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Read this manual carefully before carrying out any work on the machine
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MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

AKKUMULÁ-
TOR DUAL POWER BENZIN GÁZOLAJ

Tisztítási szélesség mm 1100

Óránkénti tisztítási kapacitás m2/h 3800-5600 3800-5600 3800-5600 3800-5600

Fő kefemotor teljesítménye W 600 - -

Oldalsó kefemotor teljesítménye W 90 - -

Hajtómotor teljesítmény 450 W 98 Cm3/fpp

Belsőégésű motor indítása W -

Belsőégésű motor teljesítménye W - 4100 3600 3500

Üzemanyagtartály kapacitása l - 3,1 3,1

Felszívómotor teljesítménye W 260 - -

Panelszűrő rázómotorjának teljesítmé-
nye W 90

Szűrőbetét rázómotorjának teljesítmé-
nye W 110

Generátor A - 80 - -

Maximális sebesség előremenetben km/h 6,2 6,2 6,2 6,2

Maximális sebesség hátramenetben km/h 6,2 6,2 4,6 4,6

Maximális mászóképesség % 12

Hulladéktartály kapacitása (alsó ürítésű) l 61

Hulladéktartály kapacitása (felső üríté-
sű) l 56
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Hulladéktartály maximális terhelhetősé-
ge (felső ürítésű) kg 61

Hátsó kerékátmérő mm 250

Első kerékátmérő mm 250

Fő kefe átmérője mm 280

Oldalsó kefe átmérője mm 400

Panelszűrő felülete négyzet-
méter 4

Szűrőbetét felülete négyzet-
méter 4

Tartály maximális billentési magassága 
(felső ürítésű) mm 1460

Bruttó súly 1250 kg 497 456 435 465

Bruttó súly 1280 kg 551 510 489 519

Szállítható súly 1250 kg 215 131 75 75

Szállítható súly 1280 kg 215 131 75 75

Akkumulátorok száma sz. 4 2 1 1

Akkumulátorfeszültség V 12

Különálló akkumulátor kapacitása Ah (5h) 180 75 45

Tápfeszültség V 24 24 12 12

Gép méretei (alsó ürítésű) mm
X=1615
Z=905

Y=1210

Gép méretei (felső ürítésű) mm

X=1550
Z=905

Y1=1868
Y2=1210

Akkumulátor befogadó méretei (hosszú-
ság, szélesség, magasság) mm 500X500 (305x185) x 2 / /

Csomagolt méret (hosszúság, széles-
ség, magasság) mm 1740x1100x1410
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Az adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Hangnyomás LpA
(dB) 70 84 82 88

Mért hangteljesítmény Lwa 
(dB) 82 94 94 99

Garantált hangteljesítmény Lwa,g
(dB) 83 95 95 100

Vibráció szintje (kéz) HAV
m/sec2 2,6 3 2,5 3,3

Mérési bizonytalanság, k m/sec2 1,3 1,5 1,3 1,7

Vibráció szintje (test) HBV
m/sec2 0,5 1 0,5 0,7

Mérési bizonytalanság, k m/sec2 0,3 0,3 0,3 0,3
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X-Y-Z: Lásd: „MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ” táblázat

GÉP MÉRETEI

 X

 Y1

 Y2

 Z

 X

 Y

 Z
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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

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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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 a gépkezelőknek2 szüksége lehet.
A jelen kézikönyvön kívül, amely a felhasználók számára tartalmaz alapvető információkat, léteznek 
egyéb kiadványok is, amelyek speciális információval szolgálnak a gép karbantartásával megbízott3 
műszaki személyzet számára.
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 késlekedés nélkül 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 megfelelően 

a Gyártó fenntartja a jogot a módosítások előzetes értesítés nélküli végrehajtására.
Bár a gép jelentősen eltérhet a jelen dokumentumban található illusztrációktól, az 

útmutatóban 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

Az útmutatóban a "gép" kifejezés helyettesíti a márkanevet.
A gép működtetéséért felelős személyek, akik nem hajtanak végre 
olyan műveleteket, amelyekhez speciális műszaki képzettség szükséges.
Gyakorlattal, műszaki képzettséggel rendelkező személyek, megfelelő jogszabályi és szab-
vány-ismerettel, akik a szükséges műveleteket végrehajthatják, felismerik és elhárítják a gép 
kezelésével, üzembe helyezésével, karbantartásával kapcsolatos kockázatokat.

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Általános leírás
A jelen kézikönyvben bemutatott gép egy motoros seprőgép, amelyet civil vagy ipari létesítmények pad-
lóinak seprésére terveztek.
Használható ipari folyamatok után visszamarad szennyeződések, port és piszok feltakarítására gyakorla-
tilag 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.
Gép részei
A gép főbb részei az alábbiakban kerülnek bemutatásra (1. ábra).

 ► Hulladéktartály (1., 1. ábra). Itt gyűlik össze a fő kefe által felszedett hulladék, illetve a szűrőből 
származó por.

 ► Vezérlőpanel (2., 1. ábra).
 ► Fő kefe (3., 1. ábra). Ez a lég legfontosabb része, ez továbbítja a hulladékot és a port a hulla-

déktartályba. A kefék különböző keménységgel, illetve különböző sörte típussal érhetők el, hogy 
megfeleljenek a felszedni kívánt hulladékfajtának.

 ► Oldalsó kefe (4., 1. ábra). Ez továbbítja a port és a hulladékot a fő kefe felé. Ezek csak a sarko-
kat, éleket és a különböző profilokat tisztítják.

 ► Szívószűrő (5., 1. ábra). Ez szűri meg a szívóventilátor által beszívott levegőt. 
 ► Szívóventilátor (6., 1. ábra). Ez teszi lehetővé a gép számára, hogy a por felkavarása nélkül 

dolgozzon.
 ► Terelőlapok (7., 1. ábra). Ezek a fő kefe körül találhatók és fenntartják a ventilátor által létrehozott 

szívóerőt.

1

2

56

374

1
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Veszélyzónák
 ► Vezérlőpanel: rövidzárlat okozta áramütés veszélye.
 ► Fő kefe: forgó kefe okozta sérülés kockázata.
 ► Oldalsó kefék: forgó kefék okozta sérülés kockázata.
 ► Első/hátsó kerekek: becsípődés kockázata.
 ► Motortér/akkumulátortároló rekesz: rövidzárlat kockázata az akkumulátorok pólusainál, 

illetve hidrogén jelenléte a töltési ciklus során; súlyos égési sérülés kockázata, ha a kar-
bantartás leállított, de még le nem hűlt motor mellett történik (BENZINES, DÍZEL és DUAL 
POWER verziók).

 ► Hulladékgyűjtő tartály: becsípődés veszélye emelés/leeresztés és forgatás közben.

