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A géppel történő munkavégzést megelőzően figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik
Pozorno preberite to navodilo za uporabo, preden se lotite kakršnega koli poseganja v stroj
Před jakoukoli manipulací se strojem si nejdříve pozorně přečtěte tento návod.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije izvođenja bilo kakvih radnji na uređaju.
Įdėmiai perskaityk ite šį vadovą prieš atlikdami bet kokius darbus su mašina
Pirms uzsākt jebkuru darbu ar šo iekārtu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
Tento návod si pozorne prečítajte pred každým zásahom na stroji.
Citiți cu atenție acest manual înainte de a efectua orice operațiuni asupra mașinii
Makine ile herhangi bir işlem yapmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun
Enne seadme esmakordset kasutamist tutvuge hoolikalt käesoleva kasutusjuhendiga.
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία στο μηχάνημα
本機で作業を行う前に本説明書をよくお読みください
본 제품을 사용하기 전 다용음 설명서의 내용을 숙지하여 주십시오
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MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

55 60 70

Tisztítási szélesség
mm 530 614 678

inch 21 24 28

Felszívási szélesség
mm 710 942

inch 30 37

Óránkénti tisztítási kapacitás
m2/h 3180 3684 4068

ft2/h 34229 39654 43787

Kefék száma n° 1 2

Kefeátmérő
mm 530 310 345

inch 21 13 14

Maximális kefenyomás
g/cm2 10,3 62,6 43,7

kPa 0,98 6,8 4,3

Kefe forgási sebessége g/1°
RPM 150 220

Kefemotor teljesítménye
W 400 2 x 400

HP 0,53 2 x 0,53

Hajtómotor teljesítmény
W 300

HP 0,4

Maximális sebesség
Km/h 6

mph 3,7

Felszívómotor teljesítménye
W 480 (2 stadi) 480 (3 stadi)

HP 0,64 0,64

Tisztavíz-tartály
L 75

gal 20

Piszkosvíz-tartály
L 80

gal 21

Hátsó kerékátmérő
mm 225

inch 8,8

Maximális emelkedő % 8 16
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Bruttó súly
Kg 418 430 431

lbs 921,5 947,9 950

Szállítási súly
Kg 293 293 293

lbs 645,9 645,9 645,9

Akkumulátorok száma n° 2 4

Akkumulátorfeszültség V 12 6

Különálló akkumulátor kapacitása Ah (5h) 105 180

Táprendszer feszültsége V 24

Gép méretei

mm
X=1310
Z=673

Y=1030

X=1310
Z=675

Y=1030

X=1310
Z=760

Y=1030

inch
X=51,5
Z=26,4
Y=40,5

X=51,5
Z=26,5
Y=40,5

X=51,5
Z=29,9
Y=40,5

Akkumulátor befogadó méretei (hosszú-
ság, szélesség, magasság)

mm 390x478x260

inch 15,3x18,8x10,2

Csomagolt méret (hosszúság, széles-
ség, magasság)

mm 1445X795X1140

inch 56,8x31,2x44,8

Hangnyomás LpA
(dB) 67 69 69

Mérési bizonytalanság K
(dB) 3,2 3,2 3,2

Vibráció szintje (kéz) HAV
m/sec2 1,5 1,3 1,3

Mérési bizonytalanság, k m/sec2 0,8 0,6 0,6

Vibráció szintje (test) HBV
m/sec2 0,6 0,6 0,6

Mérési bizonytalanság, k m/sec2 0,3 0,3 0,3

Maximális víz és tisztítószer 
hőmérséklet °C da 4 a 55

Az adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
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X-Y-Z: Lásd: “MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ”

GÉP MÉRETEI
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BIZTONSÁGI JELZÉSEK

FIGYELEM! VÁGÁS VESZÉLY

FIGYELEM! ZÚZÓDÁSVESZÉLY

FIGYELEM! HORZSOLÁSVESZÉLY

FIGYELEM! BECSÍPÉS VESZÉLYE

FIGYELEM! SAVAS ÉGÉS VESZÉLYE

FIGYELEM! ÉGÉS VESZÉLYE

MAXIMÁLIS EMELKEDŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ, FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

EGYENÁRAM JELZÉSE

SZIGETELÉSI OSZTÁLY, EZ A BESOROLÁS CSAK AZ AK-
KUMULÁTORRÓL MŰKÖDŐ BERENDEZÉSEKRE VONAT-
KOZIK.
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
Az útmutató célja
Ezt az útmutatót a Gyártó készítette és a gép1 szerves részét képezi.
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, rendelkezés-
re állnak egyéb kiadványok is, amelyek a karbantartó személyzet3 számára tartalmaznak speciális 
információkat.
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 vagy a gép sérülését, illetve a padló 
vagy a környezet károsodását eredményezheti.
Lapozza fel az útmutató elején található tartalomjegyzéket, hogy gyorsan megtalálja a szükséges 
fejezetet.
A nagyobb figyelmet igénylő szövegrészek vastagon szedettek, illetve egy szimbólum előzi meg 
őket, amelyek jelentése az alábbiakban látható.

! VESZÉLY!
Azt jelzi, hogy különös odafigyelés szükséges az olyan események elkerülése érdekében, 

amelyek súlyos, akár halálos személyi sérüléseket is okozhatnak.
! FIGYELEM!

Azt jelzi, hogy különös odafigyelés szükséges az olyan események elkerülése érdekében, 
amelyek személyi sérülést, gép- vagy környezeti károsodást vagy pénzügyi veszteséget 

okozhatnak.
! FONTOS!

Fontos információ.

A vállalat folyamatos termékfejlesztéssel és frissítéssel kapcsolatos politikájának megfe-
lelően a Gyártó fenntartja a jogot a módosítások előzetes értesítés nélküli végrehajtására.

Bár a gép jelentősen eltérhet a jelen dokumentumban található illusztrációktól, az útmutató-
ban szereplő utasítások helyessége és érvényessége garantált.

A gép azonosítása
Az adattáblán a következő információk találhatók:

 ► Modell
 ► Akkumulátorfeszültség
 ► Névleges teljesítmény
 ► Névleges áramerősség
 ► Sorozatszám
 ► Gyártás éve
 ► IP védelem
 ► Száraz súly
 ► Maximális mászóképesség
 ► Gyártó neve

A géphez tartozó dokumentumok
 ► Használati útmutató
 ► Garanciajegy
 ► CE - Megfelelőségi tanúsítvány
 ►

1 Az útmutatóban a "gép" kifejezés helyettesíti a márkanevet.
2 A gép működtetéséért felelős személyek, akik nem hajtanak végre olyan műveleteket, amelyekhez speciális műszaki 
képzettség szükséges.
3 Gyakorlattal, műszaki képzettséggel rendelkező személyek, megfelelő jogszabályi és szabvány-ismerettel, akik a 
szükséges műveleteket végrehajthatják, felismerik és elhárítják a kezeléssel, üzembe helyezéssel, karbantartással kap-
csolatos kockázatokat.

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Általános leírás
Ez egy súroló-szárító gép, amely sík, vízszintes, sima vagy mérsékelten durva, illetve akadálymen-
tes padlók söprésére, mosására és szárítására használható középületekben vagy ipari létesítmé-
nyekben.
A súroló-szárító gép mosószer és víz oldalát a megfelelő koncentrációban viszi fel a padlóra, majd 
a szennyeződések eltávolításához felsúrolja a padlót. A körültekintően megválasztott tisztítószer 
és kefék (vagy súrolótárcsák) megválasztásával - amelyek széles választékban elérhetők - a gép 
számos padlótípushoz és szennyeződéshez alkalmazható.
A gépbe épített szívórendszer a felmosást követően felszárítja a padlót a szennyesvíz-tartályban 
található szívómotor által létrehozott alacsony nyomás segítségével. A tartályhoz csatlakoztatott 
gumibetét összegyűjti a szennyezett vizet. 
Gép részei
A gép főbb részei az alábbiakban kerülnek bemutatásra (1. ábra).

 ► A víz-/tisztítószer tartályban (1. ábra, 1. ref.) található a tiszta víz és a tisztítószer keveréke.
 ► A piszkosvíz-tartály (1. ábra, 2. ref.) gyűjti össze a szennyes vizet a padlóról a mosást 

követően;
 ► Vezérlőpanel (1. ábra, 3. ref.).
 ► Fejegység (1. ábra, 4. ref.) a fő elem, amelyen azok a kefék/görgők találhatók, amelyek a 

padlóra felviszik a tisztítószer oldatát és eltávolítják a szennyeződést.
 ► Gumibetét (1. ábra, 5. ref.): lehúzza és felszárítja a padlót a víz összegyűjtésével.

