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Οι περιγραφές του παρόντος εντύπου δεν θεωρούνται δεσμευτικές.  
Ως εκ τούτου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε στιγμή τις ενδεχόμενες 
τροποποιήσεις σε όργανα, λεπτομέρειες, προμήθειες αξεσουάρ, που θεωρεί απαραίτητες με 
σκοπό τη βελτίωση ή για οποιαδήποτε άλλη ανάγκη κατασκευαστικής ή εμπορικής φύσης. 
Απαγορεύεται από το νόμο η αναπαραγωγή, έστω και μερική, των κειμένων και των σχεδίων 
που περιέχονται στο παρόν έντυπο. 

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές τεχνικού τύπου ή/και στον εξοπλισμό. Οι 
εικόνες πρέπει να θεωρούνται καθαρά ενδεικτικές και δεν είναι δεσμευτικές για τα σχέδια και 
τον εξοπλισμό. 
 
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο 
 

 

Σύμβολο ανοιχτού βιβλίου με το i: 
Υποδεικνύει την ανάγκη να συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης 

 

Σύμβολο ανοικτού βιβλίου 
Υποδεικνύει στο χειριστή να διαβάσει το εγχειρίδιο χρήσης πριν 
χρησιμοποιήσει το μηχάνημα 

 

 
 

Σύμβολο προειδοποίησης 
Διαβάστε προσεκτικά τις παραγράφους πριν από τις οποίες υπάρχει 
αυτό το σύμβολο τηρώντας επακριβώς όσα υποδεικνύονται για την 
ασφάλεια του χειριστή και του μηχανήματος 

 

Σύμβολο προειδοποίησης 
Υποδεικνύει κίνδυνο αναθυμιάσεων και διαρροής διαβρωτικών υγρών 

 

Σύμβολο προειδοποίησης 
Υποδεικνύει τη λήψη μέτρων ασφαλείας προκειμένου να αποφύγετε 
τραυματισμό στα άκρα. 

 

Σύμβολο προειδοποίησης 
Υποδεικνύει κίνδυνο πυρκαγιάς. 
μην πλησιάζετε φλόγες στο μηχάνημα 

 

Σύμβολο προειδοποίησης 
Σας παρακινεί να μετακινήσετε το συσκευασμένο προϊόν με τα 
κατάλληλα μέσα ανύψωσης που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του 
νόμου 

 

Σύμβολο απόρριψης 
Διαβάστε προσεκτικά τα κεφάλαια πριν από τα οποία υπάρχει αυτό το 
σύμβολο, για την απόρριψη του μηχανήματος 
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Παράδοση του μηχανήματος 
 
Κατά την παράδοση θα πρέπει να ελέγξετε αμέσως αν παραλάβατε όλα 
τα υλικά που αναφέρουν τα συνοδευτικά έγγραφα, καθώς και ότι το 
μηχάνημα δεν υπέστη ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε περίπτωση ζημιάς, 
ενημερώστε τον υπεύθυνο της μεταφορικής σχετικά με τη ζημιά που 
υπέστη το μηχάνημα και επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης 
πελατών της εταιρείας μας. Αν ενεργήσετε με αυτό τον τρόπο και 
εγκαίρως, θα μπορείτε να παραλάβετε τα υλικά που λείπουν και να 
αποζημιωθείτε για τις ζημιές. 

Πινακίδα μητρώου 

 
  
 

 
 

 
 

 

Εισαγωγή 
 
Το MxR είναι ένα μηχάνημα πλύσης δαπέδων το οποίο, 
χρησιμοποιώντας τη μηχανική κίνηση της περιστρεφόμενης βούρτσας 
και τη χημική δράση ενός διαλύματος νερού-απορρυπαντικού, καθαρίζει 
οποιοδήποτε δάπεδο συλλέγοντας επίσης, κατά την κίνησή της, τις 
βρομιές που αφαιρεί και το διάλυμα απορρυπαντικού που δεν 
απορροφάται από το δάπεδο. 
Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για αυτό το σκοπό. 
Ακόμη και το καλύτερο μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει καλά και 
επωφελώς μόνο αν το χρησιμοποιείτε και το συντηρείτε με το σωστό 
τρόπο. Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο με τις 
οδηγίες και να ανατρέχετε σε αυτό, ενώ χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, 
κάθε φορά που προκύπτουν δυσκολίες. Σε περίπτωση ανάγκης, σας 
γνωστοποιούμε ότι η τεχνική μας εξυπηρέτηση που έχει οργανωθεί σε 
συνεργασία με τους αντιπροσώπους μας, είναι πάντοτε στη διάθεσή σας 
για τυχόν συμβουλές ή άμεση παρέμβαση. 
 

Προοριζόμενη χρήση – Προβλεπόμενη χρήση 
 
Το μηχάνημα πλύσης δαπέδων προορίζεται για τον καθαρισμό 
επιφανειών και δαπέδων με αποκλειστικά επαγγελματική χρήση σε 
βιομηχανικούς, εμπορικούς και δημόσιους χώρους. Το μηχάνημα είναι 
κατάλληλο για αποκλειστική χρήση σε κλειστούς ή σε κάθε περίπτωση 
καλυμμένους χώρους. 
 
Το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για χρήση κάτω από τη βροχή ή κάτω 
από ριπές νερού. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να χρησιμοποιείται το μηχάνημα σε 
χώρους με εκρηκτικό περιβάλλον για τη συλλογή επικίνδυνης σκόνης ή 
εύφλεκτων υγρών. Εκτός αυτού, δεν είναι κατάλληλο να χρησιμοποιείται 
ως μέσο μεταφοράς αντικειμένων ή ατόμων. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ/M MxR 
Εύρος λειτουργίας mm 560 
Πλάτος καθαριστήρα δαπέδου mm 705 
Πλάτος προαιρετικού καθαριστήρα δαπέδου mm 800 
Ικανότητα λειτουργίας, έως m2/ώρα 2632 
Βούρτσα με δίσκο Αρ. /  mm 1 / 560 
Στροφές βούρτσας με δίσκο στροφές/λεπτό 140 
Μοτέρ για τις βούρτσες V / W 24 / 450 
Μέγιστη πίεση στις βούρτσες kg 15 
Κινητήρας κίνησης V / W 24 / 300 
Τροχός κίνησης (αριθμός / διάμετρος / πλάτος) Αρ. / ( mm / mm) 2 / (225 / 64) 
Μέγιστη ταχύτητα κίνησης εμπρός Km/h 5 
Μέγιστη κλίση με πλήρες φορτίο % 8 
Κινητήρας αναρρόφησης Αρ. / (V / W) 1 / (24 / 310) 
Συμπίεση αναρροφητήρα mbar 700 
Λαστιχένιος μπροστινός τροχός (διάμετρος/πλάτος)  mm / mm 175 / 60 
Ρεζερβουάρ διαλύματος l 65 
Ρεζερβουάρ συλλογής l 75 
Διάμετρος στροφής mm 1980 
Μήκος μηχανήματος mm 1265 
Μήκος μηχανήματος με προαιρετικό δοχείο μικροαντικειμένων mm 1400 
Ύψος μηχανήματος mm 1030 
Ύψος μηχανήματος με προαιρετικό κιτ φωτεινού σηματοδότη mm 1070 
Πλάτος μηχανήματος (χωρίς καθαριστήρα δαπέδου) mm 600 
Πλάτος μηχανήματος (χωρίς καθαριστήρα δαπέδου) με προαιρετικό κιτ 
εργαλειοθήκης 

mm 620 

Θήκη μπαταριών (Μ x Π x Υ) mm 362x354x290 
Ονομαστική τάση μπαταριών V / Ah 12 / 105 
Βάρος μηχανήματος κατά τη μεταφορά (μηχάνημα + μπαταρίες) kg 190 
Βάρος μηχανήματος (κενό και χωρίς μπαταρίες) kg 110 
Μεικτό βάρος μηχανήματος έτοιμο για χρήση (μηχάνημα + μπαταρίες + νερό + 
χειριστής) 

kg 335 

Επίπεδο ηχητικής πίεσης (ISO 11201) - LpA dB (A) 63 
Αβεβαιότητα - KpA dB (A) 1.4 
Επίπεδο κραδασμού στο χέρι (ISO 5349) m/s2 <2.5 
Επ Αβεβαιότητα μετρήσεων κραδασμών κραδασμών στο σώμα (ISO 
2631) m/s2 <0.5 
Αβεβαιότητα μετρήσεων κραδασμών  4% 
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ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

  

 

Σύμβολο γενικού διακόπτη ή κλειδοδιακόπτη 
Χρησιμοποιείται στον πίνακα οργάνων για να υποδεικνύει τον κλειδοδιακόπτη για την κατάσταση αναμμένο (I) ή σβηστό (0) 
της λειτουργίας του μηχανήματος 

  

 

Σύμβολο κόρνας 
Χρησιμοποιείται στον πίνακα οργάνων για να υποδεικνύει το κουμπί κόρνας 

  

 

Σύμβολο επιλογέα όπισθεν 
Χρησιμοποιείται για να υποδεικνύει το κουμπί που επιτρέπει την εισαγωγή της όπισθεν 

  

 

Σύμβολο εμπλοκής - απεμπλοκής βούρτσας 
Χρησιμοποιείται για να υποδεικνύει το κουμπί για την εμπλοκή ή απεμπλοκή της βούρτσας 

  

 

Σύμβολο λειτουργίας ECO 
Χρησιμοποιείται για να υποδεικνύει το κουμπί που ενεργοποιεί τη λειτουργία ECO του μηχανήματος 

  

 

Σύμβολο που υποδεικνύει τη μέγιστη θερμοκρασία του νερού με το οποίο μπορείτε να γεμίσετε το δοχείο διαλύματος 

  

 

Σύμβολο που υποδεικνύει τη θέση του σωλήνα εξαγωγής του δοχείου διαλύματος 

  

 

Σύμβολο που υποδεικνύει τη θέση του σωλήνα εξαγωγής του δοχείου συλλογής 

  

 

Δείχνει τη μέγιστη κλίση που μπορεί να ξεπεράσει 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
Θα πρέπει να τηρείτε προσεκτικά τους κανόνες που ακολουθούν για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στο χειριστή και στο μηχάνημα. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
 Να διαβάζετε προσεκτικά τις ετικέτες που υπάρχουν επάνω στο μηχάνημα, να μην τις καλύπτετε για κανένα λόγο και να τις αντικαθιστάτε αμέσως αν 

υποστούν ζημιά. 
 Το μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό εκπαιδευμένο στη χρήση του μηχανήματος. 
 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κεκλιμένες επιφάνειες με κλίση μεγαλύτερη από αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα.  
 Το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για καθαρισμό κατεστραμμένων δαπέδων ή σε πολλά επίπεδα. Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε κεκλιμένες 