Kiegészítők
 ► Puha és kemény kefék, illetve súrolóbetétek.
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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.
! VESZÉLY

Szigorúan kövesse a kézikönyvben leírt utasításokat (különös tekintettel a “Veszély!” és 
“Vigyázat!” jelölésekre) és fordítson különös figyelmet a gépen közvetlenül elhelyezett 
biztonsági címkékre: lásd “Biztonsági jelzések”. A Gyártó nem vállal felelősséget az utasítások 

be nem tartásából származó személyi sérülésekért vagy vagyoni károkért.
 

 ► 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.

 ► 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 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 és a gép használatával kapcsolatos utasításokat megkapták.

 ► A gépet kizárólag az eredetileg tervezett célra szabad felhasználni.
 ► A gépet mindig beltérben kell tartani.
 ► A gépet kereskedelmi felhasználásra tervezék, például hotelekbe, iskolákba, kórházakba, 

gyárakba, üzletekbe, irodákba és egyéb üzleti telephelyekre.
 ► 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.).

 ►  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.

 ► A gépet csak száraz felületeken használja.
 ► Olyan területeken, ahol a gépkezelőt leeső tárgyak megüthetik, ne használja a gépet leeső 

tárgyak elleni védelem nélkül (FOPS)
 ► Ne használja a gépet nem megfelelő megvilágítás mellett, robbanásveszélyes 

környezetben, közutakon, veszélyes szennyeződések feltakarítására (por, gáz, stb.) vagy 
nem megfelelő környezetben.

 ► 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 emelkedőn vagy rámpán, amely meredekebb, mint 

a “Műszaki specifikációban” meghatározott érték; ha kisebb lejtőkön dolgozik, soha ne 
használja a gépet keresztirányban, mindig körültekintően manőverezzen, kerülje a tolatást.

 ► 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 be van kapcsolva. Mielőtt elhagyná a gépet, 

válassza le az elektromos hálózatról és győződjön meg róla, hogy még véletlenül sem tud 
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elmozdulni.
 ► 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 vezethetnek. A munka megkezdése előtt vegye le az ékszereket, az órákat, 
nyakkendőket, stb.

 ► A gépkezelő minden esetben viseljen személyi védőfelszereléseket: kötényt vagy overált, 
csúszásgátló vízhatlan cipőket, gumikesztyűt, védőszemüveget és fültokot, illetve maszkot 
a légcső védelme érdekében.

 ► Kezeit tartsa távol a mozgó alkatrészektől.
 ► Soha ne mosassa le a gépet magasnyomású mosóval.
 ► A terület, ahol a tartály emelő, kioldó és billentő mechanizmusa található egy „veszélyes 

zóna” és tilos az alkatrészek mozgása közben megközelíteni.
 ► A motortér/akkumulátor tárolórekesz is „veszélyes zónának” számít. A motortér 

megközelítése előtt a gépet ki kell kapcsolni, illetve a vészleállító gombot be kell nyomni.

 ► Akkumulátortöltő (OPCIONÁLIS): győződjön meg róla, hogy az akkumulátortöltőhöz 
használt tápkábelek a megfelelő földelőrendszerhez kapcsolódnak, illetve rendelkeznek 
termikus mágneskapcsolóval és maradékáram-megszakító.

 ► Akkumulátortöltő (OPCIONÁLIS): rendszeresen ellenőrizze a hálózati kábelt, hogy nem 
sérült-e. Ha a tápkábel sérült, ne használja a töltőt.

 ► Akkumulátortöltő (OPCIONÁLIS): csak a gyártó által használt terméket használja, vagy 
olyan terméket használjon, amelyen megtalálható a CE jelölés, amelyet egy harmadik 
fél tanúsított a vonatkozó szabvány leújabb kiadása alapján (EN 60335-2-29), amely 
dupla vagy megerősített szigeteléssel rendelkezik a bemenet és a kimenet között, illetve 
amelyen SELV kimeneti áramkör található, maximum 24 V-os kimenettel. Ellenőrizze, hogy 
az akkumulátortöltő kompatibilis a tölteni kívánt akkumulátorral.

 ► Akkumulátortöltő (OPCIONÁLIS): győződjön meg róla, hogy az akkumulátortöltő 
adattábláján megadott elektromos jellemzők (feszültség, frekvencia, teljesítmény) 
megfelelnek az elektromos hálózat jellemzőinek.

 ► Az akkumulátorokat 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.
 ► Fontos betartani az akkumulátor gyártója által megadott utasításokat.
 ► Akkumulátorsav használatakor szigorúan kövesse az útmutató előírásait: lásd az 

“Akkumulátorok: előkészítés” c. részt.
 ►
 ► Meghibásodás 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 
akkumulátorok lecsatlakoztatását követően.

 ► Az ülésburkolat felemelésekor a gázrugót (ha van) rögzíteni kell a helyén, ehhez forgassa 
el a zöld gyűrűt abba a pozícióba, ahol a lezárt lakat látható, így megelőzheti, hogy a 
burkolat véletlenül lezáródjon.

 ► Az elektromos rendszeren végrehajtott munkákat, a karbantartásokat és egyéb javítási 
műveleteket, amelyek nem kerültek bemutatásra a jelen útmutatóban, csak szakember 
vagy tapasztalattal rendelkező kezelő hajthatja végre. 
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 ► 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.

14



HU

KEZELÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS
A raklapra rögzített gép emelése és szállítása

! FIGYELEM
Az emelési műveletek során győződjön meg róla, hogy a raklapra rögzített gép megfelelően 

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

A gépet a Gyártó helyezi fel a raklapra, amelyet a szállítójárműre egy megfelelő emelőberendezés-
sel szabad csak felemelni (lásd a 2006/42/EGK irányelvet, valamint annak módosításait és/vagy 
kiegészítéseit); a célállomás elérve a lerakodást is hasonló berendezéssel szabad elvégezni.
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 kicsomagolásához a következők szerint járjon el:
 ► Vágja el és távolítsa el a műanyag szalagokat ollóval vagy csípőfogóval;
 ► Távolítsa el a karton csomagolást;
 ► Távolítsa el a tasakokat az akkumulátorok helyéről és ellenőrizze azok tartalmát:

használati és karbantartási útmutató, megfelelőségi nyilatkozat, garanciajegy;
akkumulátorhidak az érintkezőkkel;
1 x akkumulátortöltő csatlakozó;

A modelltől függően távolítsa el a fém konzolokat vagy vágja át a műanyag hevedereket, amelyek 
a gépet rögzítik a raklaphoz.
Egy rámpát használva tolja le a járművet a raklapról hátrafelé.
Csomagolja ki a keféket a csomagolásból.
Tisztítsa meg a gép külső részét, fordítson kellő figyelmet a biztonsági előírásokra.
Ha a gépet az összes csomagolóanyagtól megtisztította, szerelje be az akkumulátorokat — lásd az 
“Akkumulátorok: előkészítés“ és “Akkumulátor: beszerelése és bekötése” c. részeket — és helyez-
ze fel az oldalsó keféket: lásd a  “Oldalsó kefék cseréje/felszerelése” c. részt.
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 
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.
Az akkumulátor műszaki specifikációjának meg kell felelnie a Műszaki paraméterek c. részben 
felsoroltaknak. Nagyobb kapacitású akkumulátorok használata súlyosan veszélyeztetheti a manő-
verezhetőséget, 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-
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gyenek megfelelően meghúzva.
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 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 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 az “Akkumulátor karbantartása és 
töltése” c. részben található utasításokat. 
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.
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.