2

3

1

4

5

1
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Veszélyzónák
 ► Vezérlőpanel: rövidzárlat okozta áramütés veszélye.
 ► Tartály: bizonyos tisztítószerek használata esetén szem-, bőr-, nyálkahártya- és légúti ir-

ritáció, valamint fulladás előfordulhat. A környezetből összegyűjtött szennyeződések által 
jelentett veszély (mikrobák és vegyi anyagok). Két tartály jelentette zúzódásveszély, ami-
kor a szennyesvíz-tartály visszahelyezésre kerül a mosószertartály tetejére.

 ► Mosófej-egység: kefe forgása által jelentett veszély.
 ► Első/hátsó kerekek: zúzódásveszély a kerekek és az alváz között.
 ► Rövidzárlat veszélye az akkumulátor pólusai között, illetve hidrogén jelenléte töltés köz-

ben.
Kiegészítők

 ► Puha, kemény kefék és súrolótárcsa.
 ► Vegyszeradagoló-tartály.
 ► NORD ELETTRONICA NE284 - S.P.E.CHBHD1-XR-P akkumulátortöltő szimpla kefés ver-

zióhoz
 ► S.P.E. CBHD3/CHBHD1-XR-P akkumulátortöltő dupla kefés verzióhoz
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BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Biztonsági óvintézkedések

! VESZÉLY!
A gép indítása és használata, illetve a karbantartási vagy egyéb műveletek megkezdése előtt 

figyelmesen olvassa el ezt a Használati útmutatót.

! FIGYELEM!
Szigorúan kövesse a Használati útmutató utasításait (különös tekintettel a “Veszély!” és 
“Figyelem!” jelöléssel ellátott részekre. Tartsa be a gépen elhelyezett biztonsági címkéken 

található utasításokat (lásd: “Biztosági jelölések” c. részt.
A Gyártó nem vállal felelősséget az utasítások be nem tartásából származó személyi sérülé-

sekért vagy vagyoni károkért.

A gépet kizárólag olyan személyek használhatják, akik a megfelelő képzésben részesültek és/vagy 
akik a megfelelő képességekkel rendelkeznek, illetve a használatra engedélyt kaptak.
A gépet kiskorúak nem használhatják.
A gépet kizárólag az eredetileg tervezett célra szabad felhasználni. Szigorúan be kell tartani az arra 
az épületre vonatkozó biztonsági előírásokat és feltételeket, amelyben a berendezés alkalmazásra 
kerül (pl.: gyógyszeripari cégek, kórházak, vegyi üzemek, stb.).
Ezt a gépet kölcsönzésre, illetve közintézményekben való használatra tervezték, például: szál-
lodák, iskolák, kórházak, gyárak, üzletek és irodák.
A gépet csak beltérben szabad használni.
Ne használja a gépet biztonsági rendszer (leső tárgyak elleni védelem - FOPS) nélkül, ahol
a gépkezelőt leeső tárgyak veszélyeztetik.
Figyelem, a gépet mindig zárt térben kell tartani. 
Ne használja a gépet nem megfelelő megvilágítás mellett, robbanásveszélyes környezetben, köz-
utakon, veszélyes szennyeződések feltakarítására (por, gáz, stb.) vagy nem megfelelő környezet-
ben.
A gépet +4°C és +40°C közötti használatra tervezték. Ha nincs használatban, akkor +0°C és +50°C 
között tárolható.
A gépet 0% és 95% relatív páratartalom közötti használatra tervezték.
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.
Soha ne használja a gépet olyan lejtőkön vagy rámpákon, amelyek szöge nagyobb, mint a “Műsza-
ki specifikációban” meghatározott érték; soha ne haladjon lejtőkön keresztben, még kis lejtők ese-
tén sem. Mindig körültekintően manőverezzen, kerülje el a hátramenetet. Ha meredekebb rámpán 
vagy lejtőn halad, a legnagyobb körültekintéssel járjon el, hogy megelőzhesse a borulást és/vagy 
a nem kontrolált gyorsulást. 
Soha ne parkolja a gépet lejtőn.
Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gépet, ha a motor jár. Mielőtt elhagyná a gépet, állítsa le a motort 
és győződjön meg róla, hogy nem lehet véletlenül sem elmozdítani.
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 tudás-
sal vagy tapasztalattal, kivéve ha őket a biztonságukért felelős személy felügyeli és a gép haszná-
latával kapcsolatos utasításokat megkapták.
Soha ne használja a gépet emberek vagy áruk szállítására vagy vontatásra.
Ne vontassa a gépet.
Soha semmilyen okból kifolyólag ne helyezzen tárgyakat a gépre.
Soha ne akadályozza a szellőzést és a takarja el a hőelvezető nyílásokat.
Soha ne távolítsa el, módosítsa vagy kerülje meg a biztonsági berendezéseket.
Számos kellemetlen tapasztalat mutatja, hogy a személyes tárgyak súlyos személyi sérülésekhez 
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vezethetnek. A munka megkezdése előtt vegye le az ékszereket, az órákat, nyakkendőket, stb.
A gépkezelő minden esetben viseljen személyi védőfelszereléseket: kötényt vagy overált, csúszás-
gátló vízhatlan cipőket, gumikesztyűt, védőszemüveget és fültokot, illetve maszkot a légcső védel-
me érdekében.
Kezeit tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
Győződjön meg róla, hogy az akkumulátortöltőhöz használt tápkábelek a megfelelő földelőrend-
szerhez kapcsolódnak, illetve rendelkeznek termikus mágneskapcsolóval és érintésvédelmi kap-
csolóval.
Győződjön meg róla, hogy az adattáblán megadott elektromos jellemzők (feszültség, frekvencia, 
teljesítmény) megfelelnek az elektromos hálózat jellemzőinek.
Az akkumulátor gyártójának utasításait, illetve a vonatkozó előírásokat be kell tartani. Az akkumu-
látorokat mindig tisztán és szárazon kell tartani, hogy elkerülhető legyen a felületi kúszás. Védje az 
akkumulátort olyan szennyeződésektől, mint a fémpor. 
Soha ne helyezzen szerszámokat az akkumulátorokra, mivel azok rövidzárlatot, ezáltal robbanást 
okozhatnak. 
Akkumulátorsav használatakor minden esetben szigorúan tartsa be a biztonsági utasításokat, ame-
lyeket a “Akkumulátorok: előkészítés” c. fejezetben találhatók.
Akkumulátortöltő (OPCIONÁLIS): rendszeresen ellenőrizze a hálózati kábelt, hogy nem sérült-e. 
Ha a hálózati kábel sérült, ne használja a töltőt; cserélje ki a kábelt, vegye fel a kapcsolatot a 
szakszervizzel.
Ha túlzott mágneses mező tapasztalható, mérje fel, hogy milyen hatással van ez a 
vezérlőelektronikára.
Az akkumulátorok újratöltéséhez minden esetbe a géphez kapott akkumulátortöltőt használja.
Soha ne mosassa le a gépet magasnyomású mosóval.
Hiba és/vagy hibás működés esetén azonnal kapcsolja ki a gépet (csatlakoztassa le az elektromos 
hálózatról vagy az akkumulátorokról) és ne nyúljon hozzá. Vegye fel a kapcsolatot a Gyártó által 
jóváhagyott szakszervizzel.
Minden karbantartási műveletet megfelelően megvilágított területen kell végrehajtani, az elektro-
mos ellátás lecsatlakoztatását követően.
Az elektromos rendszeren végrehajtott munkákat, a karbantartásokat és egyéb javítási művelete-
ket, amelyek nem kerültek bemutatásra a jelen útmutatóban, csak szakember vagy tapasztalattal 
rendelkező kezelő hajthatja végre.

! VESZÉLY!
Amikor a szennyesvíz-tartály felemeli (a kiürítést követően), hogy a belső részekhez 
hozzáférje, a biztonsági konzolt helyezze be a megfelelő pozícióba, hogy a tartály 

véletlenszerű visszaesését megakadályozza (29. ábra).

29

12



HU

Használja az gyártó által biztosított eredeti kiegészítőket és alkatrészeket, hogy garantálni tudja a 
gép biztonságos és problémamentes működését. Soha ne használjon olyan alkatrészeket, amelyek 
másik gépről vagy készletből származnak.
A gépet úgy tervezték és építették, hogy az adattáblán található gyártási évtől számított tíz évig biz-
tosított legyen a szervizelése. Ezen időszak elteltét követően a gépet - függetlenül attól, hogy hasz-
nálatban volt vagy sem - az adott ország érvényes előírásainak megfelelően kell megsemmisíteni.
A megsemmisítés előtt le kell választani az elektromos hálózatról, minden folyadékot le kell üríteni 
és a gépet le kell tisztítani.
A gép WEEE típusú speciális hulladék és az érvényben lévő környezetvédelmi előírások vonatkoz-
nak rá (2002/96/EK WEEE).
A gépet a háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni, az érvényes előírásoknak és 
szabványoknak megfelelően.