επιφάνειες. 
 Σε οποιαδήποτε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς στο καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή μπαταριών, απευθυνθείτε αμέσως σε ένα 

Εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. 
 Σε περίπτωση κινδύνου πατήστε αμέσως το κουμπί έκτακτης ανάγκης στον πίνακα χειριστηρίων. 
 Σε κάθε επέμβαση συντήρησης σβήνετε το μηχάνημα και αποσυνδέετε τον κονέκτορα της μπαταρίας ή/και το καλώδιο τροφοδοσίας. 
 Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 
 Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος να προσέχετε τα γύρω άτομα και κυρίως τα παιδιά. 
 Χρησιμοποιείτε μόνο τις βούρτσες που προμηθεύονται με τη συσκευή ή αυτές που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών, στην παράγραφο "ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΟΥΡΤΣΩΝ". Η χρήση άλλων βουρτσών ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για χρήση από παιδιά και άτομα μειωμένων φυσικών, πνευματικών και αισθητηριακών ικανοτήτων, ή άτομα που 

δεν έχουν εμπειρία και δεν γνωρίζουν το μηχάνημα. 
 Το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να φυλάσσεται σε εξωτερικό χώρο με μεγάλη υγρασία ή να είναι άμεσα εκτεθειμένο στη βροχή. 
 Η θερμοκρασία αποθήκευσης πρέπει να κυμαίνεται από -25C έως +55C, μην το αποθηκεύετε σε εξωτερικό χώρο όπου υπάρχει υγρασία. 
 Συνθήκες χρήσης: θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 0C και 40C με σχετική υγρασία μεταξύ 30 και 95%. 
 Η πρίζα για το καλώδιο τροφοδοσίας του μηχανήματος (ηλεκτρική έκδοση) ή για το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή μπαταριών (έκδοση με 

μπαταρία) πρέπει να διαθέτει απαραίτητα γείωση. 
 Προσαρμόστε την ταχύτητα χρήσης στις συνθήκες πρόσφυσης. 
 Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ως μέσο μεταφοράς. 
 Το μηχάνημα δεν προκαλεί επικίνδυνους κραδασμούς. 
 Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε χώρους όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. 
 Μην εισπνέετε εύφλεκτα υγρά. 
 Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή για την συλλογή επικίνδυνης σκόνης. 
 Μην αναμιγνύετε απορρυπαντικά διαφορετικών τύπων προκειμένου να αποφύγετε την παραγωγή επιβλαβών αερίων. 
 Το μηχάνημα δεν είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό μοκετών. 
 Μην ακουμπάτε δοχεία με υγρά επάνω στο μηχάνημα. 
 Μην αφήνετε να λειτουργούν οι βούρτσες όταν το μηχάνημα είναι σε σταθερή θέση για να μην προκαλέσετε ζημιά στο δάπεδο. 
 Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε πυροσβεστήρες σκόνης. Μη χρησιμοποιήσετε νερό. 
 Μην προσκρούετε σε ράφια ή ικριώματα όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης αντικειμένων. Ο χειριστής πρέπει να χρησιμοποιεί πάντα τα κατάλληλα μέσα 

ατομικής προστασίας (γάντια, παπούτσια, κράνος, γυαλιά, κλπ..). 
 Το μηχάνημα θα πρέπει να εκτελεί τις λειτουργίες πλυσίματος και στεγνώματος ταυτόχρονα. Τυχόν άλλες λειτουργίες θα πρέπει να εκτελούνται σε 

περιοχές όπου απαγορεύεται η είσοδος σε μη κατάλληλα άτομα. Σημειώνετε τις υγρές περιοχές του δαπέδου με τα αντίστοιχα καρτελάκια. 
 Αν παρατηρήσετε ανωμαλίες στη λειτουργία του μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι δεν οφείλονται στην έλλειψη τακτικής συντήρησης. Αν οφείλονται σε 

διαφορετικό λόγο ζητήστε την παρέμβαση του εξουσιοδοτημένου κέντρου τεχνικής εξυπηρέτησης. 
 Σε περίπτωση αντικατάστασης ανταλλακτικών, ζητήστε ΓΝΗΣΙΑ ανταλλακτικά από μία αντιπροσωπία ή/και Εξουσιοδοτημένο Μεταπωλητή. 
 Αποκαταστήστε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις μετά από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης. 
 Πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα πορτάκια και τα καλύμματα έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με το παρόν εγχειρίδιο χρήσης 

και συντήρησης. 
 Μην αφαιρείτε τους προφυλακτήρες παρά μόνο για συντήρηση (βλ. τις ειδικές παραγράφους), για την αφαίρεση τους απαιτείται η χρήση εργαλείων 
 Μην πλένετε το μηχάνημα με απευθείας ψεκασμούς νερού, ψεκασμούς νερού υπό πίεση ή με διαβρωτικές ουσίες. 
 Για να αποφύγετε τη δημιουργία κρούστας στο φίλτρο του ρεζερβουάρ διαλύματος, μην τοποθετείτε το διάλυμα απορρυπαντικού πολλές ώρες πριν τη 

χρήση του μηχανήματος. 
 Μη χρησιμοποιείτε όξινα ή βασικά διαλύματα που θα μπορούσαν να καταστρέψουν το μηχάνημα ή/και να τραυματίσουν τα άτομα. 
 Μία φορά ετησίως το μηχάνημα πρέπει να ελέγχεται από ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. 
 Φροντίστε για την απόρριψη των αναλώσιμων ακολουθώντας προσεκτικά τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 
 Όταν, μετά από χρόνια αξιόλογης λειτουργίας, φτάσει η ώρα να αποσύρετε το μηχάνημά σας, φροντίστε να γίνει η κατάλληλη απόρριψη των υλικών 

που περιέχει και ειδικότερα των λαδιών, των μπαταριών και των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ίδιο το μηχάνημα είναι 
κατασκευασμένο με χρήση πλήρως ανακυκλώσιμων υλικών. 

 Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το μηχάνημα πριν την απόρριψή του. Οι μπαταρίες πρέπει να καταστρέφονται με ασφαλή τρόπο 
ακολουθώντας λεπτομερώς τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου. 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

  

1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Το μηχάνημα περιέχεται σε μία ειδική συσκευασία που διαθέτει παλέτα για τη μετακίνησή του με 
περονοφόρα μηχανήματα. Οι συσκευασίες ΔΕΝ μπορούν να τοποθετηθούν η μία επάνω στην άλλη. 
Το συνολικό βάρος του μηχανήματος μαζί με τη συσκευασία είναι 135 kg 
Οι διαστάσεις της συσκευασίας είναι οι ακόλουθες: 
    

 
MxR 

A :    1200 mm 

B :      660 mm 

C :    1430 mm 

A

C B

  

1. Αφαιρέστε την εξωτερική συσκευασία 
2. Το μηχάνημα είναι στερεωμένο στην παλέτα με σφήνες που μπλοκάρουν τους τροχούς 
3. Απενεργοποιήστε το ηλεκτρονικό φρένο, περιστρέψτε δεξιόστροφα το μοχλό (1) που βρίσκεται στην 

πίσω δεξιά πλευρά του μηχανήματος  
4. Αφαιρέστε τις σφήνες 

 
  

5. Με μία ράμπα κατεβάστε το μηχάνημα από την παλέτα, σπρώχνοντας με την όπισθεν. Μην 
τοποθετείτε τον πίσω καθαριστήρα δαπέδων πριν αποφορτίσετε το μηχάνημα για να αποφύγετε 
απότομα χτυπήματα στη βάση των βουρτσών. Για να τοποθετήσετε τον καθαριστήρα δαπέδων 
διαβάστε την παράγραφο “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΔΑΠΕΔΩΝ”. 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη μεταφορά, το ηλεκτρικό φρένο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, 
ωστόσο το μηχάνημα θα έχει την ασφάλεια ότι αφού ξεπεράσει ένα όριο κρίσιμης 
ταχύτητας θα ενεργοποιηθεί το εσωτερικό σύστημα φρεναρίσματος της κάρτας 
chopper εκπέμποντας ένα χαρακτηριστικό ήχο επισήμανσης.  

 
  
  

6. Φυλάξτε την παλέτα για τυχόν ανάγκες μεταφοράς 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν παραλάβατε το προϊόν σας συσκευασμένο σε χάρτινη 
συσκευασία, να το μετακινείτε συσκευασμένο με κατάλληλα μέσα ανύψωσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη διάρκεια αυτής της εργασίας βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
αντικείμενα ή κάποιο άτομο κοντά στο μηχάνημα 
 

 

 

  

2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

1. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο διαλύματος και το δοχείο συλλογής είναι άδεια, διαφορετικά αδειάστε τα 
2. Βεβαιωθείτε ότι η βάση και ο καθαριστήρας δαπέδου είναι σε ανυψωμένη θέση 
3. Με μια ράμπα τοποθετήστε το μηχάνημα πάνω στην παλέτα 
4. Βεβαιωθείτε ότι ο κλειδοδιακόπτης βρίσκεται στη θέση “0” και αφαιρέστε το κλειδί 
5. Σταθεροποιήστε το μηχάνημα πάνω στην παλέτα χρησιμοποιώντας σφήνες 
6. Ενεργοποιήστε το ηλεκτρονικό φρένο 
 

 

1 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

  

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΠΛΟ 

Τα εξαρτήματα του ταμπλό αναγνωρίζονται ως εξής: 
 
1. Δείκτης στάθμης μπαταρίας - μετρητής ωρών 
2. Κουμπί κόρνας  

 
  

3. Κουμπί που αφορά την όπισθεν 
4. Σύμβολο εμπλοκής - απεμπλοκής βούρτσας 
5. κουμπί λειτουργίας "ECO" 

 

 
  

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΛΟΝΑΣ 

Τα στοιχεία στην αριστερή πλευρά της κολόνας είναι τα ακόλουθα: 
 
6. Λεβιές ανύψωσης σώματος καθαριστήρα δαπέδου 
7. Λεβιές ανύψωσης σώματος βάσης 

 
  

8. Λεβιές ρύθμισης διαλύματος απορρυπαντικού 

 
  

9. Γενικός κλειδοδιακόπτης 

  

5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΑΣΗΣ 

Τα εξαρτήματα της βάσης στη δεξιά μπροστινή πλευρά είναι τα εξής: 
 
10. Πεντάλ κίνησης 

 

1 

2 

3 

4 

8 

6 7 

9 

10 

5 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

  

Τα εξαρτήματα της βάσης στη πίσω πλευρά είναι τα εξής: 
 
11. Κουμπί έκτακτης ανάγκης 
12. Σωλήνας στάθμης διαλύματος απορρυπαντικού 

 
  