Emelje fel a burkolatot a kormánykerék felé és helyezze be az akkumulátorokat a tárolórekeszbe, 
helyezze el őket a rajzon látható módon (2. és 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 
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az érintkezőket a sarukon és vonja be őket vazelinnel.
Engedje le a burkolatot munka pozícióba.
A gép használatakor kövesse az alábbi utasításokat.

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

sodhatnak.
! INFORMÁCIÓ

A beszerelést követően lépjen be a gép szoftverének megfelelő menüjébe és válassza ki 
az akkumulátortípust, illetve a nyelvet, amelyen az üzenetek megjelennek: lásd a “Műszaki 

menüt”.

Akkumulátor: eltávolítás/csere/megsemmisítés
! 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.

! VESZÉLY
A gépben használt akkumulátor tűzveszélyt vagy kémiai égési sérüléseket okozhat, ha 

figyelmetlenül vagy nem megfelelően kezeli.
! INFORMÁCIÓ

Ha az akkumulátorokat ki kell cserélni, vegy fel a kapcsolatot egy technikussal vagy vigye el 
a gépet a gyártó által jóváhagyott szervizközpontba.

! FIGYELEM
Az akkumulátor megsemmisítésekor tartsa be a helyi törvények és jogszabályokat.

Az akkumulátortöltő kiválasztása
! FIGYELEM

 A nem megfelelő akkumulátortöltő veszélyes szituációt eredményezhet! Ha kétsége merül-
ne fel, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel.

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.

Az akkumulátortöltő előkészítése 
Ha olyan akkumulátortöltőt szeretne használni, amely nem a géphez tartozik, akkor azt a géphez 
tartozó csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.
A csatlakozó csatlakoztatásakor a következők szerint járjon el.
távolítson el körülbelül 13 mm-nyi szigetelést az akkumulátortöltő piros és fekete vezetékéről;
csatlakoztassa a végeket az érintkezőkhöz és egy megfelelő krimpelőfogót használva nagy erővel 
nyomja össze azokat;
győződjön meg róla, hogy a polaritás megfelelő (piros + fekete –), amikor a vezetékeket a csatla-
kozókhoz csatlakoztatja.
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Motor előkészítése (benzines, dízel és Dual Power meghajtású verziók)
 ► Töltse fel az üzemanyag-tartályt.
 ► Ellenőrizze a motorolaj szintjét.

A hidraulikus körök előkészítése (benzines és dízel verziók)
 ► Ellenőrizze a hidraulikaolaj szintjét.

A gép emelése és szállítása
! FIGYELEM

Az emelést és a mozgatást megfelelően megvilágított helyen kell végrehajtani, továbbá be 
kell tartani az adott szituációra vonatkozó biztonsági óvintézkedéseket.

A gépkezelőnek minden esetben viselnie kell a személyi védőfelszereléseket.
A gép szállítóeszközre történő felrakásakor a következők szerint járjon el:

 ► Ürítse ki a hulladékgyűjtő edényt.
 ► 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.
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GYAKORLATI ÚTMUTATÓ GÉPKEZELŐKNEK
! VESZÉLY

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.
! VESZÉLY

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

! VESZÉLY
A munka megkezdése előtt viselni kell az overált, a fültokot, a csúszásgátló, vízhatlan 
munkavédelmi cipőt, a maszkot a légzőszervek védelme érdekében, a kesztyűt, illetve az 

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

A gépet csak száraz felületeken használja.
! FIGYELEM

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

! FIGYELEM
Ne használja gépet drótok, madzagok, műanyag csíkok, víz vagy egy folyadék feltakarítására.

! FIGYELEM
A tisztítandó padlófelület sérüléseinek elkerülése érdekében kerülje a kefék forgatását a gép 

álló helyzetében.
! INFORMÁCIÓ

Minden 30 perc munka után nyomja meg a szűrő rázógombját 30 másodpercre, hogy 
megtisztíthassa a szívószűrőt. Ennél a műveletnél a szívőszűrő automatikusan leáll 

(akkumulátoros és Dual Power meghajtású verziók).
! INFORMÁCIÓ

A legjobb eredmény elérése érdekében gyakran ürítse ki a hulladékgyűjtő edényt és 
rendszeresen használja a szűrő rázóegységét, hogy tisztán tarthassa a szűrőt.

! INFORMÁCIÓ
A gép egy vezetőt érzékelő egységgel van felszerelve, így a gépkezelő csak akkor tudja 
elindítani a gépet, ha a vezető pozícióban megfelelően ül; ha a gépkezelő feláll az ülésből, 

az eszköz leállítja a gépet.
! INFORMÁCIÓ

Nagyobb, de könnyű tárgyak felvételekor (pl.: papír, levelek, stb.) emelje fel a terelőlapokat.
! INFORMÁCIÓ

Ha a gépet a gépkezelő először használja, először egy tágas, akadálymentes területen tegye, 
hogy megszerezze a gép funkcióival és irányításával kapcsolatos jártasságot.

A gép előkészítése a munkához
A munka megkezdése előtt hajtsa végre a következő ellenőrzéseket:

 ► Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét (szükség esetén töltse fel). Benzines és Dual 
Power meghajtású modellek esetén ellenőrizze, hogy az üzemanyag-tartályt nem kell-e 
feltölteni.

 ► Győződjön meg róla, hogy a hulladékgyűjtő tartály üres. Ha szükséges, ürítse ki.
 ► Lépjen fel a gépre és állítsa be az ülést a megfelelő pozícióba, ehhez használja az ülés 

alatt található kart.
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Az akkumulátoros és a Dual Power meghajtású verziók vezérlői
 ► Fékrögzítő pedál (2, 4. ábra): A fékpedál-

lal együtt nyomja le ezt a pedált, hogy 
behúzhassa a rögzítőféket. A fékrögzítő 
feloldásához, illetve a rögzítőfék kien-
gedéséhez egyszerűen nyomja meg a 
fékpedált.

 ► Fékpedál (3, 4. ábra): Nyomja le ezt a 
pedált, hogy működés közben megállí-
thassa a gépet.

 ► Pedál a terelőlap felemeléséhez (4, 
4. ábra): Nyomja le ezt a pedált, hogy 
felemelhesse a terelőlapokat nagy, de 
könnyű tárgyak felszívásakor. Engedje 
fel a pedált, ha nem szükséges.