13
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KEZELÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS
A csomagolt gép emelése és szállítása

! FIGYELEM!
Az emelési műveletek során győződjön meg róla, hogy a becsomagolt gép megfelelően rög-

zítve van, hogy elkerülhesse a felborulást vagy az esetleges leesést.
A gépet minden esetben megfelelően megvilágított helyen kell fel-/lerakodni.

A gépet a Gyártó egy fa raklapra csomagolja. A szállító gépjárműre a megfelelő szerkezettel kell 
elhelyezni (lásd: EK irányelv 89/392, illetve annak kiegészítései és/vagy módosításai). A célállomá-
son hasonló eszközökkel kell lerakodni.
A csomagolt gép emeléséhez minden esetben használjon villástargoncát. Óvatosan mozgassa, 
hogy elkerülje az ütközést és a gép felborítását.
Ellenőrzések szállítást követően
Amikor a szállító leszállítja a gépet, győződjön meg róla, hogy mind a csomagolás, mind pedig a 
gép sérülésmentes. Ha a gép sérült, győződjön meg róla, hogy a szállító tisztában van a sérüléssel, 
illetve az áru átvétele előtt tartsa fent magának a jogot (írásban) kárigény bejelentésére.
Kicsomagolás

! FIGYELEM!
A gép kicsomagolásakor a gépkezelőnek a szükséges személyi védőfelszereléseket viselnie 

kell (kesztyűk, szemüveg, stb.), hogy csökkentse a sérülés kockázatát.

A gép kicsomagolásakor a következők szerint járjon el.
 ► Vágja el és távolítsa el a műanyag szalagokat olló vagy csípőfogóval.
 ► Távolítsa el a karton csomagolást.
 ► Távolítsa el a tasakokat az akkumulátorok helyéről és ellenőrizze azok tartalmát:

jelen Használati útmutató, a karbantartási útmutató, megfelelőségi nyilatkozat, garancia-
jegy;
akkumulátorhidak az érintkezőkkel;
akkumulátortöltő csatlakozója.

A modelltől függően távolítsa el a fém konzolokat vagy vágja át a műanyag hevedereket, amelyek 
az alvázat rögzítik a raklaphoz.
Egy rámpát használva hátrafelé tolja le a gépet a raklapról; lásd a hajtott kerekek elektronikus 
fékjének behúzásával/kiengedésével kapcsolatos “Gép tolása és húzása” c. részt a részletekért.
Csomagolja ki a keféket a csomagolásból.
Tisztítsa meg a gép külső részét, fordítson kellő figyelmet a biztonsági előírásokra.
Ha a gépről eltávolította a csomagolást, folytassa az akkumulátorok beszerelésével (lásd: “Akku-
mulátorok: beszerelés és csatlakoztatás”).
A csomagolást megőrizheti és újra felhasználhatja abban az esetben, ha gépet egy másik telep-
helyre vagy műhelybe szállítja.
Ellenkező esetben a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg.
Akkumulátorok (akkumulátor verzió)
Ezekbe a gépekbe két különböző típusú akkumulátor szerelhető be:

 ► Szivárgásmentes ólom-sav akkumulátorok: ezeknek rendszeresen ellenőrizni kell az elekt-
rolitszintjét. Ha szükséges, töltse fel az akkumulátort desztillált vízzel, hogy elfedje a lamel-
lákat. Ne töltse túl (max. 5 mm-rel a lamellák felett).

 ► Zselés akkumulátorok: ezek az akkumulátorok nem igényelnek karbantartást.
Az akkumulátor műszaki specifikációjának meg kell felelnie a Műszaki specifikáció c. részben fel-
soroltaknak. Nagyobb kapacitású akkumulátorok használata súlyosan veszélyeztetheti a manőve-
rezhetőséget, illetve a hajtómotor túlmelegedéséhez vezethet. Alacsonyabb kapacitású és súlyú 
akkumulátor esetén gyakoribb töltés szükséges.
Az akkumulátorokat feltöltve, szárazon és tisztán kell tartani, a csatlakozások minden esetben le-
gyenek megfelelően meghúzva.
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! FONTOS!
Kövesse az alábbi lépéseket, hogy a gép szoftverét az adott akkumulátortípushoz konfigu-

rálhassa:
lásd: “Műszaki menü” c. részt.
Akkumulátorok: előkészítés

! VESZÉLY!
Az akkumulátorok beszerelésekor, illetve az akkumulátorok karbantartásakor a gépkezelő-
nek a szükséges személyi védőfelszereléseket viselnie kell (kesztyűk, szemüveg, stb.), hogy 
csökkentse a sérülés kockázatát. Kerülje a nyílt láng használatát, kerülje az akkumulátorpó-

lusok rövidre zárását, kerülje a szikrákat és ne dohányozzon.
Az akkumulátorok normál esetben savval feltöltve és használatra kész állapotban kerülnek leszál-
lításra.
Ha az akkumulátorok szárazak, a következők szerint járjon el a gépbe való beszerelést megelő-
zően.
Távolítsa el a fedeleket és töltse fel a cellákat kénsav oldattal, amely megfelelő az adott akkumu-
látorokhoz, 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 álljanak, hogy a légbuborékok távozhassanak és a lamel-
lák felszívhassák az elektrolitot.
Győződjön meg róla, hogy az elektrolit szintje a lamellák felett van, szükség estén töltse fel kénsav 
oldattal.
Zárja le a fedeleket.
Szerelje be az akkumulátorokat a gépbe (kövesse az alábbiakban található lépéseket).
A gép első indítása előtt töltse fel az akkumulátorokat. Kövesse a “Akkumulátor karbantartása és 
töltése” c. részben található utasításokat. 
Akkumulátorok: beszerelés és csatlakoztatás

! VESZÉLY!
Ellenőrizze, hogy a vezérlőpanelen az összes kapcsoló “0” (ki) állásban van.

Győződjön meg róla, hogy a “+” jelzéssel jelölt érintkezőt az akkumulátor pozitív sarkához 
csatlakoztatja. Az akkumulátor töltését ne ellenőrizze szikrázással.

Szigorúan kövesse az alábbiakban leírt utasításokat, mivel az akkumulátorok rövidre zárása 
azok felrobbanását is okozhatja.

Helyezze be az akkumulátorokat a helyükre, az ábrán látható iránynak megfelelően ( 2. és 3. ábra). 
Két akkumulátorral szerelt gépek esetén helyezze a polisztirol távtartókat az akkumulátorház és az 
akkumulátorok közé, lásd az ábrát (3. ábra)
A fenti ábrán látható kábelelrendezés szerint csatlakoztassa az akkumulátor kábeleit és az áthida-
lókat az akkumulátor érintkezőihez. Rendezze el a kábeleket az ábrán látható módon, húzza meg 
az érintkezőket a sarukon és vonja be őket vazelinnel.
Engedje le a tartályt a munka pozícióba.
A gép használatakor kövesse az alábbi utasításokat.

! FIGYELEM!
Soha ne hagyja, hogy az akkumulátorok teljesen lemerüljenek, mivel ettől véglegesen káro-

sodhatnak.

+

+

+

+ -

-

-

-

Battery
2

+

+

-

-

Battery
3

15



HU

Akkumulátorok: eltávolítás
! VESZÉLY!

Az akkumulátorok eltávolításakor a gépkezelőnek a szükséges személyi védőfelszerelése-
ket viselnie kell (kesztyűk, szemüveg, overál, munkavédelmi cipő, stb.), hogy csökkentse 
a sérülés kockázatát. Győződjön meg róla, hogy a vezérlőpanel kapcsolói “0” állásban (ki) 
vannak és a gép le van kapcsolva. Kerülje a nyílt láng használatát, kerülje az akkumulátor-
pólusok rövidre zárását, kerülje a szikrák kialakulását és ne dohányozzon. 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.

Az akkumulátortöltő kiválasztása
Győződjön meg róla, hogy az akkumulátortöltő kompatibilis a használt akkumulátorokkal.
Ólom-sav akkumulátorok: automatikus töltő javasolt. A választás megerősítéséhez vegye fel a kap-
csolatot a töltő gyártójával és olvassa el az útmutatót.
Zselés akkumulátorok: használjon az adott típushoz megfelelő töltőt.

