 
működik

A motor leégett

Vegye fel a 
kapcsolatot a 
szerviz-
központtal

Vezeték 
leválasztva

Vegye fel a 
kapcsolatot a 
szervizközponttal

A gép nem indul el

Az akkumulátor 
érintkezői 
leválasztva

Ellenőrizze

Az akkumulátorok 
lemerültek Újratöltés

Egyéb hiba esetén vegye fel a kapcsolatot 
a márkakereskedővel

GÉP MEGSEMMISÍTÉSE

Ha a gép megsemmisítésére készül, tartsa szem előtt, hogy 
az akkumulátorokat NEM LEHET hétköznapi hulladékként 
kezelni, hanem az érvényben lévő helyi előírások szerint kell 
megsemmisíteni. Mivel a gép számos részegységből áll ösz-
sze, javasolt szétszerelni és az azonos anyagtípus szerint 
csoportosítani, az érvényben lévő előírásoknak megfelelően.

A MEGSEMMISÍTÉSRE VÁRÓ RÉSZEKET NE HASZNÁLJA 
FEL TARTALÉKALKATRÉSZKÉNT. AZ ÖSSZES ALKATRÉSZ 
KISGYERMEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ.

MEGJEGYZÉSEK
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