13. Κουμπί απεμπλοκής δοχείου συλλογής 

 
  

6. ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Τα εξαρτήματα που υπάρχουν στην αριστερή πλευρά του μηχανήματος είναι τα εξής: 
 
14. Τάπα ταχείας πλήρωσης νερού-απορρυπαντικού  
15. Τάπα πλήρωσης νερού-απορρυπαντικού  

 
  

16. Κιτ στήριξης χειρολαβών (προαιρετικό) 
 

 
  

7. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Τα εξαρτήματα στην πίσω πλευρά του μηχανήματος είναι τα εξής: 
 
17. Καπάκι ρεζερβουάρ συλλογής 
18. Φάρος (προαιρετικός) 

 

  

19. Σωλήνας εξαγωγής δοχείου συλλογής 
20. Σωλήνας αναρρόφησης καθαριστήρα δαπέδου 

 

12 

11 

13 

16 

17 

18 

19 

20 

14 15 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

  

8. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

Τα εξαρτήματα στη μπροστινή πλευρά του μηχανήματος είναι τα εξής: 
 
21. Δοχείο μικροαντικειμένων 
22. Κάρτερ κάλυψης θήκης εγγράφων - αντικειμένων 

 

 
  

23. Φίλτρο διαλύματος απορρυπαντικού 

 
  

24. Στρόφιγγα εκκένωσης δοχείου απορρυπαντικού 
 

 
  

9. ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Για την τροφοδοσία του μηχανήματος πρέπει να χρησιμοποιηθούν: 
 μπαταρίες μολύβδου για την κίνηση με υγρό ηλεκτρολύτη, 
 μπαταρίες κίνησης κλειστού τύπου με ανασύνδεση αερίου ή τεχνολογίας τζελ. 

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ. 
Οι μπαταρίες που χρησιμοποιείτε πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις των κανόνων: CEI EN 60254-
1:2005-12 (CEI 21-5) + CEI EN 60254-2:2008-06 (CEI 21-7) 
Για την καλή απόδοση στην εργασία, συνιστάται η χρήση δύο κιβωτίων μπαταριών των 12V - 105 Ah/C5 

  

10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

Για τη συντήρηση και τη φόρτιση ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή της 
μπαταρίας. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή του φορτιστή μπαταριών, αν δεν περιλαμβάνεται, που 
διαφέρει ανάλογα με τον τύπο και την τάση της μπαταρίας. 
Όταν εξαντληθεί η μπαταρία πρέπει να αποσυνδεθεί από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, 
συνεπώς σηκώνοντάς την από τις υπάρχουσες χειρολαβές με τα κατάλληλα μέσα ανύψωσης να τη 
βγάλετε από τη θήκη μπαταριών. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΩΝ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ, ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ 
ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ. 

 

  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γάντια για να 
αποφύγετε σοβαρές βλάβες στα χέρια. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται η αποκλειστική ανύψωση και μετακίνηση των μπαταριών 
με ειδικά μέσα ανύψωσης και μεταφοράς για το βάρος και τις διαστάσεις τους 

 

 

  

21 

22 

23 

24 
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

  

11. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται στον ειδικό προβλεπόμενο χώρο κάτω από τη βάση του 
καθίσματος και πρέπει να μετακινούνται χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα ανύψωσης τόσο λόγω του 
βάρους όσο και για το σύστημα αγκίστρωσης. Πρέπει, επίσης, να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 
Προτύπου CEI 21-5. οι διαστάσεις του χώρου των μπαταριών είναι: 362mm x 354mm x H290mm. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ημερήσια συντήρηση και φόρτιση των μπαταριών πρέπει να 
ακολουθείτε τις υποδείξεις που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τον 
αντιπρόσωπό του. Όλες οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης πρέπει να 
εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό. 

 

 

  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται η αποκλειστική χρήση μπαταριών κλειστού τύπου 
προκειμένου να αποφεύγεται την διαρροή οξέως! 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γάντια για να 
αποφύγετε σοβαρές βλάβες στα χέρια. 

 

 

  

Για την τοποθέτηση των στοιχείων ενεργήστε ως εξής: 
 
1. Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης του μηχανήματος βρίσκεται στη θέση "0", σε αντίθετη περίπτωση 

περιστρέψτε το κλειδί κατά ένα τέταρτο της στροφής προς τα αριστερά. 
2. Μπλοκάρετε το μηχάνημα ενεργοποιώντας το ηλεκτρονικό φρένο, γυρίστε δεξιόστροφα το μοχλό (1) 

που βρίσκεται στην πίσω δεξιά πλευρά του μηχανήματος 
3. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο συλλογής είναι άδειο, σε αντίθετη περίπτωση φροντίστε να το αδειάσετε 

 
  

4. Πατήστε το κουμπί (2) απαγκίστρωσης περιστροφής του δοχείου συλλογής 

 
  

5. Πιάστε το δοχείο συλλογής και περιστρέψτε το έως το τέλος διαδρομής 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται η αποκλειστική ανύψωση και μετακίνηση των 
μπαταριών με ειδικά μέσα ανύψωσης και μεταφοράς για το βάρος και τις 
διαστάσεις τους 

 

 
  

6. Τοποθετήσετε τις μπαταρίες στον ειδικό χώρο τοποθετώντας τους πόλους “+” και “-“ αντίθετα μεταξύ τους 
 

 
  

  

1 
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12. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

1. Συνδέσετε σε σειρά τις μπαταρίες με τα παρεχόμενα καλώδια γεφύρωσης, στους πόλους “+” και “-“  
2. Συνδέσετε το καλώδιο του κονέκτορα μπαταριών με τους τερματικούς πόλους “+” και “-“ έτσι ώστε να 

πετύχετε στους ακροδέκτες τάση 24V 
3. Συνδέστε τον κονέκτορα μπαταριών (2) στον κονέκτορα του μηχανήματος (1) 
4. Περιστρέψτε τη βάση του καθίσματος έως ότου φτάσει σε θέση εργασίας 

 
 

  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται να αναθέτετε την εκτέλεση των ηλεκτρικών συνδέσεων 
σε εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό του εξειδικευμένου κέντρου 
τεχνικής υποστήριξης 

 

 

  

13. ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ CB) 

Προκειμένου να μην προκληθεί μόνιμη ζημιά στις μπαταρίες, πρέπει να αποφύγετε να αδειάσουν εντελώς, 
φροντίζοντας να τις φορτίσετε λίγα λεπτά από την έναρξη λειτουργίας της ένδειξης άδειων μπαταριών που 
αναβοσβήνει. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ποτέ μην αφήνετε τις μπαταρίες να αδειάσουν εντελώς, ακόμα και 
αν δεν χρησιμοποιείται το μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής μπαταριών 
είναι κατάλληλος για τις εγκατεστημένες μπαταρίες, τόσο ως προς τη 
δυναμικότητα όσο και ως προς τον τύπο. 

 

 

  
Για τη σύνδεση του φορτιστή μπαταριών πρέπει να:  

1. Πηγαίνετε το μηχάνημα κοντά στο φορτιστή μπαταριών 
2. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο συλλογής είναι άδειο, σε αντίθετη περίπτωση φροντίστε να το αδειάσετε 
3. βεβαιωθείτε ότι ο κλειδοδιακόπτης βρίσκεται στη θέση “0”, σε αντίθετη περίπτωση γυρίστε το κλειδί 

του γενικού διακόπτη αριστερόστροφα στη θέση “0” 
4. Πατήστε το κουμπί (1) απαγκίστρωσης περιστροφής του δοχείου συλλογής 
5. Πιάστε το δοχείο συλλογής και περιστρέψτε το έως το τέλος διαδρομής 

Ο κονέκτορας σύνδεσης του φορτιστή μπαταριών παραδίδεται μέσα σε μία σακούλα που περιέχει αυτό το 
βιβλιαράκι οδηγιών και πρέπει να τοποθετείται στα καλώδια του φορτιστή μπαταριών σύμφωνα με τις 
ειδικές οδηγίες.  

  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται από καταρτισμένο προσωπικό. 
Η λανθασμένη σύνδεση του κονέκτορα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία 
στο μηχάνημα. 

 
6. Αποσυνδέστε τον κονέκτορα της ηλεκτρικής εγκατάστασης από τον κονέκτορα μπαταριών 
7. Συνδέστε τον κονέκτορα του καλωδίου του φορτιστή μπαταρίας στον κονέκτορα μπαταριών 
8. Κλείστε το δοχείο συλλογής έως ότου ακουμπήσει το ελατήριο αερίου (2) στο δοχείο διαλύματος 

 
  

9. Συνδέστε το καλώδιο που μόλις συνδέσατε στον εξωτερικό φορτιστή μπαταριών 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τη χρήση και συντήρηση 
του φορτιστή μπαταριών που χρησιμοποιείται για την επαναφόρτιση. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όλη της διάρκεια επαναφόρτισης των μπαταριών διατηρείται 
ανοιχτό το δοχείο συλλογής προκειμένου να επιτραπεί η διαφυγή των 
αναθυμιάσεων 

10. Μετά από τον πλήρη κύκλο επαναφόρτισης, ο κονέκτορας μπαταριών πρέπει να συνδεθεί στον 
κονέκτορα του μηχανήματος 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει κίνδυνος αναθυμιάσεων και διαρροής διαβρωτικών υγρών. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς: μην πλησιάζετε φλόγες στο μηχάνημα 

 

  
14. ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕ CB) 

Προκειμένου να μην προκληθεί μόνιμη ζημιά στις μπαταρίες, πρέπει να αποφύγετε να αδειάσουν εντελώς, 
φροντίζοντας να τις φορτίσετε λίγα λεπτά από την έναρξη λειτουργίας της ένδειξης άδειων μπαταριών που 
αναβοσβήνει. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ποτέ μην αφήνετε τις μπαταρίες να αδειάσουν εντελώς, ακόμα και 
αν δεν χρησιμοποιείται το μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής μπαταριών 
είναι κατάλληλος για τις εγκατεστημένες μπαταρίες, τόσο ως προς τη 
δυναμικότητα όσο και ως προς τον τύπο. 

 

 

  
Για τη σύνδεση του φορτιστή μπαταριών πρέπει να:  

1. Πηγαίνετε το μηχάνημα κοντά στο φορτιστή μπαταριών 
2. βεβαιωθείτε ότι ο κλειδοδιακόπτης βρίσκεται στη θέση “0”, σε αντίθετη περίπτωση γυρίστε το κλειδί 

του γενικού διακόπτη αριστερόστροφα στη θέση “0” 
3. Πατήστε το κουμπί (1) απαγκίστρωσης περιστροφής του δοχείου συλλογής 
4. Κλείστε το δοχείο συλλογής και περιστρέψτε το έως ότου ακουμπήσει το ελατήριο αερίου (2) στο 

δοχείο διαλύματος 
 
  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται από καταρτισμένο προσωπικό. 
Η λανθασμένη σύνδεση του κονέκτορα μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία 
στο μηχάνημα. 