! VESZÉLY
Használjon CE jelzéssel ellátott akkumulátortöltőt, amely megfelel az adott termékeknek 
(EN60335-2-29) és rendelkezik dupla vagy megerősített szigeteléssel a bemeneti és a kime-

net között, illetve egy SELV kimeneti áramkörrel.
Az akkumulátortöltő előkészítése 
Ha olyan akkumulátortöltőt szeretne használni, amely nem a géphez tartozik, akkor azt a géphez 
tartozó csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.
A külső akkumulátortöltőhöz rendelkezésre álló csatlakozó minimum 16 mm2 keresztmetszetű ká-
belekhez megfelelő.
A csatlakozó csatlakoztatásakor a következők szerint járjon el:
Távolítson el körülbelül 13 mm-nyi szigetelést az akkumulátortöltő piros és fekete vezetékéről.
Illessze be a vezetékeket a csatlakozó érintkezőibe és egy megfelelő fogó segítségével erőteljesen 
nyomja össze azokat.
Amikor a vezetékeket helyezi be a csatlakozóba, figyeljen a polaritásra (piros vezeték + fekete 
vezeték –).  
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Gumibetét felszerelése és beállítása
Kapcsolja be a gépet, engedje le a gumibetétet a szívómotor gombjának megnyomásával.
Helyezze be a gumibetétet a konzolon található nyílásba (4. ábra), majd húzza meg a rögzítőgom-
bokat és illessze be a szívócsövet.

Gumibetét beállítása
A gumibetét lehúzza a vékony víz és tisztítószer réteget a padlóról és előkészíti a tökéletes szára-
dást. Idővel a padlón történő folyamatos csúsztatás miatt a gumibetét éle lekerekedik és berepe-
dezik, így csökkentve a szárítási hatékonyságot és szükségesség téve a cserét. A kopás mértékét 
rendszeresen ellenőrizni kell.
A megfelelő száradás érdekében a gumibetétet úgy kell beállítani, hogy a hátsó betét éle használat 
közben körülbelül 45°-ban hajoljon meg a padló minden pontjához képest. A betétek dőlésszöge a 
csavar segítségével állítható (5. ábra, 1. ref.), miközben a gumibetét padlóhoz mért magassága a 
két kerék magasságának állításával lehetséges (6. ábra).

4
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Kefe felszerelése
Szimpla kefével szerelt gépek:
helyezze a kefét a fej alá középre (7. ábra); kapcsolja be a gépet. A gép indítását követően a 
CSATLAKOZTATÁS/KIOLDÁS gomb egyszeri megnyomásával a gép kiengedi a keféket, a máso-
dik megnyomás esetén aktiválja az automatikus kefecsatlakoztatást; a gomb csak akkor engedé-
lyezett, ha az összes funkció deaktiválva van (szívómotor és kefék).

Dupla kefével szerelt gépek:
helyezze a keféket a fej alá mindkét oldalon (8. ábra), a keféknek a kefeközpontosító egységen kell 
elhelyezkedniük, amely a fej közepén található; kapcsolja be a gépet.
A gép indítását követően a CSATLAKOZTATÁS/KIOLDÁS gomb egyszeri megnyomásával a gép 
kiengedi a keféket, a második megnyomás esetén aktiválja az automatikus kefecsatlakoztatást; a 
gomb csak akkor engedélyezett, ha az összes funkció deaktiválva van (szívómotor és kefék).

8
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! FONTOS!
Kövesse az alábbi lépéseket, hogy a gép vezérlőszoftverét konfigurálhassa a kiválasztott 

nyelven történő használathoz:
Lásd: “Műszaki menü” c. részt.
A gép emelése és szállítása

! FIGYELEM!
Minden emelési műveletet és mozgatást megfelelően megvilágított 

területen kell végrehajtani, a helyzetnek legjobban megfelelő biztonsági intézkedések mel-
lett.

A gépkezelőnek minden esetben viselnie kell a személyi védőfelszereléseket.
A szállítóeszközre való rakodás során a következők szerint járjon el.

 ► Ürítse le a tartályokat.
 ► Távolítsa el az akkumulátorokat.
 ► Helyezze fel a gépet egy raklapra és rögzítse egy műanyag hevederrel vagy fém konzo-

lokkal.
 ► Emelje fel a raklapot (a géppel együtt) egy villástargonca segítségével, majd tegye fel a 

szállítóeszközre.
 ► Rögzítse a gépet a szállítóeszközhöz a raklaphoz és a géphez csatlakoztatott kábelek 

segítségével.

19



HU

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ GÉPKEZELŐKNEK
! FIGYELEM!

A munka megkezdése előtt viselni kell az overált, a fültokot, a csúszásgátló, vízhatlan mun-
kavédelmi cipőt, a maszkot a légzőszervek védelme érdekében, a kesztyűt, illetve az összes 

olyan személyi védőfelszerelést, amelyet a munkakörnyezet megkövetel.
! FIGYELEM!

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gépet vagy parkolja le úgy, hogy a kulcs a kapcsolóban 
van és a rögzítőfék ki van engedve.

! FONTOS!
Ha első alkalommal használja a gépet, azt javasoljuk, hogy egy nagyobb, akadálymentes 

területen próbálja ki először, így jobban megismerheti működését.
! FIGYELEM!

A tisztítandó padlófelület sérüléseinek elkerülése érdekében kerülje a kefék forgatását álló 
helyzetben.
! FONTOS!

A gép fel van szerelve gépkezelőt érzékelő eszközzel. A gépet csak akkor lehet leindítani, ha 
megfelelően helyet foglalt a vezetőülésben. Az eszköz leállítja a gépet, ha feláll az ülésből.

! FIGYELEM!
A tisztítószert minden esetben a gyártó utasításai szerint hígítsa. Ne használjon nátrium-hi-
pokloritot (fehérítőt) vagy más oxidálószert, különösen erős koncentrációban. Ne használjon 
oldószereket vagy szénhidrogéneket. A víz és a tisztítószer hőmérséklete ne haladja meg a 
maximális értéket, amely a “Műszaki specifikáció” c. részben látható. Legyenek homoktól és/

vagy egyéb szennyeződésektől mentesek.
A gép fékezett habzású, biológiailag lebomló, kifejezetten a súroló-szárító gépekhez fejlesz-

tett tisztítószerekhez tervezték.
A tisztítószerek és vegyszerek teljes, frissített listája elérhető a Gyártónál:
Csak a padlóhoz és a szennyeződéshez megfelelő termékeket használja.

A tisztítószerek használatakor kövesse a “Biztonsági előírások” c. részben leírt biztonsági 
utasításokat.

A gép előkészítése a munkához
A munka megkezdése előtt a következők szerint járjon el.

 ► Ellenőrizze a kijelzőn, hogy az akkumulátorok teljesen fel vannak töltve. Szükség esetén 
töltse fel. Lásd: “Akkumulátor töltése és karbantartása”.

 ► Győződjön meg róla, hogy a szennyesvíz-tartály üres. Szükség esetén ürítse ki, lásd: 
“Szennyesvíz-tartály ürítése”.

 ► Győződjön meg róla, hogy az oldat tartály tele. Szükség esetén töltse fel, lásd: “Víz-/tisz-
títószer tartály feltöltése”. Ha a gép nem rendelkezik a “vegyszeradagoló” kiegészítővel, 
a szükséges százalékban adagolja a tisztítószert a tartályba, amelyhez használja a mé-
rőpoharat.
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Vezérlők
 ► Vészleállító kapcsoló (9. ábra, 1. ref.): ha 

szükség esetén vagy közvetlen veszélyben 
megmozdítja a biztonsági kart a tartály felé, a 
gép funkciói leállnak, mivel a kar megszakítja 
a gép elektromos ellátást biztosító áramkört.

 ► Gázpedál (9. bára, 2. ref.): nyomja le ezt a 
pedált a gép sebességének szabályozásá-
hoz. Ha a gázpedált több, mint három má-
sodpercre felengedi miközben a gép be van 
kapcsolva, az “AUTO LEÁLLÍTÁS” funkció 
kikapcsolja a gép összes funkcióját. Az is-
mételt elinduláshoz egyszerűen nyomja le a 
gázpedált. Az “AUTO LEÁLLÍTÁS” üzemmód 
engedélyezéséhez/letiltásához, valamint 
a késleltetés beállításához lásd: ”Műszaki 
menü”. 

 ► Akkumulátortöltő csatlakozóaljzat (10. 
ábra): ha a gép nincs akkumulátor-
töltővel felszerelve, az akkumulátorok 
feltöltéséhez csatlakoztassa a kiemelt 
csatlakozót, lásd: ”Az akkumulátortöltő 
előkészítése”.