 ► Gázpedál (5, 4. ábra): Ezzel a pedállal 
szabályozhatja a gép sebességét. Ha 
a gázpedált több, mint három másodpercre felen-
gedi miközben a gép be van kapcsolva, az “AUTO 
LEÁLLÍTÁS” funkció kikapcsolja a gép összes 
funkcióját. Az ismételt elinduláshoz egyszerűen 
nyomja le a gázpedált. Az “AUTO POWER-OFF” 
üzemmód engedélyezésével/letiltásával, illetve a 
késleltetés időtatartamának módosításával kapcso-
latban lapozza fel: ”Műszaki menü”. 

 ► Bal és jobb oldali kefe szabályozó karja (1, 4. ábra): 
Nyomja le ezt a kart, hogy a keféket leereszthesse 
munka pozícióba és a forgást elindíthassa. Húzza fel 
ezt a kart, hogy a keféket felemelhesse és a forgást 
leállíthassa.

 ► Fő kefe szabályozó karja (1, 5. ábra). 
Nyomja előre ezt a kart, hogy a fő kefét le-
ereszthesse munka pozícióba és a forgást 
elindíthassa. Húzza fel ezt a kart, hogy a 
keféket felemelhesse és a forgást leállíthas-
sa a munka befejeztével. A szívóventilátor 
automatikusan elindul, ha a fő kefe forogni 
kezd.

 ► Vészleállító gomb (1, 6. ábra): Nyomja be 
ezt a gombot közvetlen veszély esetén, il-
letve akkor ha a gép funkcióit deaktiválni kell 
vagy a gép tápellátását le kell választani. Kikapcsolja az összes, korábban aktív funkciót 
(oldalsó kefék, fő kefe), mielőtt a vészleállító gombot visszaállítaná alap helyzetbe.  

 ► Akkumulátortöltő-csatlakozó (2, 6. ábra): bemeneti csatlakozó az akkumulátorok 
töltéséhez.

1
2

3

4

5

4

1
5

1

2

6

20



HU

 ► Tartálybillentő kar (felső ürítés) (7. ábra): Húz-
za meg ezt a kart, hogy elforgathassa a tartályt és 
kiüríthesse tartalmát.

 ► Kijelző (1, 8. ábra): Ezen a kijelzőn látható az 
aktuális töltöttségi szint százalékban kifejezve, az 
aktív funkciók logói, egy üzemóraszámláló, illetve 
az aktív riasztások, lásd: “Riasztások megjelenítése 
”.

 ► Menü gomb (2, 8. ábra): az akkumulátorral szerelt 
modelleken ez a gomb csak a “Műszaki menüben” 
aktív; a Dual Power hajtású modellek esetében ez 
jeleníti meg a gép összes üzemóráját.

 ► Tartály fel/le kapcsoló (3, 8. ábra): Felemeli vagy leereszti a hulladéktároló tartályt.
 ► Sebességszabályozó (4, 8. ábra): Szabályozz a gép előremeneti és hátrameneti sebes-

ségét.
 ► Irányváltó (5, 8. ábra): Ezzel a választókarral választhatja ki az előre- vagy hátramenetet.
 ► Fő kapcsoló (6., 8. ábra): Az összes funkció tápellátását be-/kikapcsolja.
 ► Jelzőkürt gomb (7, 8. ábra): Nyomja meg a jelzőkürt megszólaltatásához.
 ► Világítás kapcsoló (8, 8. ábra): Be-/kikapcsolja a lámpákat (OPCIONÁLIS).
 ► Motorindító kapcsoló (9, 8. ábra): Elindítja és leállítja a motort.
 ► Szívás kapcsolója (10., 8. ábra): Be-/kikapcsolja a szívás funkciót.
 ► Szűrőrázó gomb (11, 8. ábra): Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot 30 

másodpercig, hogy lerázathassa és megtisztíthassa a szívószűrőt. 
Amint a rázómotor elindul, a szívó- és hajtómotorok leállnak. Az 
“automatikus szűrőrázó” funkció aktiválható a “Műszaki menüből”; 
ha ez az opció kiválasztásra került, a gép automatikusan végre-
hajtja a tisztítási műveletet az előre programozott intervallum 
végén, ugyanúgy, mintha a műszaki menüből kerülne kiválasztásra.

 ► Tartály fel/le mozgatását engedélyező gomb (1, 29. ábra): 
Nyomja meg ezt a gombot, hogy engedélyezze a tartály mozgatását 
a tartály fel/le gombjának megnyomására.
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Az akkumulátoros és a Dual Power meghajtású verziók működtetése
 ► Üljön megfelelően az ülésben.
 ► Állítsa a fő kapcsolót “1” állásba.
 ► Ellenőrizze, hogy a kijelzőn megjelenik-e az akkumulátor állapotjelzője; ha nem, lépjen 

tovább a feltöltés részhez: lásd a “Akkumulátor karbantartás és töltés” c. részt.
 ► Válassza ki a haladás irányát az irányváltóval.
 ► Engedje ki a rögzítőféket.
 ► Engedje le az oldalsó keféket.
 ► Engedje le a fő kefét.
 ► Nyomja le a gázpedált, hogy elinduljon és megkezdhesse a munkát.
 ► Nyomja le a terelőlapokat felemelő pedált, ha nagyobb, de könnyű tárgyat kell felszívni.
 ► A tisztítás minősége nagy mértékben függ a szívószűrő tisztaságától. A szűrő rázómotorját 

a működtetési környezetnek megfelelő gyakorisággal használja.
Benzines és dízel verziók vezérlői

 ► Fékrögzítő pedál (2, 9. ábra): 
A fékpedállal együtt nyomja le 
ezt a pedált, hogy behúzhassa 
a rögzítőféket. A fékrögzítő fe-
loldásához, illetve a rögzítőfék 
kiengedéséhez egyszerűen 
nyomja meg a fékpedált.

 ► Fékpedál (3, 9. ábra): Nyomja le 
ezt a pedált, hogy működés köz-
ben megállíthassa a gépet.

 ► Pedál a terelőlap felemeléséhez 
(9, 4. ábra): Nyomja le ezt a 
pedált, hogy felemelhesse a 
terelőlapokat nagy, de könnyű tár-
gyak felszívásakor. Engedje fel a 
pedált, ha nem szükséges.

 ► Irányváltó pedál (5, 9. ábra): a 
pedál lenyomásával kiválaszthatja a 
haladás irányát, illetve a relatív sebes-
séget: a jobb oldal lenyomásával a gép 
előre mozog; a bal oldal lenyomásával a 
gép hátra mozog.

 ► Bal és jobb oldali kefe szabályozó 
karja (1, 9. ábra): az oldalsó kefe 
karjának lenyomásával a kefe működési 
pozícióba áll. A benzines/dízel model-
lek esetében, amikor a motor jár, a kefe 
folyamatosan forog, mind üzemi, mind 
pedig üresjárati pozícióban.