5. Συνδέστε τον κονέκτορα του καλωδίου του φορτιστή μπαταριών στην πρίζα που υπάρχει στον ίδιο το 
φορτιστή μπαταριών 

6. Συνδέστε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας του φορτιστή μπαταριών στην πρίζα του δικτύου. 
 

Το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή μπαταριών παραδίδεται μέσα σε μια θήκη που περιέχει αυτό το 
βιβλιαράκι οδηγιών. 

 
  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης του 
φορτιστή μπαταριών που σας παραδίδεται μέσα σε μια θήκη που περιέχει 
και το παρόν βιβλιαράκι οδηγιών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τοποθετήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του φορτιστή μπαταριών 
στην πρίζα βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει συμπύκνωμα ή τυχόν άλλο υγρό. 

 

 

  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δοθεί τυχαία ρεύμα στην ηλεκτρική εγκατάσταση του 
μηχανήματος (γυρίζοντας στη θέση ΟΝ το γενικό διακόπτη) στην οθόνη 
εντολών εμφανίζεται η ένδειξη “ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ”,δεν θα λειτουργεί 
κανένα από τα χειριστήρια του τιμονιού. 

  
15. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

Στο ταμπλό του μηχανήματος υπάρχει μια οθόνη (1) που εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης των 
μπαταριών. Εάν η χαμηλότερη γραμμή αποτελείται από φωτεινές εγκοπές, η στάθμη φόρτισης των 
μπαταριών είναι πλήρης. Αν αντίθετα το ποσοστό φόρτισης των μπαταριών είναι στο 00% και 
αναβοσβήνει, αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, όταν η φόρτιση της μπαταρίας 
φτάσει στο 20%, το μοτέρ της βούρτσας σβήνει αυτόματα. Με την υπολειπόμενη 
φόρτιση, ωστόσο, μπορείτε να τελειώσετε το στέγνωμα πριν προχωρήσετε στη 
φόρτιση 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, όταν η φόρτιση της μπαταρίας 
φτάσει στο 10%, το μοτέρ αναρρόφησης σβήνει αυτόματα. Με την υπολειπόμενη 
φόρτιση μπορείτε να μετακινήσετε το μηχάνημα έως το σημείο επαναφόρτισης 

 

  

16. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΩΡΩΝ 

Στο ταμπλό του μηχανήματος υπάρχει μια οθόνη (1) που δείχνει το συνολικό χρόνο χρήσης του 
μηχανήματος. Η άνω γραμμή αντιθέτως δείχνει τις ώρες και τα λεπτά λειτουργίας. Το αναβόσβημα του 
συμβόλου “:” δείχνει ότι το χρονόμετρο μετράει το χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος. 
 
  

  

17. ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το μηχάνημα αυτό εξοπλίζεται με ηλεκτρονικό έλεγχο της κίνησης. Για να μετακινήσετε το μηχάνημα, αφού 
γυρίσετε το κλειδί στη θέση “I” αρκεί να σπρώξετε το πεντάλ κίνησης (1), η ρύθμιση της ταχύτητας 
επιτυγχάνεται με περισσότερη ή λιγότερη πίεση του ίδιου του πεντάλ. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το μηχάνημα δεν θα αρχίσει να κινείται (ούτε εμπρός ούτε πίσω) αν δεν 
είναι ενεργοποιημένο το ηλεκτρικό φρένο, σε αυτήν την περίπτωση στην οθόνη 
χειρισμού θα εμφανιστεί η ένδειξη "ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΡΕΝΟ;" 

 
  

Για να μετακινήσετε το μηχάνημα με την όπισθεν αρκεί να πατήσετε το κουμπί (2) που υπάρχει στο 
ταμπλό και αμέσως μετά να πατήσετε το πεντάλ (1), η ρύθμιση της ταχύτητας επιτυγχάνεται με 
περισσότερη ή λιγότερη πίεση του ίδιου του πεντάλ. 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ταχύτητα της όπισθεν είναι μειωμένη σε σχέση με την ταχύτητα κίνησης 
εμπρός για να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς για την ασφάλεια στην 
εργασία. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το μηχάνημα δεν θα αρχίσει να κινείται με την όπισθεν αν ο 
θ β

 
  

18. ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

Σε κάθε πλήρωση του δοχείου διαλύματος, φροντίστε να αδειάζετε εντελώς το δοχείο συλλογής. 
Αφαιρέστε στην τάπα φόρτωσης (1) που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του μηχανήματος. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με κάθε πλήρωση του δοχείου διαλύματος, φροντίστε να 
αδειάζετε εντελώς το δοχείο συλλογής. 

 
  

Βεβαιωθείτε ότι η τάπα του φίλτρου διαλύματος (2), που βρίσκεται κάτω από το δοχείο διαλύματος στη 
μπροστινή αριστερή πλευρά του μηχανήματος, είναι καλά κλεισμένο. 

 
  

Βεβαιωθείτε ότι η τάπα εκροής του δοχείου διαλύματος (3), που βρίσκεται κάτω από το δοχείο διαλύματος 
στη δεξιά πλευρά της βάσης του μηχανήματος, είναι καλά κλεισμένο. 
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19. ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

Μπορείτε να γεμίσετε το δοχείο διαλύματος με δύο διαφορετικούς τρόπους: 
 

1. Αφαιρώντας την τάπα φόρτωσης (1) και γεμίζοντας με το λαστιχένιο σωλήνα 
2. Χρησιμοποιώντας τη λαστιχένια τάπα (2), η τάπα αυτή συγκρατεί το σωλήνα νερού, μην ξεχάσετε να 

ξεβιδώσετε την τάπα φόρτωσης (1) έτσι ώστε να γίνεται σωστά η εκκένωση αέρα. 

   
Αφαιρέστε την τάπα φόρτωσης (1) και γεμίστε με καθαρό νερό, σε θερμοκρασία όχι υψηλότερη από 50C. 
Μπορείτε να δείτε την ποσότητα που υπάρχει στο δοχείο μέσω του σωλήνα στάθμης που υπάρχει στη 
μπροστινή αριστερή πλευρά του καθίσματος. Το ρεζερβουάρ διαλύματος έχει μέγιστη χωρητικότητα 
περίπου 65 λίτρα. Προσθέστε στο ρεζερβουάρ το υγρό απορρυπαντικό με τη συγκέντρωση και τον τρόπο 
που υποδεικνύονται στην ετικέτα του κατασκευαστή του απορρυπαντικού. Για να αποφύγετε το 
σχηματισμό υπερβολικής ποσότητας αφρού που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο μοτέρ 
αναρρόφησης, να χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ποσότητα απορρυπαντικού. 

 

  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε πάντοτε τα απορρυπαντικά που αναφέρουν 
στην ετικέτα του κατασκευαστή τη χρήση για μηχανήματα πλύσης δαπέδων. 
Μη χρησιμοποιείτε οξέα προϊόντα, αλκάλια και διαλύτες που δε φέρουν αυτήν 
την ένδειξη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά συντήρησης όξινα 
ή αλκαλικά με τιμές pH ανάμεσα στο τέσσερα και το δέκα και τα οποία δεν 
πρέπει να περιέχουν: οξειδωτικές ουσίες, χλώριο ή βρόμιο, φορμαλδεΰδη, 
ανόργανους διαλύτες. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Συνιστάται να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια πριν 
χειριστείτε απορρυπαντικά ή όξινα ή αλκαλικά διαλύματα προκειμένου να 
αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό στα χέρια. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε πάντοτε απορρυπαντικό που να παράγει 
περιορισμένο αφρό. Για να αποφύγετε με βεβαιότητα τη δημιουργία αφρού, 
πριν ξεκινήσετε τις εργασίες εισάγετε στο ρεζερβουάρ συλλογής μια μικρή 
ποσότητα αντιαφριστικού υγρού. Μη χρησιμοποιείτε καθαρά οξέα. 

 

  
20. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ 
Αρχικά πρέπει να ανοίξετε μέχρι τέρμα τη ροή εξόδου της στρόφιγγας, μέσω του λεβιέ (1) που υπάρχει 
στην κολόνα του τιμονιού. Στα πρώτα μέτρα βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα διαλύματος είναι επαρκής για τη 
διαβροχή του δαπέδου, η ρύθμιση ροής του απορρυπαντικού γίνεται μέσω του λεβιέ (1) (με μετακίνηση 
προς τα κάτω η ροή αυξάνεται, ενώ με μετακίνηση προς τα επάνω μειώνεται). Σε κάθε περίπτωση, η 
σωστή ποσότητα διαλύματος εξαρτάται πάντα από τον τύπο του δαπέδου, από τον τύπο βρομιάς και από 
την ταχύτητα προώθησης. 
  
  
21. ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο συλλογής είναι άδειο, σε αντίθετη περίπτωση φροντίστε να το αδειάσετε εντελώς. 
Βεβαιωθείτε ότι το πώμα του σωλήνα εκροής (1), που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του μηχανήματος, 
είναι καλά κλεισμένο. 
 
 

 
  
22. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

Ο καθαριστήρας δαπέδων, ο οποίος για λόγους συσκευασίας παρέχεται αποσυναρμολογημένος από το 
μηχάνημα, θα πρέπει να τοποθετηθεί στη βάση του μηχανήματος. Για τη συναρμολόγηση εφαρμόστε τα εξής: 
 
1. Σηκώστε τον καθαριστήρα δαπέδου περιστρέφοντας τον αριστερό λεβιέ (1) για τη μετακίνηση της 

βάσης δεξιόστροφα 
2. Περιστρέψτε το κλειδί του γενικού διακόπτη αριστερόστροφα στη θέση “0” 
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3. Βγάλτε από τον πίνακα χειριστηρίων το κλειδί 
4. Ξεβιδώστε τα πομολάκια (2) και (3) που υπάρχουν για την προσυναρμολόγηση 
5. Τοποθετήστε αρχικά τον αριστερό πείρο του καθαριστήρα δαπέδου στην αριστερή εγκοπή της 

σύνδεσης του καθαριστήρα δαπέδου και βιδώστε το πόμολο (2), με τρόπο ώστε η ροδέλα και το 
ελατήριο να προσαρμόζουν στην επάνω πλευρά της βάσης του καθαριστήρα δαπέδου 

 

  

6. Τοποθετήστε τον δεξιό πείρο του καθαριστήρα δαπέδου στη δεξιά εγκοπή της σύνδεσης του 
καθαριστήρα δαπέδου και βιδώστε το πόμολο (3), με τρόπο ώστε η ροδέλα και το ελατήριο να 
προσαρμόζουν στην επάνω πλευρά της βάσης του καθαριστήρα δαπέδου 

7. Τοποθετήστε το σωλήνα αναρρόφησης στο κολάρο (4) του καθαριστήρα δαπέδου 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να κάνετε αυτές τις εργασίες θα πρέπει να χρησιμοποιείτε 
γάντια για να προστατευτείτε από πιθανή επαφή με άκρα ή αιχμηρά άκρα 
μεταλλικών αντικειμένων. 