 ► Fő kapcsoló (11. ábra, 1. ref.): A gép 
összes funkcióját be-/kikapcsolja.
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 ► Szívás gomb (12. ábra, 1. ref.): AUTO, ECO vagy APC programok közben elindítja/
leállítja a szívómotort; ezeken a programokon kívül manuális üzemmódban indítja el a 
szívómotor a gumibetét leengedésével együtt.

 ► Víz/tisztítószer gomb (12. bára, 2. ref.): AUTO, ECO és APC programok közben elindítja 
és leállítja (gomb lenyomása két másodpercig) a víz/tisztítószer szállítását; ezeken a pro-
gramokon kívül manuális üzemmódban indítja el/állítja le a szállítást. AUTO programban 
a víz/tisztítószer mennyisége a gomb megnyomásával állítható; minden egyes nyomással 
a beállított szint növekszik, Lev1, Lev2,..... Lev Auto (haladási sebességnek megfelelő 
szállítás).
Ha az AUTO program aktív, a szállítási paraméter beállításával kilép a programból és 
aktiválja a manuális üzemmódt. 

 ► VEGYSZERADAGOLÓ (kiegészítő): a “víz/tisztítószer” + “kefe” gombok együttes megn-
yomásával aktiválja a tisztítószer beállítási üzemmódot; ha a vegyszer jele (üveg) megjele-
nik a kijelzőn, a “+” és “-” gombok megnyomásával beállíthatja a szintet OFF értékről 0,2%, 
0,3% stb. értékre, egészen 7%-ig. 

 ► Kefe gomb (12. ábra, 3. ref.): AUTO, ECO és APC programokban elindítja/leálltja a 
keféket; ezen programokon kívül manuális üzemmódban indítja el/állítja le a keféket. AUTO 
programban a gomb lenyomásával és nyomva tartásával (két másodpercig) aktiválhatja 
a kefenyomás beállítási módját; a “+” és “-” gombok megnyomásával végrehajthatja a 
beállítást, az 1 - 5 skálán (CSAK KÉT KEFÉVEL SZERELT VERZIÓK ESETÉN). A pa-
raméter beállításával kilép a programból és aktiválja a manuális üzemmódot.

 ► Kefék csatlakoztatása-kioldása “RÖGZÍTÉS BE-KI” (12. ábra, 4. ref.): használatával 
automatikusan csatlakoztathatja, kioldhatja a keféket. A gép elindítását követően a gomb 
egyszeri megnyomásával kioldhatja a keféket, míg a második megnyomásával automa-
tikusan csatlakoztathatja azokat. A gomb csak akkor aktív, ha minden funkció deaktivál-
va van (szívómotor és kefék); ugyanez a gomb használható a navigációhoz is “Műszaki 
menü”. .
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 ► Jelzőkürt gomb (12. ábra, 5. ref.): A gomb megnyomásával a jelzőkürt megszólal.
 ► Előre haladás gombja (12. ábra, 6. ref.): kiválasztja a gép haladási irányát; hátramenet 

kiválasztásakor egy “R” jelenik meg a kijelzőn, illetve egy hangjelzés szólal meg.
 ► ECO program gomb (12. ábra, 7. ref.): “ECO” üzemmódban az összes funkció aktiválva 

van: kefenyomás, víz-/tisztítószer áramlási aránya, kefe sebessége és szívómotor sebes-
sége. Ebben a programban az energiafelhasználás alacsonyabb és a gép kevesebb zajt 
bocsát ki.

 ► AUTO program gomb (12. ábra, 8. ref.): “AUTOMATIC” üzemmódban az összes funkció 
aktiválva van: a kefenyomás, a víz áramlási aránya és tisztítószer aránya a gyártó által 
került meghatározásra, azonban módosítható a következő menüben: “Műszaki menü”.

 ► “+ , -” gombok (12. ábra, 9-10. ref.): ezekkel állítható be a haladási sebesség, növelhetők 
vagy csökkenthetők a felhasználói paraméterek.

 ► Kijelző (12. ábra, 11. ref.): megjeleníti a még rendelkezésre álló akkumulátor töltöttséget 
százalékban kifejezve, az aktív funkció logóját, az “üzemóra számlálót” - a gép üzemben 
töltött óráinak számát, a beállított haladási sebességet és az esetleges riasztásokat, lásd: 
“Riasztások a kijelzőn”.  
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Munkavégzés
 ► Üljön megfelelően az ülésben.
 ► Állítsa a fő kapcsolót “1” állásba.
 ► Válassza ki a haladás irányát az irányváltóval.
 ► Válassza ki az AUTO vagy ECO programot.
 ► Nyomja le a gázpedált, hogy elinduljon és megkezdhesse a munkát.

Néhány hasznos tipp, hogy a legtöbbet hozhassa ki a súroló-szárító 
gépből
Ha a padló túlzottan szennyezett, a mosás és szárítás történet két ütemben is.
Előmosás kefékkel vagy súrolóbetétekkel:

 ► Állítsa a fő kapcsolót “1” állásba.
 ► Válassza ki az AUTO vagy ECO programot.
 ► Nyomja meg a szívómotor gombját, hogy leállítsa a szívást.
 ► Nyomja le a gázpedált, hogy elinduljon és megkezdhesse a munkát.
 ► Ha szükséges, állíts be a tisztítószer áramlási mennyiségét a víz/tisztítószer gomb meg-

nyomásával; a kimeneti áramlást a szükséges haladási sebességhez képest kell megha-
tározni; minél lassabban halad a gép, annál kevesebb tisztítószer szükséges.

 ► Ha különösen szennyezett területen halad, hagyjon elegendő időt a tisztítószer számára, 
hogy kifejtse kémiai hatását, illetve hogy a kefék a megfelelő mechanikai behatásokkal 
eltávolíthassák a szennyeződést.

Szárítás:
 ► Engedje le a gumibetétet és bekapcsolt szívómotorral haladjon át a korábban már felmo-

sott területen. Az eredmény ugyanaz, mint egy mélyreható mosás esetén, azonban az ezt 
követő rendes karbantartás kevesebb időt vesz igénybe.

A gyűjtőtartály kiürítése:
Ha a tartály megtelik, megjelenik a kijelzőn a megfelelő riasztás, lásd: “Riasztások megjelenítése”; 
néhány másodperc elteltével a szívómotor leáll, majd állítsa le a gépet és ürítse le a tartályokat a 
lent leírt módon:

 ► Kapcsolja a gép összes funkcióját.
 ► Vigye a gépet arra a területre, hogy a leürítést végrehajthatja.
 ► Vegye ki a tömlőt a rögzítőszemből.
 ► Ürítse le a tartályt a tömlő segítségével (13. ábra, 1. ref.), a végén öblítse el a tartályt tisztít 

vízzel.
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A víz/tisztítószer tartály leürítése
A tartály leürítéséhez kövesse az alábbi utasításokat:

 ► Kapcsolja a gép összes funkcióját.
 ► Vigye a gépet arra a területre, hogy a leürítést végrehajthatja.
 ► Állítsa le a gépet.
 ► Ürítse le a tartály a dugó kicsavarásával (14. ábra).

A víz/tisztítószer tartály feltöltése
Töltse fel a tartályt a rendelkezésre álló nyíláson keresztül (15. ábra). A géphez tartozik egy skálá-
zott mérőpohár, amely segítségével a tisztítószert megfelelően hígíthatja a tartályban. Ha a tartály 
üres, a kijelzőn megjelenik a megfelelő riasztás, lásd: “Riasztások megjelenítése” . A tartályban lévő 
víz/tisztítószer mennyisége a gép oldalán található szintjelző segítségével ellenőrizhető (15. ábra).
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A vegyszeradagoló-tartály (kiegészítő) feltöltése
Emelje fel a szennyesvíz-tartályt.
Töltse fel a tartályt (16. ábra) tisztítószerrel a kiemeltek szerint.

Munka befejezése
! FONTOS!

Ürítse le a szennyesvíz-tartályt és töltse fel az akkumulátorokat.

A munka befejezésekor kapcsolja le a gépet a fő kapcsolóval. A gép nem rendelkezik rögzítőfékkel, 
mivel fel van szerelve egy elektronikus fékkel, amely automatikusan fékezi a gépet, ha a pedál 
nincs lenyomva.
Gép mozgatása, amikor nem működik
A gép mozgatásakor a következők szerint járjon el.

 ► Válassza ki a haladás irányát.
 ► Nyomja le a gázpedált.