 ► Fő kefe szabályozó karja (2, 10. ábra). 
a kar előre mozdításával a kefe működési pozícióba áll. A benzines/dízel modellek ese-
tében, amikor a motor jár, a kefe folyamatosan forog, mind üzemi, mind pedig üresjárati 
pozícióban.

 ► Szívás kapcsolókarja (1., 10. ábra): A kar állításával növelheti vagy csökkentheti a 
szívás erejét.

 ► Hajtás kapcsolókarja (3, 10. ábra): Lehetővé teszi/letiltja az összes olyan funkciót, 
amelyet a motor hajt.
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 ► Vészhelyzeti bypass (1, 11. ábra): Használja ezt 
a kart, ha a gépet leállított motorral kell mozgatni. 
Nyomja a nyíllal jelzett irányba, hogy kikapcsolhassa 
a hidraulikaszivattyút.

 ► Tartálybillentő kar (felső ürítés) (7. ábra): Húzza 
meg ezt a kart, hogy elforgathassa a tartályt és kiürí-
thesse tartalmát.

 ► Vészleállító gomb (1, 12. ábra): Nyomja be ezt a 
gombot közvetlen veszély esetén, illetve akkor ha a 
gép funkcióit deaktiválni kell vagy a gép tápellátását 
le kell választani.

 ► Indító (1, 13. ábra): segítségével szabályozhatja a mo-
tor hideg levegő áramlását hideg körülmények közötti 
indítás esetén (BENZINES VERZIÓ).

 ► Szűrőrázó gomb (2, 13. ábra): a szűrő folyamatosan 
optimális állapotban tartható egy kattintással: először 
zárja le a szívó légáramlást a „levegőbeszívás me-
gnyitása karral”, majd nyomja meg és tartsa lenyomva 
a gombot 30 másodpercig.

 ► Tartály fel/le kapcsoló (3, 13. ábra): Felemeli vagy 
leereszti a hulladéktároló tartályt.

 ► Jelzőkürt gomb (4, 13. ábra): Nyomja meg a jelzőkürt 
megszólaltatásához.

 ► Fő kapcsoló (5., 13. ábra): Az összes funkció 
tápellátását be-/kikapcsolja.

 ► Feszültség visszajelző (6, 13. ábra): Megjelenti a 
pontos áramköri feszültséget.

 ► Üzemóraszámláló (7, 13. ábra): Megjeleni a gép 
üzemóráit.

 ► Motor fordulatszámát szabályozó kar (8, 13. ábra): ezzel szabályozható a motor for-
dulatszáma.

 ► Világítás kapcsoló (9, 13. ábra): be-/kikapcsolja a lámpákat (OPCIONÁLIS).
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 ► “Olaj riasztás” figyelmeztető lámpa (10, 
13. ábra): az olajnyomással kapcsolatos pro-
blémákat jelzi.

 ► Tartály fel/le mozgatását engedélyező gomb 
(1, 29. ábra): Nyomja meg ezt a gombot, hogy 
engedélyezze a tartály mozgatását a tartály fel/
le gombjának megnyomására.
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Benzines és dízel verziók működtetése
 ► Üljön megfelelően az ülésben.
 ► Engedje ki a rögzítőféket.
 ► Állíts a motor fordulatszámát szabályozó kart a START állásba.
 ► Húzza meg az INDÍTÓ kart (BENZINES VERZIÓK).
 ► Állítsa a hajtás karját 1-START pozícióba és addig tartsa ott, amíg a gyújtáskapcsoló kul-

csot START állásba nem állítja.
! FIGYELEM

A indítómotort öt másodpercnél tovább ne járassa. Ha a motor nem indul el, engedje el a 
gyújtáskapcsoló kulcsot és várjon körülbelül tíz másodpercet, mielőtt újra megpróbálná.

 ► Hagyja, hogy a gyújtáskapcsoló kulcs visszaálljon ON állásba, amint a motor elindul, majd 
engedje el a hajtás kapcsolókarját.

 ► Nyomja meg az irányváltó kart az induláshoz. Nyomja meg a jobb oldalát, hogy előre 
indulhasson. Nyomja meg a bal oldalát, hogy hátra indulhasson.

 ► Engedje le az oldalsó keféket.
 ► Engedje le a fő kefét.
 ► Állítsa be a szívás szabályozókarját, hogy a szükséges szívóerőt beállíthassa.
 ► Nyomja le a terelőlapokat felemelő pedált, ha nagyobb, de könnyű tárgyat kell felszívni.
 ► A tisztítás minősége nagy mértékben függ a szívószűrő tisztaságától. A szűrő rázómotorját 

a működtetési környezetnek megfelelő gyakorisággal használja.
 ! FIGYELEM

Ha a DÍZEL motor nem indul el az indítómotor hibája miatt, a következők szerint járjon el: 
engedje le a kart, amely az motorfejen kiemelésre került (30. ábra), majd próbálja meg ismét 

a motor indítását.
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Az alsó ürítésű tartály ürítése
! FIGYELEM

A tartály ürítésekor mindig viseljen maszkot, hogy megóvhassa a légszerveit a portól, amely 
az ürítési művelet során keletkezhet.

! FIGYELEM
A hulladékgyűjtő edény ürítése előtt működtesse a szűrő rázóegységét 30 másodpercig, 

hogy a szűrőt megtisztíthassa
 ► Oldja ki a tartály rögzítőjét (14. ábra).
 ► Húzza ki a hátsó tartály a fogantyú segítségével.
 ► Vigye a tartályt (amely kerekekkel van felszerelve) a hulladékgyűjtő pontra és ürítse ki.
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A felső ürítésű tartály ürítése
! FIGYELEM

A tartály ürítésekor mindig viseljen maszkot, hogy megóvhassa a légszerveit a portól, amely 
az ürítési művelet során keletkezhet.

! FIGYELEM
A hulladékgyűjtő edény ürítése előtt működtesse a szűrő rázóegységét 30 másodpercig, 

hogy a szűrőt megtisztíthassa
! INFORMÁCIÓ

A tartály felnyitásakor az akkumulátoros és Dual Power hajtással rendelkező modelleken 
minden funkció letiltásra kerül, továbbá a Dual Power hajtással rendelkező modelleken a 

motor is leáll.
 ► Nyomja meg és tartsa lenyomva a tartály mozgását engedélyező gombot (1, 29. ábra), 

majd működtesse a tartály fel/le kapcsolóját (2, 29. ábra), hogy felemelhesse az a kívánt 
magasságba.

 ► Húzza meg a kart (7. ábra), hogy elforgathassa a tartályt és kiüríthesse tartalmát.
 ► Forgassa vissza a tartályt függőleges állásba.
 ► Nyomja meg és tartsa lenyomva a tartály mozgását engedélyező gombot (1, 29. ábra), 

majd működtesse a tartály fel/le kapcsolóját (2, 29. ábra), hogy újra leereszthesse a tar-
tályt.

Munka befejezése
! INFORMÁCIÓ

Minden munkaciklus végén rázassa le a szűrőt.