 

  

23. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΛΙΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

Κατά την κίνηση το πίσω ελαστικό πρέπει να λειτουργεί ελαφρώς κεκλιμένο προς τα πίσω ομοιόμορφα σε 
όλο το μήκος του κατά περίπου 5 mm. Σε περίπτωση ανάγκης, για να αυξήσετε την καμπύλη του λάστιχου 
στην κεντρική πλευρά, πρέπει να δώσετε κλίση στο σώμα του καθαριστήρα δαπέδου και για να γίνει αυτό 
πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα: 

1. Ξεσφίξτε το κόντρα παξιμάδι (1) 
2. Περιστρέψτε δεξιόστροφα τη βίδα (2) για να αυξηθεί η καμπυλότητα του ελαστικού στο κεντρικό τμήμα 

του καθαριστήρα δαπέδου. 
3. Στο τέλος της ρύθμισης, μπλοκάρετε το κόντρα παξιμάδι (1) 

 
  

24. ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

Ο καθαριστήρας δαπέδου πρέπει να ρυθμίζεται ως προς το ύψος ανάλογα με τη φθορά των ελαστικών.  
Για τη ρύθμιση κάντε τις παρακάτω ενέργειες: 
1. Ξεσφίξτε τα παξιμάδια στερέωσης (1) 
2. Σηκώστε ή κατεβάστε τους τροχίσκους (2) κυλίοντάς τους στην εγκοπή που υπάρχει στη βάση του 

καθαριστήρα δαπέδου 
3. Μπλοκάρετε σφίγγοντας τα παξιμάδια (1) μόλις φτάσει στο επιθυμητό ύψος.  

 
Σημείωση: Για να διευκολυνθεί αυτή η εργασία κατεβάστε εντελώς τον καθαριστήρα και τοποθετήστε 
έναν αποστάτη μερικών χιλιοστών (από 2 έως 4 mm με βάση τον τύπο ελαστικού) κάτω από τον 
τροχίσκο. 
  

  

25. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΟΥΡΤΣΩΝ 

Για τη συναρμολόγηση των βουρτσών του σώματος της βάσης πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα: 
 
1. Σηκώστε τη βάση περιστρέφοντας τον δεξιό λεβιέ (1) για τη μετακίνηση της βάσης δεξιόστροφα 
2. Περιστρέψτε το κλειδί του γενικού διακόπτη δεξιόστροφα στη θέση “1” 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη διάρκεια αυτής της εργασίας βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
αντικείμενα ή κάποιο άτομο κοντά στη βούρτσα. 
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3. Τοποθετήστε τη βούρτσα στο δάπεδο κοντά στο σώμα της βάσης του μηχανήματος 
4. Κατεβάστε τη βάση περιστρέφοντας τον δεξιό λεβιέ (1) για τη μετακίνηση της βάσης δεξιόστροφα. 
5. Πιέστε παλμικά το κουμπί (2) απαγκίστρωσης βουρτσών 

 
  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη διάρκεια αυτής της εργασίας βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
αντικείμενα ή κάποιο άτομο κοντά στη βούρτσα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι η βούρτσα είναι σωστά τοποθετημένη. Σε αντίθετη 
περίπτωση το μηχάνημα ενδέχεται να κινηθεί με ακανόνιστο και απρόβλεπτο 
τρόπο. 

 

  

26. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

Στο μηχάνημα μπορεί να τοποθετηθεί ένας φωτεινός σηματοδότης που ανάβει αυτόματα όταν γυρίζει το 
κλειδί στο γενικό διακόπτη. 

 
  

27. ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΕΙΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

Για να ελέγξετε την ποσότητα νερού που υπάρχει στο δοχείο διαλύματος υπάρχει ένα ειδικό 
σωληνάκι/δείκτης στάθμης (1) που βρίσκεται μπροστά από το κάθισμα του οδηγού.  
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28. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε πρέπει να κάνετε τα εξής: 
1. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο συλλογής είναι άδειο, σε αντίθετη περίπτωση φροντίστε να το αδειάσετε εντελώς 
2. Βεβαιωθείτε ότι ο κλειδοδιακόπτης (3) βρίσκεται στη θέση “0”, σε αντίθετη περίπτωση γυρίστε το 

κλειδί του γενικού διακόπτη αριστερόστροφα στη θέση “0” 
3. Συνδέστε τον κονέκτορα των μπαταριών (2) στον κονέκτορα της ηλεκτρικής εγκατάστασης (1) 
4. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρονικό φρένο είναι ενεργοποιημένο (4) 
5. Καθίστε στη θέση οδήγησης 

 

  

6. Γυρίστε το κλειδί στο γενικό διακόπτη κατά ένα τέταρτο της στροφής δεξιόστροφα (έως ότου φτάσει 
στη θέση Ι). Αμέσως ανάβει η οθόνη που υπάρχει στο ταμπλό. 

 
  

7. Τη στιγμή της εκκίνησης στην οθόνη εμφανίζονται διαδοχικά τρεις οθόνες. Η πρώτη οθόνη που 
εμφανίζεται δείχνει στην επάνω σειρά το όνομα του μηχανήματος. Στην κάτω σειρά εμφανίζεται η 
έκδοση του προγράμματος. 

 
  

8. Η δεύτερη οθόνη που εμφανίζεται, δείχνει στην επάνω σειρά το συνολικό χρόνο λειτουργίας. Στην 
κάτω σειρά εμφανίζεται η επιλεγμένη τεχνολογία μπαταριών για τη λειτουργία του μηχανήματος, σε 
αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούνται μπαταρίες με τζελ (για να ορίσετε διαφορετικό τύπο 
μπαταριών, για παράδειγμα οξέως, απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό 
του κέντρου τεχνικής υποστήριξης). 

  
9. Η τρίτη και τελευταία οθόνη που ονομάζεται “lavoro” (λειτουργία) εμφανίζει την κατάσταση 

φόρτισης των μπαταριών και το συνολικό χρόνο λειτουργίας. Όταν οι μπαταρίες που παρέχονται με 
το μηχάνημα είναι φορτισμένες, η ψηλότερη γραμμή αποτελείται από δέκα φωτεινές εγκοπές, που 
απεικονίζουν μια μπαταρία. Καθόσον οι μπαταρίες αποφορτίζονται οι εγκοπές σβήνουν και όταν οι 
μπαταρίες αδειάσουν εντελώς αναβοσβήνει μόνο το περίγραμμα της ηλεκτρικής στήλης. Η άνω 
σειρά αντιθέτως δείχνει τις ώρες και τα λεπτά λειτουργίας. Το αναβόσβημα του συμβόλου “:” δείχνει 
ότι το χρονόμετρο μετράει το χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος. 

  
10. Μετακινήστε προς τα κάτω το λεβιέ της βάνας (5) και ρυθμίστε την επιθυμητή ποσότητα διαλύματος 

 

 
  

11. Κατεβάστε τη βάση γυρίζοντας τον δεξιό λεβιέ (6) δεξιόστροφα, στη συνέχεια κατεβάστε τον 
καθαριστήρα δαπέδου γυρίζοντας τον αριστερό λεβιέ (7) αριστερόστροφα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόλις ενεργοποιηθεί το πεντάλ κίνησης εμπρός, με τη βάση σε 
θέση εργασίας, η ηλεκτροβαλβίδα τίθεται σε λειτουργία και αρχίζει να παρέχει 
διάλυμα απορρυπαντικού. Μόλις ο καθαριστήρας δαπέδου τεθεί σε θέση 
εργασίας το μοτέρ αναρρόφησης ανάβει και αρχίζει να λειτουργεί. 

  
  

12. Πατώντας το πεντάλ γκαζιού (8), το μηχάνημα αρχίζει να κινείται 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να σταματήσει το μηχάνημα, απομακρύνετε το πόδι από το 
γκάζι (8), το μηχάνημα θα αρχίσει να σταματάει. 
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13. Για να κάνετε ελιγμούς με την όπισθεν, πατήστε το κουμπί (9) π[ου υπάρχει στο τιμόνι και 
ταυτόχρονα πατήστε το πεντάλ (8). 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη διάρκεια κίνησης με την όπισθεν, ο καθαριστήρας δαπέδου 
πρέπει να είναι σηκωμένος από το δάπεδο, για να γίνει αυτό περιστρέψτε 
δεξιόστροφα το λεβιέ (7). 

 

 
 

  

Στα πρώτα μέτρα βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα του διαλύματος είναι επαρκής και ότι ο καθαριστήρας 
δαπέδου στεγνώνει αποτελεσματικά. Το μηχάνημα θα αρχίσει τώρα να λειτουργεί με πλήρη απόδοση 
έως ότου εξαντληθεί το διάλυμα απορρυπαντικού ή έως ότου αδειάσουν οι μπαταρίες. 

 
  

29. ΔΙΑΤΑΞΗ "ECO" 

Το μηχάνημα εφοδιάζεται με τη λειτουργία "ECO" η οποία αυξάνει την ικανότητα εργασίας του 
μηχανήματος. Πιέζοντας το κουμπί (1) που βρίσκεται στο τιμόνι, ενεργοποιείται η λειτουργία "ECO", 
πράγματι στην οθόνη της μπαταρίας εμφανίζεται η ένδειξη "ECO". Με τη λειτουργία ενεργοποιημένη η 
ισχύς του μοτέρ αναρρόφησης και του μοτέρ βουρτσών μειώνεται και κατά συνέπεια και ο θόρυβος 
του μηχανήματος. 
Για να αφαιρέσετε τη λειτουργία "ECO" αρκεί να πιέσετε το κουμπί (1) που βρίσκεται στο τιμόνι. 