Ha a gép nem mozgatható az elektromos meghajtással, a gép az elektronikus rögzítőfék kiengedé-
se után tolható, lásd: “Gép tolása és húzása”.
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HOSSZABB INAKTIVITÁS
Ha a gépet hosszabb ideig, például egy hónapnál hosszabban nem használja - mivel egy kiállítóte-
remben kerül kiállításra vagy raktárban kerül tárolásra -, a következő műveleteket kell végrehajtani:

 ► A tárolás megkezdése előtt teljesen töltse fel az akkumulátorokat. Hosszabb inaktivitás 
esetén rendszeres időközönként (legalább kéthavonta egyszer) töltse fel az akkumuláto-
rokat, hogy a maximális töltés állandó legyen.

 ► Csatlakoztassa le az akkumulátorokat a gépről a rendelkezésre álló csatlakozó segítsé-
gével.

 ► Húzza ki az akkumulátortöltőt (ha van) az elektromos hálózatból.
 ► Távolítsa el a gumibetétet és a keféket (vagy a súrolótárcsákat), mossa el őket, majd tegye 

őket száraz, pormentes helyre (lehetőleg egy tasakba vagy műanyag fóliába).
 ► Győződjön meg róla, hogy a tartályok teljesen üresek és tiszták.

! FIGYELEM!
Ha az akkumulátorok nem kerülnek rendszeresen feltöltésre a fent leírt módon, véglegesen 

károsodhatnak. 
A gyártó nem felelős a hanyag, nem megfelelő és/vagy helytelen használatból fakadó hibás 

működésért.
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KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK
! VESZÉLY!

Az akkumulátorok lecsatlakoztatása nélkül soha ne hajtsa végre a karbantartási művelete-
ket.

Az elektromos áramkörök karbantartását, illetve minden olyan egyéb műveletet, amelyet a 
jelen útmutató nem ír elő, csak szakképzett személy végezhet el az érvényben lévő biztonsá-

gi előírások és a karbantartási útmutatóban található utasítások betartásával.

Karbantartás - Általános szabályok
A Gyártó által előírt rendszeres karbantartások javítják a teljesítményt és meghosszabbítják a gép 
élettartamát.
A gép tisztításakor a következők szerint járjon el.

 ► Kerülje a magasnyomású mosó használatát. A víz bejuthat az elektromos részekhez vagy 
motorokhoz, amely így károsodáshoz vagy rövidzárlathoz vezethet.

 ► Ne használjon gőzt, hogy elkerülhesse a műanyag alkatrészek hő miatti vetemedését.
 ► Ne használjon oldószereket vagy szénhidrogén alapú termékeket. Ezek károsíthatják a 

burkolatokat és a gumi alkatrészeket.
A szívómotor légszűrőjének tisztítása
Nyissa fel a szennyesvíz-tartály fedelét, majd távolítsa el a szűrőt a házból (17. ábra), mossa le 
folyó víz alatt ugyanazt az tisztítószert használva, mint a gépben, majd szárítsa meg és helyezze 
vissza a házba.
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A víz/tisztítószer tartály szűrőjének tisztítása
A szűrő tisztításához a következők szerint járjon el:

 ► Zárja el a gép bal elején található csapot (18. ábra, 1. ref), a hajtó kerék mellett.
 ► Csavarja le a szűrő fedelét (18. ábra, 2. ref.), távolítsa el a szűrőt, mossa le folyó víz alatt 

ugyanazt az tisztítószert használva, mint a gépben.
 ► Helyezze vissza a szűrőt a házba, győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkedik, majd 

húzza meg a csavart.

A szennyesvíz-tartály úszójának tisztítása.
Nyissa fel a szennyesvíz-tartály fedelét, tisztítsa meg az úszót (19. ábra, 1. ref.), amely a szennyes-
víz-tartály elején található; figyeljen arra, hogy ne irányítsa a vizet közvetlenül az úszóra, gondos-
kodjon róla, hogy szabadon mozogjon a rudazaton.
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Biztosítékok: csere
! VESZÉLY!

Ezt a műveletet úgy kell végrehajtani, hogy a gép le van kapcsolva és a kulcs el van távolítva.
! FIGYELEM!

Soha ne használjon az előírtnál magasabb amperszámú biztosítékot.
! VESZÉLY!

Ne helyezze az elektronikus panelt az akkumulátorokra, mivel ez rövidzárlat az akkumuláto-
rok felrobbanását okozhatja.

A egy biztosíték folyamatosan kiolvad, meg kell keresni és ki kell javítani a vezetékekben, pane-
lekben (ha van) vagy motorokban lévő hibát. Egy szakképzett személlyel ellenőriztesse a gépet.
Emelje fel a szennyesvíz-tartályt, csatlakoztassa le a csatlakozót az elektromos rendszerről (20. 
ábra, 1-2-3. ref.), emelje fel a elektronikus panelt, rögzítse a tartály sarkához, ahogy az az ábrán is 
látható (21. ábra), majd ellenőrizze a biztosítékokat.
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(22. ábra, 1. ref.) fő biztosíték.

(23. ábra, 1-2. ref.) kefemotor biztosítékok.
(23. ábra, 3. ref.) fej működtetőegység, gumibetét működtetőegység biztosíték.
(23. ábra, 4. ref.) szívómotor biztosíték.
(23. ábra, 5. ref.) mágnesszelep, vegyszeradagoló szivattyú biztosíték.
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Akkumulátor karbantartás és töltés
! VESZÉLY!

Az akkumulátorok töltését ne ellenőrizze szikrázással.
Az akkumulátorokból gyúlékony gőzök szállhatnak fel. Az akkumulátorszint ellenőrzése és 

feltöltése előtt oltson el minden tüzet és hőforrást.
! VESZÉLY!

Az alábbiakban leírt műveleteket jól szellőző helyen hajtsa végre.
! FIGYELEM

Az akkumulátorok újratöltésekor a szennyesvíz-tartályt ki kell nyitni (hátrafelé elfor-
gatva), hogy a megfelelő légáramlás biztosítható legyen akkumulátor és az akkumulátorok 

tárolóhelye körül.
! FIGYELEM!

Zselés akkumulátorok esetén csak a zselés akkumulátorokhoz megfelelő töltőt használjon.
! FIGYELEM!

Az akkumulátor végleges károsodásának elkerülése érdekében ne hagyja, hogy teljesen le-
merüljenek.
! FIGYELEM!

Az akkumulátorokat a töltésre vonatko-
zó útmutatóban foglaltak szerint töltse 

fel.
A töltés végén csatlakoztassa le a csat-

lakozókat.
Az akkumulátor végleges károsodásá-
nak elkerülése érdekében ne hagyja, 

hogy teljesen lemerüljenek.

“KÜLÖNÁLLÓ” akkumulátortöltő, géphez 
történő elektromos csatlakoztatás:

 ► Emelje fel a szennyesvíz-tartályt.
 ► Nyomja meg a vészleállító kap-

csolót (24. ábra, 1. ref.).
 ► Emelje fel a csatlakozót (24. 

ábra, 2-3. ref.), távolítsa el a két 
érintkezőről.

 ► Csatlakoztassa a csatlakozót az 
akkumulátortöltőhöz.

 ► Indítsa el a feltöltési ciklust.
 ► A töltés végén csatlakoztassa le 

a csatlakozókat.
 ► Csatlakoztassa vissza az akku-

mulátor vezeték csatlakozóját a 
gép csatlakozójához.
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“BEÉPÍTETT” akkumulátortöltő:
 ► Emelje fel a szennyesvíz-tartályt
 ► Húzza ki az akkumulátortöltőt.
 ► Dugja be a kábelt a csatlakozóaljzatba (25. ábra).
 ► Indítsa el a feltöltési ciklust.
 ► A kijelzőn látható, mikor fejeződik be a töltési ciklus, lásd: “Riasztások megjelenítése”
 ► A feltöltési ciklus végén húzza ki a kábelt az elektromos csatlakozóaljzatból.

Gumibetét lapjainak cseréje
 ► Kapcsolja be a gépet, engedje le a gumibetétet a szívómotor gombjának megnyomásával.
 ► Távolítsa el az elszívócsövet a gumibetétről (26. ábra).
 ► Csavarja ki a rögzítőgombokat.
 ► Távolítsa el a gumibetét a tartón található nyílásból.
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 ► Nyissa ki a kampót (27. ábra, 1. ref.).
 ► Nyomja meg a két élet összenyomó elemet (27. ábra, 2. ref.) kifelé, majd távolítsa el őket.
 ► Távolítsa el az éleket.
 ► Használja fel újra ugyanazt a lapot úgy, hogy megfordítja, amely a padlóval érintkezve 

mind a négy éle el nem kopik, vagy cserélje ki egy új elemre úgy, hogy felhelyezi a gumi-
betéten található csavarokra.