A munka befejeztével kapcsolja ki a gépet a fő kapcsolóval, emelje fel az oldalsó keféket és a fő 
kefét, majd húzza be a rögzítőféket.

Gép mozgatása, amikor nem működik
A gép mozgatásához a következők szerint járjon el:

 ► Emelje fel az oldalsó keféket.
 ► Emelje fel a fő kefét.
 ► Válassza ki a haladás irányát.
 ► Nyomja le a gázpedált.
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HOSSZABB INAKTIVITÁS
Hosszabb inaktivitás esetén a következők szerint járjon el:

 ► Ürítse ki a hulladékgyűjtő edényt.
 ► Tisztítsa meg a szívószűrőt;
 ► Csatlakoztassa le a gépet az elektromos hálózatról.
 ► Teljesen töltse fel az akkumulátorokat és helyezze be őket az akkumulátorok tárolóhe-

lyére. Hosszabb inaktivitás esetén ne felejtse el rendszeres időközönként (legalább két-
havonta egyszer) feltölteni az akkumulátorokat, hogy a maximális töltés állandó legyen.

! FIGYELEM
Ha az akkumulátorokat nem tölti fel rendszeres időközönként, javíthatatlan károsodást szen-

vedhetnek.
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KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK
! VESZÉLY

Soha ne kezdje meg a karbantartási műveleteket anélkül, hogy az akkumulátorokat levála-
sztotta, illetve a gyújtáskapcsoló kulcsot eltávolította volna.

Az elektromos áramkörök karbantartását, illetve minden olyan egyéb műveletet, amelyet a 
jelen útmutató nem ír elő, csak megfelelően képzett műszaki személyzet végezhet el az ér-
vényben lévő biztonsági előírások és a karbantartási útmutatóban található utasítások be-

tartásával.

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

► kerülje a magasnyomású mosók használatát: a víz bejuthat az elektromos részekhez vagy 
motorokhoz, amely így károsodáshoz vezethet, vagy növelheti a rövidzárlat kockázatát;

► ne használjon gőzt, mivel a hő miatt a műanyag alkatrészek eldeformálódhatnak;
► ne használjon szénhidrogéneket vagy oldószereket, mivel károsíthatják a burkolatot és a 

gumi alkatrészeket.
A fő kefe cseréje/felszerelése

! VESZÉLY
Ezt a műveletet úgy kell végrehajtani, hogy a gép le van kapcsolva és a kulcs el van távolítva.
A fő kefe cseréjéhez a következők szerint járjon el.

► Csavarja ki a gombot és nyissa ki az ajtót a gép bal oldalán.
► Csavarja ki a kefetartó burkolatán található három gombot (15. ábra).
► Távolítsa el a kefetartó burkolatát (16. ábra).
► Vegye ki a kefét (17. ábra).
► Távolítsa el az adaptert a régi keféből és illessze be az új kefébe, figyelje arra, hogy a 

sörték azonos irányba álljanak (18. ábra).
► Rögzítse az adaptert és helyezze be az új kefét a gépbe, ügyeljen arra, hogy az adapter 

megfelelően rögzüljön a hajtófejbe. Helyezze vissza a kefetartó burkolatát és rögzítse a 
három gombbal, ismételje meg az eltávolítás lépéseit fordított sorrendben.
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Fő kefe beállítása
A fő kefe járul hozzá a legnagyobb mértékben az egész gép hatékonyságához. A megfelelő beállí-
tás rövidebb idő alatt magasabb takarítási minőséget garantál.
A gép leszállításakor a kefe megfelelően be van állítva. A fő kefét ezért csak akkor kell beállítani, ha 
az elkopik. A fő kefe beállításához a következők szerint járjon el.

► Csavarja ki a gombot (19. ábra).
► Forgassa el a beállítót az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a gomb szembe 

nem kerül a használni kívánt rögzítőfurattal (19. ábra).
► Húzza meg a gombot (19. ábra).

Az oldalsó kefék cseréje/felszerelése
! VESZÉLY

Ezt a műveletet úgy kell végrehajtani, hogy a gép le van kapcsolva és a kulcs el van távolítva.
A könnyű szállíthatóság érdekében leszállításkor az oldalsó kefék nem találhatók meg a gépen.
Az oldalsó kefék felszereléséhez a következők szerint járjon el.

► Emelje fel az oldalsó keféket (30. ábra).
► Lazítsa meg a csavart az oldalsó kefe motortengelyén (20. ábra).
► Távolítsa el a védőelemet.
► Helyezze fel a kefét a motor tengelyére (20. ábra).
► Helyezze vissza és húzza meg a csavart (20. ábra).

Ismételje meg a fenti folyamatot a kopott oldalsó kefék cseréjéhez.
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Az oldalsó kefék beállítása
! FIGYELEM

Soha ne működtesse a gépet az oldalsó kefék nélkül.
Az oldalsó kefék a szennyeződést és a hulladékot a gép közepe felé irányítják. A leghatékonyabb 
magasság ehhez az, amikor az oldalsó kefék éppen csak érintik a talajt. A következők szerint jár-
jon el, ha növelni vagy csökkenteni szeretné az oldalsó kefék nyomását a padlón, amennyiben ez 
szükséges.

► Engedje le az oldalsó keféket munka pozícióba (21. ábra).
► Lazítsa meg a két állítócsavart a kefe pozícionáló gombja alatt (22. ábra).
► Kézzel helyezze a kefét a megfelelő pozícióba.
► Húzza meg a beállítócsavart (22. ábra).
► Állítsa vissza az oldalsó keféket a felemelt pozícióba.

Szívószűrő cseréje/beszerelése

! VESZÉLY
Ezt a műveletet úgy kell végrehajtani, hogy a gép le van kapcsolva és a kulcs el van távolítva.
A szívószűrő nagy mértékben járul hozzá az egész gép hatékonyságához.
A megfelelő karbantartással a gép mindenkor a maximális hatékonysággal működik. Ha a seprőgép 
munka közben felveri a port, ellenőrizze a szívószűrő állapotát.
A szívószűrő két módon tisztítható ki.
Félautomata szűrőtisztítás:

► Ezzel a módszerrel a szűrő gyorsan és könnyen megfelelő működési állapotba hozható: 
nyomja meg és tartsa lenyomva a szűrő rázógombját néhány másodpercig, ismételje meg 
a műveletet négyszer vagy ötször. Benzines vagy dízel modelleken a szűrő rázógombjá-
nak megnyomása előtt zárja le a szívást vezérlő kart.

21 22
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A panelszűrő manuális tisztítása:
! VESZÉLY

Ezt a műveletet úgy kell végrehajtani, hogy a gép le van kapcsolva és a kulcs el van távolítva.
Ha a szűrőrázó működtetése nem elégséges, a következők szerint járjon el a szűrő manuális tisz-
tításához.