 
  

30. ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ 

Το μηχάνημα ΔΕΝ διαθέτει διάταξη υπερχείλισης, γιατί η χωρητικότητα του δοχείου συλλογής είναι 
μεγαλύτερη από τη χωρητικότητα του δοχείου διαλύματος. Για εξαιρετικές περιπτώσεις υπάρχει μια 
μηχανική διάταξη (φλοτέρ) τοποθετημένη στο καπάκι η οποία, όταν το δοχείο συλλογής είναι γεμάτο, 
κλείνει την παροχή αέρα εισαγωγής και το προστατεύει, σε αυτή την περίπτωση ο ήχος του κινητήρα 
αναρρόφησης θα είναι πιο υπόκωφος. Σε αυτήν την περίπτωση σηκώστε τη βάση και τον καθαριστήρα 
δαπέδου από το δάπεδο μέσω των ειδικών λαβών που υπάρχουν στην κολόνα του τιμονιού. Μετά από 
περίπου 15-25 δευτερόλεπτα, το μοτέρ αναρρόφησης σβήνει. Προχωρήστε στη συνέχεια σε άδειασμα του 
δοχείου συλλογής με έναν ειδικό σωλήνα απορροής (1).  
Ένας καλός κανόνας είναι κάθε φορά που γίνεται αποκατάσταση της στάθμης στο δοχείο διαλύματος, να 
αδειάζετε το δοχείο συλλογής με τον ειδικό σωλήνα απορροής (1). 

  

31. ΚΟΥΜΠΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

Αν κατά τη διάρκεια εργασίας παρουσιαστούν προβλήματα, πατήστε το κουμπί έκτακτης ανάγκης (1) που 
υπάρχει κάτω από το κάθισμα. Η εντολή αυτή διακόπτει το ηλεκτρικό κύκλωμα που πηγαίνει από τις 
μπαταρίες στο κύκλωμα του μηχανήματος, με τον τρόπο αυτό το μηχάνημα ξεμπλοκάρει και παρεμβαίνει 
το ηλεκτρικό φρένο. Για να επιστρέψετε στην εργασία, αφού αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, σβήστε με το 
κλειδί (2), επαναφέρετε στην κανονική του θέση το κουμπί (1), ανάψτε με το κλειδί (2). 
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32. ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στο τέλος της λειτουργίας και πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε μορφή συντήρησης θα πρέπει να εκτελέσετε 
τις εξής εργασίες: 
 
1. Κλείστε τη βάνα μετακινώντας προς τα επάνω το πομολάκι (1) 

 
  

2. Σηκώστε τη βάση γυρίζοντας τον δεξιό λεβιέ (2) αριστερόστροφα, στη συνέχεια σηκώστε τον 
καθαριστήρα δαπέδου γυρίζοντας τον αριστερό λεβιέ (3) δεξιόστροφα. Μετά από μερικά 
δευτερόλεπτα ο κινητήρας αναρρόφησης θα σβήσει. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν σηκωθεί το σώμα της βάσης με τη λειτουργία ECO το μοτέρ 
αναρρόφησης επιστρέφει σε συμβατική λειτουργία προκειμένου να επιτρέψει 
το σωστό στέγνωμα του δαπέδου. 

 
  

3. Μεταφέρετε το μηχάνημα στο χώρο που προβλέπεται για την εκροή του νερού 
4. Σβήστε το μηχάνημα γυρίζοντας το κλειδί κατά 1/4 της στροφής αριστερόστροφα και αφαιρέστε το 

από τον πίνακα. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση, βγάλτε τα κλειδιά από τον 
πίνακα και αποσυνδέστε τον κονέκτορα των μπαταριών του μηχανήματος. 

 

  

5. Αποσυνδέστε το σωλήνα (4) από την ειδική υποδοχή, ξεβιδώστε την τάπα εκροής και αδειάστε το 
δοχείο συλλογής. 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν κάνετε αυτή την εργασία θα πρέπει να φοράτε ειδικά γάντια 
για να προστατευτείτε από την επαφή με επικίνδυνα διαλύματα. 

 
  

6. Αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφησης (5) από το κολάρο του καθαριστήρα δαπέδου 
7. Αποσυνδέστε τον καθαριστήρα δαπέδου από το βραχίονα στήριξης (6), ξεβιδώνοντας τους τροχίσκους (7). 
8. Καθαρίστε καλά με ριπές νερού τόσο το σώμα του καθαριστήρα δαπέδου όσο και τα λάστιχα. 

  

9. Αφού καθαρίσετε τον καθαριστήρα δαπέδου και τα λάστιχα, επανατοποθετήστε τον καθαριστήρα 
δαπέδου στην αρχική του βάση εισάγοντας πρώτα τον αριστερό πείρο του καθαριστήρα δαπέδου 
στην αριστερή εγκοπή του βραχίονα, μετά τον δεξιό πείρο στην δεξιά εγκοπή με προσοχή ώστε να 
συγκρατηθεί το ελατήριο και η ροδέλα πάνω στο δίσκο του ίδιου του βραχίονα. Για να διευκολυνθεί 
αυτή η εργασία πρέπει προηγουμένως να ξεσφίξετε τον τροχίσκο που υπάρχει πάνω στον πείρο. Στη 
συνέχεια σφίξτε τον τροχίσκο για να μπλοκάρετε τον καθαριστήρα δαπέδου στη θέση του. 

10. Τέλος, εισάγετε το σωλήνα του καθαριστήρα δαπέδου στον κατάλληλο σύνδεσμο.  
  

11. Αν πρέπει να αδειάσετε το δοχείο διαλύματος, μετακινήστε προς τα κάτω το πομολάκι (1) 
12. Κατεβάστε το σώμα της βάσης μέσω του λεβιέ που υπάρχει στην κολόνα του τιμονιού 
13. Πιάστε τη βάνα (8) και βγάλτε την έξω από το σώμα της βάσης 
14. Στρέψτε τη βάνα (8) αριστερόστροφα και περιμένετε έως ότου αδειάσει όλο το δοχείο διαλύματος 
15. κλείστε τη βάνα (8) και επανατοποθετήστε την στο σώμα της βάσης 
16. Σηκώστε το σώμα της βάσης μέσω του λεβιέ που υπάρχει στην κολόνα του τιμονιού 
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17. Καθίστε στη θέση οδήγησης 
18. Εισάγετε το κλειδί στην κλειδαριά του γενικού διακόπτη και περιστρέψτε το κατά ένα τέταρτο της 

στροφής δεξιόστροφα (έως ότου φτάσει στη θέση Ι) 
19. Σταθμεύετε το μηχάνημα σε κλειστό χώρο, σε θέση που δεν θα υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει 

ζημιά σε άτομα ή στα γύρω αντικείμενα, όπου θα προστατεύεται από τυχαία πτώση αντικειμένων. 
20. Γυρίστε το κλειδί στο διακόπτη κατά ένα τέταρτο της στροφής αριστερόστροφα (έως ότου φτάσει στη 

θέση 0) και βγάλτε το κλειδί από το διακόπτη 

 

  

21. Σηκώστε το δοχείο συλλογής και αποσυνδέστε τον κονέκτορα των μπαταριών 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε το μηχάνημα αφύλακτο χωρίς πρώτα να αφαιρέσετε 
το κλειδί του διακόπτη εκκίνησης και χωρίς να έχετε εφαρμόσει σωστά το φρένο 
στάθμευσης. Επίσης, μην αφήνετε το μηχάνημα σε ανοικτούς χώρους ή 
σταματημένο σε κεκλιμένο επίπεδο.  
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ΚΑΝΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 
33. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

1. Αποσυνδέστε το σωλήνα (1) από την ειδική υποδοχή, ξεβιδώστε την τάπα εκροής και αδειάστε το 
δοχείο συλλογής. 

2. Πατήστε το κουμπί (2) απαγκίστρωσης περιστροφής του δοχείου συλλογής 
 
 

 
  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση, βγάλτε τα κλειδιά από τον 
πίνακα και αποσυνδέστε τον κονέκτορα των μπαταριών του μηχανήματος. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν κάνετε αυτή την εργασία θα πρέπει να φοράτε ειδικά γάντια 
για να προστατευτείτε από την επαφή με επικίνδυνα διαλύματα. 

 

 

  

3. Πιάστε το δοχείο συλλογής και περιστρέψτε το έως ότου ακουμπήσει το ελατήριο αερίου στο δοχείο 
διαλύματος 

4. Βγάλτε το καπάκι αναρρόφησης (3) και ακουμπήστε το στην πίσω πλευρά του μηχανήματος (βλ. εικόνα) 
5. Καθαρίστε εκ νέου και ξεπλύνετε το δοχείο συλλογής. 
6. Επανατοποθετήστε την τάπα στο σωλήνα εκροής και επανατοποθετήστε το καπάκι αναρρόφησης. 
7. Στρέψτε το δοχείο συλλογής στην κανονική του θέση 

  

  

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δώστε προσοχή ώστε να μην χτυπήσετε το φλοτέρ στο δοχείο 
συλλογής προκειμένου να αποφύγετε να εισχωρήσει νερό στο μοτέρ 
αναρρόφησης που συνδέεται με αυτό.  

 

 

  

34. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΛΟΤΕΡ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

1. Πατήστε το κουμπί (1) απαγκίστρωσης περιστροφής του δοχείου συλλογής 
 

 
  

2. Πιάστε το δοχείο συλλογής και περιστρέψτε το έως ότου ακουμπήσει το ελατήριο αερίου στο δοχείο 
διαλύματος 

3. Βγάλτε το καπάκι αναρρόφησης (2) και ακουμπήστε το στην πίσω πλευρά του μηχανήματος (βλ. εικόνα) 
 

  

  

4. Αφαιρέστε το προσάρτημα του φλοτέρ (3) περιστρέφοντας αριστερόστροφα 
 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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5. Αφαιρέστε το καπάκι (4) του φλοτέρ 
 

 
  

6. Αφαιρέστε το φίλτρο αναρρόφησης (5) από το σώμα του φλοτέρ 
7. Καθαρίστε το φίλτρο και το σώμα του φλοτέρ με ριπές νερού 
8. Επανασυναρμολογήστε 

 

 
  

35. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

Ο προσεκτικός καθαρισμός όλου του συστήματος αναρρόφησης εξασφαλίζει καλύτερο στέγνωμα και 
καθαρισμό του καθαριστήρα δαπέδου καθώς και μεγαλύτερη διάρκεια του κινητήρα αναρρόφησης. Για 
τον καθαρισμό προχωρήστε ως εξής: 
1. Αφαιρέστε το σωλήνα αναρρόφησης (1) από το κολάρο του καθαριστήρα δαπέδου. 
2. Αποσυνδέστε τον καθαριστήρα δαπέδου (2) από το βραχίονα στήριξης, ξεβιδώνοντας τους 

τροχίσκους (3). 
3. Καθαρίστε με ένα βρεγμένο πανί το μπροστινό και το πίσω λάστιχο, καθαρίστε επίσης το θάλαμο 

αναρρόφησης του σώματος του καθαριστήρα δαπέδου 
  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν κάνετε αυτή την εργασία θα πρέπει να φοράτε ειδικά γάντια 
για να προστατευτείτε από την επαφή με επικίνδυνα διαλύματα. 