 ► Helyezze vissza a két betétet összefogó egységet úgy, hogy a gumibetéten található nyí-
lások szélesebb részét a rögzítőcsapok közepéhez igazítja, majd az egységet megnyomja 
befelé.

 ► Zárja le újra a kampót.
 ► Helyezze vissza a gumibetétet a tartóra, a korábban leírt utasítások szerint.

Gép tolása és húzása:
Ha az elektromos hajtás nem használható, a gép könnyedén tolható vagy húzható a kar (28. ábra) 
óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával, amely az elektronikus féket oldja ki. 
A gép mozgatását követően állítsa vissza a kart az eredeti pozícióba.

! FIGYELEM!
Ha a kar abban a pozícióban van, ahol az elektromos fék ki van engedve (kar óramutató járá-

sával megegyező irányba elforgatva), a gép fékje le van tiltva.
Soha ne indítsa el a gépet úgy, hogy az elektromos fék le van tiltva.
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Időszakos ellenőrzések
Az alábbi táblázatban látható, hogy éppen ki felelős az adott műveletért.
G = Gépkezelő.
K = Képzett szakember.

KENŐANYAG/FOLYADÉK

DV Desztilláltvíz
KJT Kereskedelmi forgalomba jóváhagyott tisztítószer
HK SAE 90 hajtómű kenőanyag

Intervallum Személy
Fel.

Kulcs Leírás Folyamat Kenőanyag/
Folyadék

Naponta G 1 Betét(ek) Ellenőrzés, átfordítás vagy 
csere

G 1 Kefe (kefék) Ellenőrzés, tisztítás

G 6 Gumibetét Tisztítás, sérülés és kopás 
ellenőrzése

G 8 Súrolófej szoknyája Sérülés és kopás ellenőrzése

G 2
piszkosvíz-tartály Leeresztés, öblítés, úszó, 

szűrő és szennyezőanyag-
tálca tisztítása

G 3 Tisztavíz-tartály Leeresztés, öblítés

G 4 Tartály nagy igénybevétel 
eseténre (opcionális)

Ellenőrzése, feltöltés KJT

G 5
A u t o m a t i k u s 
akkumulátorfeltöltő tartály 
(opcionális)

Ellenőrzése, feltöltés
DV

G 7 Akkumulátorok Szükség esetén feltöltés

Hetente G 7 Akkumulátorcellák Elektrolitszint ellenőrzése DV

G 7 Akkumulátor tárolóhelye Folyadék ellenőrzése

G 6
Gumibetét csepegtető-tartály 
(dupla tárcsával szerelt mo-
dellek)

Ellenőrzés. Tisztítás

50 óra G 2 Piszkosvíz-tartály fedelének 
tömítése

Kopás ellenőrzése

G 9 Oldószertartály szűrő Eltávolítás és tisztítás

100 óra G 7 Akkumulátorfeltöltő rendszer 
(opció)

Tömlő sérülésének és 
kopásának ellenőrzése

200 óra G 7 Akkumulátorok, érintkezők 
és kábelek

Ellenőrzése és tisztítás

K 13
Kormánymű-lánc Kenés, feszesség 

ellenőrzése, illetve a sérülés 
és kopás ellenőrzése

HK

K 14
Kormánymű-bowden Feszesség ellenőrzése. 

Sérülés és kopás ellenőrzése

750 óra K 10 Vákuum motor Szénkefék cseréje

1250 óra K 11 Hajtómotor Szénkefék cseréje

K 12 Kefemotor(ok) Szénkefék cseréje
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HIBAKERESÉS
PROBLÉMA OK MEGOLDÁS

A gép nem működik Az akkumulátorok le vannak csatlakoz-
tatva

Csatlakoztassa az akkumulátorokat a 
géphez

Az akkumulátorok le vannak merülve Töltse fel az akkumulátorokat
Az akkumulátorokat leválasztó kar meg-
nyomva

Állítsa vissza a kart a helyes állásba

A kefék nem forognak A szennyesvíz-tartály tele van Ürítse le a víztartályt
Kiégett biztosíték Cserélje ki
Hibás kapcsoló Cserélje ki
Az akkumulátorok le vannak merülve Töltse fel az akkumulátorokat
Sérült motor Cserélje ki
Vezeték leválasztva Ellenőrizze

A gép nem egységesen takarít A kefe vagy a tárcsák kopottak Cserélje ki

Nem jön oldat az oldószertartályból A szűrő előtti csap el van zárva Nyissa meg a csapot
Sérült mágnesszelep Cserélje ki
Szennyezett mágnesszelep Ellenőrizze
Az oldószertartály üres Töltse fel
Az oldószert a keféhez szállító tömlő el-
tömődött

Szüntesse meg

Kiégett biztosíték Cserélje ki
Az oldószer áramlása nem áll meg Sérült mágnesszelep Cserélje ki

Sérült mágnesszelep vezetékelés Ellenőrizze
A szívómotor nem indul el A szennyesvíz-tartály tele van Ürítse le a víztartályt

Kiégett biztosíték Cserélje ki
Hibás kapcsoló Cserélje ki
Az akkumulátorok le vannak merülve Töltse fel az akkumulátorokat
Sérült motor Cserélje ki
Vezeték leválasztva Ellenőrizze

A gumibetét nem takarít vagy gyenge a 
felszívás

A padlóval érintkező gumiél kopott Cserélje ki a gumibetétet
Eltömődés vagy sérülés a gumibetéten 
vagy a tömlőben

Ellenőrizze

A szennyesvíz-tartály úszója aktiválva, 
vagy szennyeződés blokkolva, vagy hi-
bás

Ürítse le a szennyesvíz-tartályt és elle-
nőrizze az úszót.

Dugulás a szívótömlőben Ellenőrizze
A szívótömlő nincs csatlakoztatva a gumi-
betéthez vagy sérült

Ellenőrizze

A szívómotor nincs áram alatt vagy hibás Ellenőrizze
A gép nem mozog Az akkumulátorok le vannak merülve Töltse fel az akkumulátorokat

Hajtókerék működtetőegység probléma Ellenőrizze a kijelzőn megjelenő hibakó-
dokat

A gép nem fékez Az elektromágneses fék kiengedve Ellenőrizze
Az akkumulátorok nem biztosítják a nor-
mál üzemidőt

Az akkumulátorérintkezők és a töltő érint-
kezők szennyezettek és oxidáltak

Tisztítsa meg és zsírozza le az érintkező-
ket és sarukat, majd töltse fel az akkumu-
látorokat

Az akkumulátortöltő nem működik vagy 
nem megfelelő

Ellenőrizze
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RIASZTÁSOK MEGJELENÍTÉSE
Riasztás Lehetséges ok Teendő

KEFE VÉDELEM A kefemotor túlmelegszik.
Hibás hővédelem a motorokon.
Hibás csatlakozás.

Várjon, amíg a kefemotorok lehűlnek.
Cserélje ki a kefemotort.
Ellenőrizze a csatlakozást.

HAJTÁS VÉDELEM A hajtókerék túlmelegszik.
Hibás hővédelem a motoron.
Hibás csatlakozás.

Várjon, amíg a hajtókerék lehűl.
Cserélje ki a hajtókereket.
Ellenőrizze a csatlakozást.

NINCS GÉPKEZELŐ A vezetőt érzékelő mikrokapcsoló nem érzé-
keli a gépkezelőt.

Üljön megfelelően az ülésben.
Ellenőrizze a csatlakozást.
Ellenőrizze az ülés mikrokapcsolót. 

GYORSÍTÓ KAPCSOLÓ Nem megfelelő indítási szekvencia
Hibás gázpedál mikrokapcsoló.
Hibás csatlakozás.

Engedje fel a gázpedált
indítás közben.
Cserélje ki a gázpedál mikrokapcsolóját.
Ellenőrizze a csatlakozást.

VÍZTARTALÉK A tisztavíz-tartály majdnem üres.
Elakadt szenzor.
Hibás szenzor vagy csatlakozás.

Töltse fel a tisztavíz-tartályt.
Tisztítsa meg a szintérzékelőt.
Cserélje ki a szintérzékelőt.
Ellenőrizze a csatlakozást.

NINCS VÍZ Az oldószertartály majdnem üres.
Elakadt szenzor.
Hibás szenzor vagy csatlakozás.

Töltse fel a tisztavíz-tartályt.
Tisztítsa meg a szintérzékelőt.
Cserélje ki a szintérzékelőt.
Ellenőrizze a csatlakozást.

SZENNYESVÍZ-TARTÁLY Szennyesvíz-tartály tele.
Elakadt szenzor.
Hibás szenzor vagy csatlakozás.

Ürítse le a szennyesvíz-tartályt.
Tisztítsa meg a szintérzékelőt.
Cserélje ki a szintérzékelőt.
Ellenőrizze a csatlakozást.