► Távolítsa el a szűrőház burkolatát.
► Távolítsa el a szűrő tárómotorjának konzolját úgy, hogy felemeli a két kart; figyeljen arra, 

hogy a rázóegység tápellátásának elektromos csatlakozóját leválassza (23. ábra).
► Vegye ki a szűrőt (23. ábra).
► Fújassa ki a szűrőt tiszta sűrített levegővel (maximum nyomás 6 bar)

! INFORMÁCIÓ
A szűrőn található egy jelölés, amely a helyes beszerelési irányt mutatja.

A szűrőbetét manuális tisztítása:
! VESZÉLY

Ezt a műveletet úgy kell végrehajtani, hogy a gép le van kapcsolva és a kulcs el van távolítva.
Ha a szűrőrázó működtetése nem elégséges, a következők szerint járjon el a szűrő manuális tisz-
tításához.

► Távolítsa el a szűrőház burkolatát.
► Csavarja ki a négy csavart, amelyek a két szűrőtartó konzolt rögzítik (24. ábra).
► Távolítsa el a kefetartó konzolokat (24. ábra).
► Vegye ki a szűrőt, de ne felejtse el leválasztani a rázómotor elektromos csatlakozóját (24. 

ábra).
► Fújassa ki a szűrőt tiszta sűrített levegővel (maximum nyomás 6 bar)

FLOW
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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.
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.
DÍZEL verzió:
(25. ábra, 1. ref.) első lámpa biztosíték (opcionális)
(25. ábra, 2. ref.) villogó, hangjelző, üzemóraszámláló, jelzőkürt és szűrőrázó relé biztosíték.
(25. ábra, 3. ref.) indítómotor biztosíték.
(25. ábra, 4. ref.) szűrő rázómotor biztosíték.
BENZINES verzió:
(25. ábra, 1. ref.) szűrő rázómotor biztosíték.
(25. ábra, 2. ref.) indítómotor biztosíték.
(25. ábra, 3. ref.) villogó, hangjelző, üzemóraszámláló, jelzőkürt, szűrőrázó relé biztosíték és első 
lámpa biztosíték (opcionális).
(25. ábra, 4. ref.) generátor biztosíték.
(26. ábra) fő biztosíték.
(27. ábra) fő és oldalsó kefék visszaállítható biztosítéka, akkumulátoros és Dual Power hajtással 
szerelt verziók.
(28. ábra, 1. ref.) oldalsó kefék biztosítéka, (28. ábra, 1. ref.) középső kefe biztosítéka, (28. ábra, 
3. ref.) szívó biztosék, (28. ábra, 4. ref.) szűrőrázó biztosítéka, „Akkumulátoros” és „Dual Power” 
verzió.

Petrol - Diesel

21 3 4
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Battery - Dual Power
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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.
Az alábbiakban leírt műveleteket jól szellőző helyen hajtsa végre.

Az akkumulátor végleges károsodásának elkerülése érdekében ne hagyja, hogy teljesen lemerülje-
nek.
Töltési folyamat:
csatlakoztassa az akkumulátortöltő csatlakozóját az akkumulátor kábelkötegéhez (35. ábra).

! FIGYELEM
Hajtsa végre a töltési folyamatot az akkumulátortöltő kézikönyvében leírtak szerint: akku-
mulátorral szerelt modellek, amelyeket rendszeres időközönként fel kell tölteni: akkumuláto-
ros verziók és Dual Power verziók. A töltési folyamat végén válassza le a tápellátását, illetve 

válassza le a csatlakozót gépről.
! FIGYELEM

Ha a gép hosszabb ideig használat nélkül áll, csatlakoztassa le az akkumulátorokat a gépről 
úgy, hogy benyomja a vészleállító gombot.

Motorolaj cseréje
! FIGYELEM

Motorolaj csereintervallum: cserélje ki a motorolajat, ha a “CHANGE ENGINE OIL” figyel-
meztetés megjelenik a gép kijelzőjén (csak DUAL POWERverziók); a BENZINES és DÍZEL 
modellek esetén lásd a motor gyártója által kiadott használati útmutatót, illetve a gép mű-
szerfalán elhelyezett üzemóraszámlálót; az olajcserét leállított és hideg motor mellett kell 

elvégezni.

DIESEL
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PETROL
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Ellenőrizze, hogy a gép minden funkciója le van tiltva, illetve a motor hőmérséklete nem jelent sérü-
lésveszélyt, majd nyissa fel a felső burkolatot és a következők szerint járjon el:

► Keresse meg az olajleeresztő csövet, amely a motorhoz van csatlakoztatva, bújtassa át a 
motortér fém burkolatán található nyíláson (benzines verzió); a dízel és Dual Power verzi-
ók esetén az oldalsó panelt el kell távolítani.

► Távolítsa el nívópálcát, hogy a régi olajat leereszthesse.
► Helyezzen egy megfelelő tárolóedényt a leeresztő cső alá, hogy összegyűjthesse a régi 

olajat, majd csavarja ki a dugót a leeresztéshez.
► Ha a régi olajat leeresztette, zárja el a leeresztő csövet és helyezze vissza a motortérbe; 

győződjön meg róla, hogy nem ér hozzá semmilyen mozgó alkatrészhez.
► Öntsön olajat a motorba a nívópálca nyílásán keresztül (BENZINES és DUAL POWER 

VERZIÓK, 32. és 33. ábra), a motor kézikönyvében leírt mennyiséget töltse be; DÍZEL 
motor esetén az olajat a fedéllel lezárt nyíláson töltse be (34. ábra), amely a hengerfejen 
található; a motor kézikönyvében leírt mennyiséget töltse be.

► Ha a megfelelő mennyiségű új olajat betöltötte, helyezze vissza a nívópálcát és ellenőriz-
ze, hogy a szint megfelelő-e.

► Zárka le a burkolatot.

A BENZINES és DÍZEL verziók esetén töltse fel a hidraulikus köröket
Ellenőrizze az olajszintet minden 10 óra elteltével; ha a szint a tartályon látható jelzés alatt van (34. 
ábra), töltse fel “SAE 15 W40 Q8 T 700 I” olajjal.

OIL LEVEL
LIVELLO OLIO

34
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Időszakos ellenőrzések

ELLENŐRZÉS
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AKKUMULÁTOR ELEKTROLITJÁNAK ELLENŐRZÉSE X X

HIDRAULIKAOLAJ ELLENŐRZÉSE X X

HAJTÓSZÍJAK ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSE X

FÉK BEÁLLÍTÁSA X

ANYÁK, CSAVAROK MEGHÚZÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE X

KEFÉK ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSE X

TÖMÍTÉSEK ÁLLAPOTÁNAK ELLENŐRZÉSE X

AZ ESZKÖZ FUNKCIÓINAK ELLENŐRZÉSE X X

VEZÉRLŐLÁNC ZSÍRZÁSA X
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HIBAKERESÉS
B= Akkumulátor
DP=  Dual Power
P= Benzin
D= Gázolaj

PROBLÉMA OK JAVÍTÁS
A gép port ver fel. A szűrő eltömődött. (B,DP,P,D) Rázza le a szűrőt a szűrőrázóval, ha 

szükséges, távolítsa és óvatosan tisztít-
sa meg a szűrőt

A szűrő sérült. (B,DP,P,D) Cserélje ki a szűrőt

A szűrő nem megfelelően került behelye-
zésre. (B,DP,P,D)

Megfelelően helyezze be a szűrőt

A gép szennyeződést hagy a padlón. A fő kefe nincs megfelelően beállítva 
vagy elhasználódott. (B,DP,P,D)

Szükség szerint állítsa be vagy cserélje 
ki a fő kefét.