4. Ελέγξτε τη φθορά στα λάστιχα. Αν η προεξοχή του λάστιχου είναι κατεστραμμένη, μπορείτε να 
γυρίσετε το πίσω λάστιχο (6) στις τέσσερις προεξοχές. Σε περίπτωση πλήρους φθοράς του λάστιχου 
προχωρήστε σε αντικατάσταση. Για την αφαίρεση του λάστιχου, περιστρέψτε τις πεταλούδες (4) σε 
οριζόντια θέση, αφαιρέστε τις λάμες πίεσης του λάστιχου (5) και στη συνέχεια αφαιρέστε το λάστιχο  
  

5. Καθαρίστε το στόμιο αναρρόφησης (7), για να γίνει αυτό πρέπει να το αφαιρέσετε από το σώμα του 
καθαριστήρα δαπέδου περιστρέφοντας αριστερόστροφα τα πομολάκια (8) 

6. Επανασυναρμολογήστε το στόμιο αναρρόφησης στο σώμα του καθαριστήρα δαπέδου 

 
  

7. Μετά τον καθαρισμό, εισάγετε πρώτα τον αριστερό πείρο του καθαριστήρα δαπέδου (2) στην αρχική 
βάση εισάγοντας πρώτα τον αριστερό πείρο του καθαριστήρα δαπέδου στην αριστερή εγκοπή του 
βραχίονα, μετά τον δεξιό πείρο στην δεξιά εγκοπή με προσοχή ώστε να συγκρατηθεί το ελατήριο και η 
ροδέλα πάνω στο δίσκο του ίδιου του βραχίονα. Για να διευκολυνθεί αυτή η εργασία πρέπει 
προηγουμένως να ξεσφίξετε τον τροχίσκο (3) που υπάρχει πάνω στον πείρο. Στη συνέχεια σφίξτε τον 
τροχίσκο (3) για να μπλοκάρετε τον καθαριστήρα δαπέδου στη θέση του 

8. Τέλος, εισάγετε το σωλήνα του καθαριστήρα δαπέδου στο ειδικό κολάρο (1). 

  
36. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 

Ο προσεκτικός καθαρισμός του φίλτρου διαλύματος απορρυπαντικού – νερού εξασφαλίζει καλύτερη 
απόδοση στην εργασία. Για τον καθαρισμό προχωρήστε ως εξής: 
1. Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση “0”, διαφορετικά γυρίστε τον στη θέση “0” 
2. Ανοίξτε την τάπα πλήρωσης (1) 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση, βγάλτε τα κλειδιά από τον 
πίνακα και αποσυνδέστε τον κονέκτορα των μπαταριών 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν κάνετε αυτές τις εργασίες θα πρέπει να φοράτε ειδικά 
γάντια για να προστατευτείτε από την επαφή με επικίνδυνα διαλύματα. 

 

 

  

3. Κλείστε τη βάνα νερού μετακινώντας προς τα επάνω το πόμολο που υπάρχει στην ίδια τη βάνα (στην 
αριστερή πλευρά της κολόνας) 

4. Ξεβιδώστε την τάπα του φίλτρου (2) που βρίσκεται στη μπροστινή πλευρά του μηχανήματος 
5. Αφαιρέστε την εσωτερική φύσιγγα του φίλτρου και ξεπλύνετε προσεκτικά με τρεχούμενο νερό 
6. Επανασυναρμολογήστε 
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37. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 

Θα πρέπει να ελέγχετε μήπως εμποδίζεται ο σωλήνας αναρρόφησης σε μηνιαία βάση ή σε περίπτωση 
που η αναρρόφηση είναι ανεπαρκής. Ενδεχομένως καθαρίστε τον με ριπές νερού προχωρώντας ως εξής: 
 
1. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο συλλογής είναι άδειο, σε αντίθετη περίπτωση φροντίστε να το αδειάσετε 
2. Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση “0”, διαφορετικά γυρίστε τον στη θέση “0” 
3. Βγάλτε το σωλήνα από το στόμιο αναρρόφησης (1) που υπάρχει στον καθαριστήρα δαπέδου 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν κάνετε αυτή την εργασία θα πρέπει να φοράτε ειδικά γάντια 
για να προστατευτείτε από την πιθανή επαφή με επικίνδυνα υλικά και 
διαλύματα. 

 

 

  

4. Βγάλτε το σωλήνα αναρρόφησης από την έδρα στο δοχείο συλλογής (2) 
5. Καθαρίστε με ριπές νερού από την πλευρά εισαγωγής του στο ρεζερβουάρ 
6. Επανασυναρμολογήστε 

 

 
  

38. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 

Ο ενδελεχής καθαρισμός της βούρτσας εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση στην εργασία. Για τον καθαρισμό 
προχωρήστε ως εξής: 
 

1. Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση “1”, διαφορετικά γυρίστε τον στη θέση “1” 
2. Σηκώστε τη βάση στρέφοντας τον δεξιό λεβιέ (1) δεξιόστροφα 

 

  

3. Πατήστε το κουμπί αποδέσμευσης της βούρτσας (2) που υπάρχει στο τιμόνι 

 
  

4. Μόλις πατήσετε το κουμπί θα εμφανιστεί η οθόνη “ΑΠΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗ;” 
5. Πατήστε το κουμπί αποσύμπλεξης της βούρτσας (2) που υπάρχει στο τιμόνι για επιβεβαίωση 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη διάρκεια αυτής της εργασίας βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
αντικείμενα ή κάποιο άτομο κοντά στη βούρτσα. 

 

  

6. Πάρτε τη βούρτσα και καθαρίστε την με συνεχείς ριπές νερού 
7. επανασυναρμολογήστε το σώμα της βάσης 

 
  

1 

2 

1 

2 

2 
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39. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

Αν το λάστιχο εμπρός του καθαριστήρα δαπέδου είναι φθαρμένο δεν επιτυγχάνεται καλή αναρρόφηση 
και, κατά συνέπεια, το μηχάνημα δεν στεγνώνει όπως θα έπρεπε. Στην περίπτωση αυτή, για να το 
αντικαταστήσετε προχωρήστε ως εξής: 
1. Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση “0”, διαφορετικά γυρίστε τον στη θέση “0” 
2. Αποσυνδέστε τον καθαριστήρα δαπέδου ξεσφίγγοντας τα πομολάκια (1) 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση, βγάλτε τα κλειδιά από τον πίνακα 
και αποσυνδέστε τον κονέκτορα των μπαταριών 

 

 

  

3. Περιστρέψτε τις πεταλούδες (2) σε οριζόντια θέση 
4. Αφαιρέστε τις λάμες πίεσης των μπροστινών ελαστικών (3) 
5. Αφαιρέστε το λάστιχο (4) και αντικαταστήστε το 
6. Για την επανατοποθέτηση του λάστιχου προχωρήστε με αντίστροφη σειρά 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν κάνετε αυτές τις εργασίες θα πρέπει να φοράτε ειδικά γάντια για 
να προστατευτείτε από την επαφή με επικίνδυνα διαλύματα. 

 

  

40. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΩ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 

Αν το πίσω λάστιχο του καθαριστήρα δαπέδου είναι φθαρμένο και δεν στεγνώνει καλά, μπορείτε να 
αλλάξετε το άκρο στεγνώματος χρησιμοποιώντας τα τέσσερα άκρα του λάστιχου.  
Η εργασία αυτή μπορεί να γίνει με τον καθαριστήρα δαπέδου ξεμονταρισμένο προχωρώντας ως εξής: 

1. Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση “0”, διαφορετικά γυρίστε τον στη θέση “0” 
2. Αποσυνδέστε τον καθαριστήρα δαπέδου ξεσφίγγοντας τα πομολάκια (1) 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από οποιαδήποτε συντήρηση, βγάλτε τα κλειδιά από τον πίνακα 
και αποσυνδέστε τον κονέκτορα των μπαταριών 

 
  

3. Περιστρέψτε τις πεταλούδες (2) σε οριζόντια θέση 
4. Αφαιρέστε τις πίσω λάμες πίεσης του λάστιχου (3) και στη συνέχεια αφαιρέστε το λάστιχο για να το 

γυρίσετε ή να το αντικαταστήσετε 
5. Για την επανατοποθέτηση του λάστιχου προχωρήστε με αντίστροφη σειρά 
6. Ρυθμίστε το ύψος του καθαριστήρα δαπέδου ανάλογα με το λάστιχο (δείτε “ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 

ΒΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑ ΔΑΠΕΔΟΥ”) 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν κάνετε αυτές τις εργασίες θα πρέπει να φοράτε ειδικά γάντια 
για να προστατευτείτε από την επαφή με επικίνδυνα διαλύματα. 

 
 

  

41. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 

Η καλή κατάσταση της βούρτσας εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση, για την αντικατάσταση προχωρήστε ως εξής: 
1. Βεβαιωθείτε ότι ο γενικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση “1”, διαφορετικά γυρίστε τον στη θέση “1” 
2. Σηκώστε τη βάση γυρίζοντας τον δεξιό λεβιέ (1) αριστερόστροφα και πατήστε το κουμπί (2) 

αποδέσμευσης της βούρτσας που υπάρχει στο τιμόνι 
3. Μόλις πατήσετε το κουμπί στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ;”, πατήστε το κουμπί 

(2) αποδέσμευσης βούρτσας που υπάρχει στο τιμόνι για επιβεβαίωση  
4. Πάρτε τη βούρτσα και αντικαταστήστε την 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη διάρκεια αυτής της εργασίας βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
αντικείμενα ή κάποιο άτομο κοντά στη βούρτσα. 
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42. ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΕΝ ΕΚΚΙΝΕΙΤΑΙ 

1. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι φορτισμένες 
2. βεβαιωθείτε ότι ο κονέκτορας της ηλεκτρικής εγκατάστασης συνδέεται με τον κονέκτορα μπαταριών 
3. Βεβαιωθείτε ότι ο κλειδοδιακόπτης είναι ανοιχτός ΟΝ/Ι 

 

  

43. ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ 

1. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στο δοχείο διαλύματος 
2. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός (1) ρύθμισης εξόδου του διαλύματος απορρυπαντικού – νερού είναι ανοιχτός 
3. Καθαρίστε το φίλτρο διαλύματος (2) που υπάρχει στη μπροστινή πλευρά του μηχανήματος 

 

 

  

44. Ο ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ 

1. Βεβαιωθείτε ότι ο καθαριστήρας δαπέδου είναι καθαρός 
2. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του καθαριστήρα δαπέδου (δείτε “ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ”) 
3. Καθαρίστε όλο το σύστημα αναρρόφησης (δείτε “ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ”) 
4. Αντικαταστήστε τα ελαστικά μέρη αν έχουν φθαρεί 

 

  

45. ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΚΑΛΑ 

1. Ελέγξτε το βαθμό φθοράς στις βούρτσες και ενδεχομένως αλλάξτε τες. Οι βούρτσες χρήζουν αλλαγής όταν οι 
τρίχες φτάσουν να έχουν μήκος περίπου 15mm. Για την αντικατάστασή τους δείτε “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΒΟΥΡΤΣΩΝ”, ή “ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΟΥΡΤΣΩΝ” και “ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΟΥΡΤΣΩΝ”. Η εργασία 
με τις βούρτσες υπερβολικά φθαρμένες ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο. 

2. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα διαφορετική από αυτήν που τοποθετείται από το εργοστάσιο. Για 
εργασίες καθαρισμού σε δάπεδα όπου η βρομιά είναι ιδιαίτερα ανθεκτική, συνιστάται να 
χρησιμοποιείτε ειδικές βούρτσες που παρέχονται κατόπιν παραγγελίας, ανάλογα με τις ανάγκες σας 
(δείτε παρακάτω “ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΟΥΡΤΣΩΝ”). 

 

  

46. ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΦΡΟΥ 

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιήθηκε απορρυπαντικό με περιορισμένο αφρό. Αν χρειαστεί προσθέστε στο 
ρεζερβουάρ συλλογής μια μικρή ποσότητα υγρού κατά της δημιουργίας αφρού. 
Λάβετε υπόψη ότι όταν το δάπεδο είναι λίγο λερωμένο παράγεται μεγάλη ποσότητα αφρού και σε αυτή 
την περίπτωση θα πρέπει να διαλύετε περισσότερο το διάλυμα απορρυπαντικού. 

 

  

47. Ο ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

1. Ελέγξτε αν είναι γεμάτο το δοχείο συλλογής και ενδεχομένως αδειάστε το  
2. Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά το φλοτέρ που βρίσκεται στο καπάκι αναρρόφησης (δείτε επίσης 

“ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ” στην παράγραφο “ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ”) 

 

  

48. ΤΟ ΜΟΤΕΡ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε ζημιά στα δάπεδα, το μοτέρ ξεκινάει μόνο όταν το μηχάνημα κινείται 
 
1. Βεβαιωθείτε ότι κατά την κίνηση εμπρός η βάση είναι κατεβασμένη 
2. Ο χειριστής πρέπει να είναι καθισμένος στη θέση οδήγησης 
3. Βεβαιωθείτε ότι δεν ενεργοποιήθηκε καμία θερμική ασφάλεια. 
4. Βεβαιωθείτε για τη σωστή σύνδεση των κινητήρων στο mammut που υπάρχει κάτω από τα μαρσπιέ. 

 

  

  

1 

2 
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ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

  

Προχωρήστε σε απόσυρση του μηχανήματος σε μια εταιρεία διάλυσης ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο 
συλλογής. 
 
Πριν αποσυρθεί το μηχάνημα πρέπει να αφαιρέσετε και να διαλύσετε τα ακόλουθα υλικά και να τα 
στείλετε στα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής σε εφαρμογή του ισχύοντος προτύπου περιβαλλοντικής 
υγιεινής: 
 βούρτσες 
 τσόχα 
 ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη* 
 Μπαταρίες 
 πλαστικά μέρη (ρεζερβουάρ και τιμόνι) 
 μεταλλικά μέρη (μοχλοί και πλαίσιο) 
 

 
 
(*) Ειδικότερα, για την απόρριψη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών μερών, απευθυνθείτε στον διανομέα 
της περιοχής σας. 
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΡΤΣΩΝ 

ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (PPL) 
Χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη δαπέδου και είναι αρκετά ανθεκτική στη φθορά και στο ζεστό νερό (όχι πάνω από τους 60 βαθμούς). Το πολυπροπυλένιο 
(PPL) δεν είναι υγροσκοπικό και γι' αυτό διατηρεί τα χαρακτηριστικά του ακόμη και όταν χρησιμοποιείται σε νερό. 
 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ 
Χρησιμοποιείται σε όλα τα είδη δαπέδου και είναι εξαιρετικά ανθεκτική στη φθορά και στο ζεστό νερό (ακόμη και πάνω από τους 60 βαθμούς). Το 
πλαστικό είναι υγροσκοπικό, συνεπώς, όταν λειτουργεί βρεγμένο, με τον καιρό τείνει να χάνει τα χαρακτηριστικά του. 
 
ΛΕΙΑΝΤΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ 
Οι τρίχες αυτής της βούρτσας φορτώνονται με πολύ ισχυρά λειαντικά. Χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό πολύ λερωμένων δαπέδων. Για να 
αποφευχθούν ζημιές στο δάπεδο συνιστάται να εργάζεστε με την άκρως απαραίτητη πίεση. 
 
ΠΑΧΟΣ ΤΡΙΧΩΝ 
Οι τρίχες μεγαλύτερου πάχους είναι πιο σκληρές και κατά συνέπεια πρέπει να χρησιμοποιούνται σε λείο δάπεδο ή με αρμούς μικρού πλάτους. 
Σε ανώμαλο δάπεδο ή σε δάπεδο με προεξοχές ή αρμούς μεγάλου βάθους συνιστάται να χρησιμοποιήσετε πιο μαλακές τρίχες οι οποίες διεισδύουν 
ευκολότερα σε βάθος. 
Λάβετε υπόψη πως όταν χαλάσουν οι τρίχες της βούρτσας και άρα κοπούν σε μεγάλο βαθμό, γίνονται άκαμπτες και δεν μπορούν να εισχωρήσουν και να 
καθαρίσουν σε βάθος καθώς και επειδή, όπως συμβαίνει με τις πολύ χοντρές τρίχες, η βούρτσα τείνει να πάλλεται. 
 
ΔΙΣΚΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
Ο δίσκος έλκυσης συνιστάται για τον καθαρισμό των γυαλιστερών επιφανειών. 
Υπάρχουν δύο τύποι δίσκου έλκυσης: 
1. Ο παραδοσιακός δίσκος έλκυσης είναι εφοδιασμένος με μία σειρά μύτες αγκίστρωσης που επιτρέπουν τη συγκράτηση και έλκυση του δίσκου 

λείανσης κατά τη διάρκεια λειτουργίας. 
2. Ο δίσκος οδήγησης τύπου CENTER LOCK, εκτός από άκρα με άγκυρα, διαθέτει κι ένα κεντρικό ελατηριωτό σύστημα εμπλοκής από πλαστικό, το 

οποίο επιτρέπει το τέλειο κεντράρισμα του δίσκου λείανσης και το γάντζωμά του χωρίς να κινδυνεύει να αποκολληθεί. Αυτός ο τύπος οδήγησης 
ενδείκνυται κυρίως για τα μηχανήματα με περισσότερες βούρτσες, όπου είναι πιο δύσκολο το κεντράρισμα των δίσκων λείανσης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΟΥΡΤΣΩΝ 

Μηχάνημα  Αρ. Βουρ. Κωδικός Τύπος Τριχών Τρίχες  Πάχ. Μήκος Σημειώσεις 

MxR 1 

436232 
436233 
436234 
436235 

PPL 
PPL 
PPL 
ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ 

0.3 
0.6 
0.9 
0.9 

560 - 

ΓΑΛΑΖΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑ 
ΛΕΥΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ 
ΜΑΥΡΗ ΒΟΥΡΤΣΑ 
ΒΟΥΡΤΣΑ 

436236 -  535 - ΔΙΣΚΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE 

Η υπογράφουσα εταιρεία κατασκευής: 
FIMAP S.p.A. 

Via Invalidi del Lavoro n.1 
37050 Santa Maria di Zevio (VR) 

δηλώνει με αποκλειστική ευθύνη ότι τα προϊόντα 
 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ μοντ. MxR 
 
συμμορφώνονται με όσα προβλέπονται από τις Οδηγίες: 
 

 2006/42/ΕΚ: Οδηγία περί μηχανημάτων. 
 2006/95/ΕΚ: Οδηγία χαμηλής τάσης. 
 2004/108/ΕΚ: Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. 

 
Επιπλέον συμμορφώνονται με τα εξής πρότυπα: 

 EN 60335-1: Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης - Ασφάλεια. Μέρος 1: Γενικοί κανόνες. 

 EN 60335-2-72: Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης. Μέρος 2: Ειδικοί κανόνες για αυτόματα μηχανήματα επεξεργασίας 
δαπέδων για βιομηχανική και δημόσια χρήση. 

 EN 60335-2-29: Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας χρήσης. Μέρος 2: Ειδικά πρότυπα για φορτιστές μπαταριών. 

 EN 12100-1: Ασφάλεια μηχανημάτων - Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού – Μέρος 1: Βασική ορολογία και μεθοδολογία. 

 EN 12100-2: Ασφάλεια μηχανημάτων - Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού – Μέρος 2:  Τεχνικές αρχές. 

 EN 61000-6-2: Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) - Μέρος 6-2: Γενικά πρότυπα – Ατρωσία για βιομηχανικά περιβάλλοντα. 

 EN 61000-6-3: Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) - Μέρος 6-3: Γενικοί κανόνες – Εκπομπή σε περιβάλλοντα κατοικιών, εμπορικά και ελαφράς 
βιομηχανίας. 

 EN 61000-3-2: Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) - Μέρος 3-2: Όρια – Όρια εκπομπής για αρμονικές ρεύματος (ρεύμα εισόδου συσκευής μέχρι 
και  16 Α ανά φάση).  

 EN 61000-3-3: Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC) - Μέρος 3-3: Όρια – Περιορισμός των διακυμάνσεων και σειράς διακυμάνσεων σε μια χρονική 
περίοδο της τάσης σε δίκτυα διανομής χαμηλής τάσης για εξοπλισμό με ονομαστικό ρεύμα μέχρι και  16 A. 

 EN 55014-1: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Προδιαγραφές για τις οικιακές συσκευές, τα ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές. Μέρος 1: 
Εκπομπή - Πρότυπο οικογένειας προϊόντων. 

 EN 55014-2: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα - Προδιαγραφές για τις οικιακές συσκευές, τα ηλεκτρικά εργαλεία και παρόμοιες συσκευές. Μέρος 2: 
Ατρωσία - Πρότυπο οικογένειας προϊόντων.  

 EN 62233: Συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης – Ηλεκτρομαγνητικά πεδία – Μέθοδοι αποτίμησης και μετρήσεων. 
 
Το εξουσιοδοτημένο άτομο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου:: 
 
Sig. Giancarlo Ruffo 
Via Invalidi del Lavoro n.1 
37050 Santa Maria di Zevio (VR) - ITALY 
 
 
 
 
Santa Maria di Zevio, 10/05/2012 
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