VEGYSZER ELFOGYOTT Vegyszeradagoló-tartály üres.
Elakadt szenzor.
Hibás szenzor vagy csatlakozás.

Töltse fel a vegyszeradagoló-tartályt.
Tisztítsa meg a szintérzékelőt.
Cserélje ki a szintérzékelőt.
Ellenőrizze a csatlakozást.

FUNKCIÓ 

KAPCSOLÓTÁBLA NEM 

ÉSZLELHETŐ

A funkció kapcsolótáblával megszakadt a 
kapcsolat.
Hibás kiegészítő kapcsolótábla.

Ellenőrizze a csatlakozást a táblák között.
Ellenőrizze a kiegészítő táblákat.

AKKUMULÁTOR

LEMERÜLT

Akkumulátorfeszültség kisebb, mint: 20,7 V 
ZSELÉ/AGM - 20,3 V SAV.
Lemerült akkumulátorok.

Töltse fel az akkumulátorokat.
Cserélje ki az akkumulátorokat.

AKKUMULÁTOR TAR-
TALÉK 

Akkumulátorfeszültség kisebb, mint: 21,5 V 
ZSELÉ/AGM - 20,5 V SAV.
Lemerült akkumulátorok.

Töltse fel az akkumulátorokat.
Cserélje ki az akkumulátorokat.

SZERVIZ ÉRTESÍTÉSE Az ütemezett szervizhez beállított óraszám 
elérésre/túllépésre került. 

Hívja a szervizközpontot a szerviz ütemezésé-
hez.

AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE A fedélzeti akkumulátortöltő működik, a gép 
összes funkciója engedélyezve van.

Csatlakoztassa le az akkumulátortöltőt

TÖLTÉS BEFEJEZŐDÖTT A fedélzeti akkumulátortöltő működik, a töl-
tés befejeződött, a gép összes funkciója en-
gedélyezve van.

Csatlakoztassa le az akkumulátortöltőt

HIBA A VEZÉRLŐKÁRTYÁN Akkumulátortöltő hiba Cserélje ki az akkumulátortöltőt

AKKUMULÁTOR NINCS 

CSATLAKOZTATVA

Akkumulátor nincs csatlakoztatva
Az akkumulátortöltő biztosítéka kiolvadt

Csatlakoztassa az akkumulátort
Cserélje ki az akkumulátortöltőt

KEFE TÚLÁRAM Kefemotor rövidzárlat Cserélje ki a kefemotort

KEFE BIZTOSÍTÉK Kefemotor biztosítéka kiolvadt Cserélje ki a biztosítékot
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L E V Á L A S Z T Á S 
VÉSZHELYZETBEN

Elektronikus kapcsolótábla kommunikációs 
probléma

Nyomja meg a vészleállító kapcsolót, majd 
állítsa vissza 10 másodperc elteltével. A 
következő lépések végrehajtása esetén a 
“szoftver frissítése” üzenet jelenik meg a 
kijelzőn, ne kapcsolja le a motort, hanem várja 
meg a folyamat befejezését.

VEZÉRLŐTÁBLA RIASZTÁSOK MEGJELENÍTÉSE
VEZÉRLŐTÁBLA 
HŐMÉRSÉKLET

Tábla hőmérséklete -10°C és +80°C között.
Túlzott jármű erőfeszítés.
Elektronikus fék behúzva.

Hűtse le vagy melegítse fel a táblát.
Ne használja túlzott mértékben a gépet hosszú 
rámpákon.
Ellenőrizze az elektronikus féket.

GYORSÍTÁS HIBA Hibás potenciométer csatlakozások.
Hibás potenciométer.
Nem megfelelő potenciométer típus beállí-
tás.

Ellenőrizze a csatlakozást.
Cserélje ki a potenciométert.
Állítsa be a megfelelő potenciométert.

SEBESSÉG HIBA Sebesség jel csatlakozások megszakítva.
Hibás kapcsolótábla.

Ellenőrizze a kapcsolatot a kapcsolótábla és a 
vezérlőtábla között.
Cserélje ki a kapcsolótáblát.

VEZÉRLŐTÁBLA 

ALACSONY FESZÜLTSÉG

Akkumulátorfeszültség alacsonyabb, mint 
17 V.
Csatlakozási hiba az akkumulátorok és a 
vezérlő között.

Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátorokat.
Ellenőrizze az akkumulátor csatlakozását.

VEZÉRLŐTÁBLA 
TÚLFESZÜLTSÉG

Akkumulátorfeszültség 31 V felett.
A gép csatlakoztatott töltő mellett mozog.
Hibás akkumulátor csatlakozás.

Ellenőrizze vagy cserélje ki az akkumulátoro-
kat.
Csatlakoztassa le az akkumulátortöltőt.
Ellenőrizze az akkumulátor csatlakozását.

RELÉ HIBA Hibás relé.
Hibás vezérlőtábla.

Cserélje ki a vezérlőtáblát.

BEMENETI HIBA Vészleállítási bemenet aktiválva van a ve-
zérlőtáblán.
Kulcs csatlakozás a vezérlőtáblán.

Ellenőrizze a kapcsolatot a kapcsolótábla és a 
vezérlőtábla között.

HDP 10 MP. Gázpedál lenyomva indításkor több, mint 10 
másodpercig.
Potenciométer nincs beállítva.

Engedje fel a gázpedált a gép indításakor.
Ellenőrizze a potenciométer beállítását.

ELEKTRONIKUS FÉK HIBA Hibás vezérlőtábla.
Hibás elektronikus fék.

Cserélje ki a vezérlőtáblát.
Ellenőrizze / cserélje ki az elektronikus féket.

PRE-CHARGE HIBA Ellenőrizze, hogy a elektronikus fék nem 
zárlatos-e.
Hibás tábla.
MOSFET hiba.

Cserélje ki a vezérlőtáblát.

HDP Gázpedál lenyomva indításkor.
Potenciométer nincs beállítva.

Engedje fel a gázpedált a gép indításakor.
Ellenőrizze a potenciométer beállítását.

HAJTÓMOTOR HIBA Hajtómotor zárlatos
Hajtómotor csatlakozása zárlatos.
Hibás tábla.

Ellenőrizze / cserélje ki a hajtómotort.
Ellenőrizze a motor csatlakozását.
Cserélje ki a vezérlőtáblát.

VEZÉRLŐTÁBLA HIBA Hibás hajtómotor csatlakozás.
Hibás tábla.

Ellenőrizze a motor csatlakozását.
Cserélje ki a vezérlőtáblát.

VEZÉRLŐTÁBLA ELEKT-
ROMOS ELLÁTÁSA

Akkumulátor nincs csatlakoztatva.
Hibás akkumulátor csatlakozás.

Csatlakoztassa az akkumulátor kábeleit.
Ellenőrizze az akkumulátor kábeleit.

TÚLÁRAM Túlzott gép erőfeszítés.
Hajtómotor sérült.

Ne használja túlzott mértékben a gépet hosszú 
rámpákon.
Ellenőrizze / cserélje ki a hajtómotort.

HAJTÁS RIASZTÁS Hajtórendszer probléma Bekapcsolt géppel várjon néhány másodpercet, 
amíg a megfelelő üzenet meg nem jelenik a 
kijelzőn.
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MŰSZAKI MENÜ
A “+” és “-” gombok együttes megnyomásával lépjen be a menübe, ha egy funkció sem aktív.
A “+” gomb megnyomásával növelheti a kiválasztott paraméterhez képest a paraméter vagy a vál-
tozó értékét.
A “-” gomb megnyomásával csökkentheti a kiválasztott paraméterhez képest a paraméter vagy a 
változó értékét.
A “kefék csatlakoztatása-kioldása” gomb segítségével kiválaszthatja a beállítandó paramétert és 
megerősítheti a megadott változót.

MUNKATERÜLET

NYELV IT, GB, ES.......

1.......5

1.......5

0.....100%

OFF - 0,2 - 0,3 - ...10%

OFF - 1 - 2 - ...30

GEL-AGM
ÓLOM-SAV

0.....100%

JELSZÓ

VISSZA AZ ELŐZŐ MENÜBE

KEFENYOMÁS 

VÍZ ÁRAMLÁSI 
ARÁNYA 

SEBESSÉGCSÖKKENTÉS  

TISZTÍTÓSZER 
ÁRAMLÁSI ARÁNYA

KILÉPÉS 

KIKAPCSOLÁS

KILÉPÉS

AUTO PROGRAM 

AKKUMULÁTOR 
TÍPUSA 

SZERVIZ

HÁTRAMENETI 
SEBESSÉG
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