A fő kefe zsinórt vagy vezetéket tekert 
fel. (B,DP,P,D)

Távolítsa el a feltekert zsinórt vagy ve-
zetéket.

A terelőlapok sérültek. (B,DP,P,D) Cserélje ki a terelőlapokat

A hulladékgyűjtő edényt tele van. (B,D-
P,P,D)

Ürítse ki a hulladékgyűjtő edényt

A fő kefe nem forog. A szíj szakadt. (B,DP,P,D) Cserélje ki

A biztosíték kiégett. (B,DP) Cserélje ki

Hibás mikrokapcsoló. (B,DP) Cserélje ki

Kábel lecsatlakoztatva. (B,DP) Ellenőrizze

Fogaskerék-motor hibás. (B,DP) Cserélje ki

Az oldalsó kefe nem forog. A szíj szakadt. (P,D) Cserélje ki

A kikapcsoló szerkezet aktiválva. (B,DP) Helyreállítás.

Hibás mikrokapcsoló. (B,DP) Cserélje ki

Kábel lecsatlakoztatva. (B,DP) Ellenőrizze

A szívómotor nem működik. A biztosíték kiégett. (B,DP) Cserélje ki

Hibás kapcsoló. (B,DP) Cserélje ki

Kábel lecsatlakoztatva. (B,DP) Ellenőrizze

Hibás motor. (B,DP) Cserélje ki

A szűrő rázómotorja nem működik. A biztosíték kiégett. (B,DP,P,D) Cserélje ki

Hibás kapcsoló. (B,DP,P,D) Cserélje ki

Kábel lecsatlakoztatva. (B,DP,P,D) Ellenőrizze

Hibás motor. (B,DP,P,D) Cserélje ki
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A gép nem indul el. Az akkumulátor érintkezői leválasztva. 
(B,DP,P,D)

Ellenőrizze

Az akkumulátorok lemerültek. (B,DP,P,D) Újratöltés.

Vészleállító gomb benyomva. (B,DP,P,D) Helyreállítás.

Nincs üzemanyag. (DP,P,D) Töltse fel

Nincs motorolaj. (DP,P,D) Töltse fel

A vezetőt érzékelő eszköz hibás. (B,D-
P,P,D)

Cserélje ki

A gépkezelő nem ül megfelelően. Üljön megfelelően az ülésben.

A tengelykapcsoló nincs összekapcsol-
va. (P,D)

Bekapcsolva.

A fő biztosíték kiolvadt. (B,DP) Cserélje ki

Tápellátást vezérlő panel biztosítéka ki-
olvadt. (B,DP)

Cserélje ki

Az akkumulátorok nem tartják meg a 
töltöttséget.

Alacsony elektrolit-szint. (B,DP,P,D) Töltse fel.

Az akkumulátor érintkezői lazák. (B,D-
P,P,D)

Húzza meg.
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RIASZTÁSOK MEGJELENÍTÉSE

BRUSH MOTOR CUTOUT 

TRIPPED

A kefemotor túlmelegszik.

BRAKE A rögzítőfék behúzva vagy a hajtómotor túlmelegedett.

STANDBY A vezetőt érzékelő mikrokapcsoló nem érzékeli a gépkezelőt.

RELEASE ACCELERATOR Nem megfelelő indítási szekvencia. Engedje fel a gázpedált 
indításkor.

EEPROM 1 FAULT Cserélje ki a kijelző paneljét.

DRIVE CONTROL BOARD 

CUTOUT TRIPPED

A vezérlőpanel túlmelegedett.

ACCELERATOR FAULT Probléma van a gázpedál bowdenjével.

MAX. SPEED POTENTIO-

METER FAULT

Hiba lépett fel a maximális sebességet szabályozó potencio-
méter vezetékelésében.

UNDERVOLTAGE FAULT Ellenőrizze az akkumulátorokat.

OVERVOLTAGE FAULT Ellenőrizze az akkumulátorokat.

RELAY FAULT Cserélje ki a hajtásvezérlő-táblát.

HPD Ellenőrizze a gázpedált. Kapcsolja le a gépet, majd kapcsolja 
vissza úgy, hogy a gázpedál le van nyomva.

MOSFET FAULT Cserélje ki a hajtásvezérlő-táblát.

EEPROM 2 FAULT Cserélje ki a hajtásvezérlő-táblát.
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SERVICE Hívja a szervizközpontot a szerviz ütemezéséhez.

BATTERY DISCHARGED Az akkumulátor lemerült

START ENGINE Csak a Dual Power hajtással szerelt modell: a munka folytatá-
sához indítsa el a motort.

BATTERY CHARGED Csak a Dual Power hajtással szerelt modell: akkumulátorok 
feltöltve.

ALTERNATOR CUTOUT 

TRIPPED

Csak a Dual Power hajtással szerelt modellek: a generátor 
túlmelegedett.

CHANGE ENGINE OIL Csak a Dual Power hajtással szerelt modell: cserélje ki a 
motorolajat.

COWLING OPEN

TURN OFF ENGINE
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MŰSZAKI MENÜ
A műszaki menü eléréséhez kapcsolja be a fő kapcsolót, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a 
menü és a szívás gombokat három másodpercig.
Nyomja meg a “SUCTION” gombot, hogy felfelé átlapozhassa az egyes elemeket vagy növelhesse 
a kiválasztott paraméter értéket.
Nyomja meg a “FILTER SHAKER” gombot, hogy lefelé átlapozhassa az egyes elemeket vagy csök-
kenthesse a kiválasztott paraméter értéket.
Nyomja meg a “MENU” gombot, hogy kiválaszthassa a módosítani kívánt paramétert. A kiválasztott 
paraméter kiemelve jelenik meg.

LANGUAGE IT, GB, ES....

BATTERY TYPE
ACID

GEL

OFF

MANUAL

20-120 SECONDS 
FROM ENGINE 

STARTUP 

TIME-OUT 0-10 
SECONDS

AUTOMATIC 5-30 
MINUTES

AUTO POWER-OFF

FILTER SHAKER

MACHINE TYPE

BATTERY DUAL POWER

SERVICE MENU

ALTERNATOR 
TIME

EXIT

SAVE

SERVICE MENU
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