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Read this manual carefully before carrying out any work on the machine
Vorliegendes Handbuch vor jedem Eingriff an der Maschine aufmerksam durchlesen
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik
Enne masina kasutamise alustamist lugege see juhend põhjalikult läbi.
Įdėmiai perskaityk ite šį vadovą prieš atlikdami bet kokius darbus su mašina
Pirms uzsākt jebkuru darbu ar šo iekārtu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu.
Před jakoukoli manipulací se strojem si nejdříve pozorně přečtěte tento návod.
Tento návod si pozorne prečítajte pred každým zásahom na stroji.
A géppel történő munkavégzést megelőzően figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót
Citiți cu atenție acest manual înainte de a efectua orice operațiuni asupra mașinii
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije izvođenja bilo kakvih radnji na uređaju.

ROMÂNĂ
(Instrucțiuni traduse)

RO
IT

2

SPECIFICAȚII TEHNICE.........................................................................................4
DIMENSIUNILE MAȘINII.........................................................................................7
SIMBOLURI REFERITOARE LA SIGURANȚĂ.......................................................8
INFORMAȚII GENERALE........................................................................................9
Scopul acestui manual.................................................................................................................... 9
Identificarea mașinii........................................................................................................................ 9
Documentele furnizate împreună cu mașina.................................................................................. 9

INFORMAȚII TEHNICE...........................................................................................10
Descriere generală......................................................................................................................... 10
Piesele mașinii............................................................................................................................... 10
Zone de pericol.............................................................................................................................. 11
Accesorii......................................................................................................................................... 11

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ...............................................................................12
Precauții de siguranță.................................................................................................................... 12

MANEVRARE ȘI INSTALARE................................................................................15
Ridicarea și transportul mașinii paletizată...................................................................................... 15
Verificări la livrare........................................................................................................................... 15
Despachetarea............................................................................................................................... 15
Acumulatori (Versiunea acumulatorilor)......................................................................................... 15
Pregătirea acumulatorilor............................................................................................................... 16
Acumulatori: instalare și conectare................................................................................................ 16
Baterie: scoatere / înlocuire / eliminare.......................................................................................... 17
Alegerea încărcătorului de acumulatori......................................................................................... 17
Pregătirea încărcătorului de acumulatori ...................................................................................... 17
Pregătirea motorului (versiuni de benzină, Diesel și Putere duală)............................................... 18
Pregătirea circuitului hidraulic (versiuni pentru benzină și diesel)................................................. 18
Ridicarea și transportul mașinii...................................................................................................... 18

GHID PRACTIC PENTRU OPERATOR..................................................................19
Pregătirea mașinii pentru lucru...................................................................................................... 19
Controalele versiunilor bateriei și puterii duale.............................................................................. 20
Utilizarea versiunilor de baterie și duale de alimentare................................................................. 22
Controalele versiunilor Benzină și Diesel....................................................................................... 22
Operarea versiunilor de benzină și diesel...................................................................................... 25
Golirea coșului de gunoi descărcare de fund................................................................................. 26
Golirea coșului de gunoi descărcare de sus.................................................................................. 27
Încheierea lucrului.......................................................................................................................... 27
Mutarea mașinii atunci când nu funcționează................................................................................ 27

PERIOADE DE INACTIVITATE..............................................................................28
INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE........................................................................29
Întreținere - Reguli generale.......................................................................................................... 29
Înlocuirea/instalarea periei principale............................................................................................. 29
Reglarea periei principale.............................................................................................................. 30
Înlocuirea/instalarea periilor laterale.............................................................................................. 30
Reglarea periilor laterale................................................................................................................ 31
Înlocuirea/instalarea filtrului de aspirație........................................................................................ 31
Siguranțe: înlocuire........................................................................................................................ 33
Întreținere și încărcare baterie....................................................................................................... 34
Schimbarea uleiului de motor........................................................................................................ 34
Completați uleiul de circuit hidraulic pe versiunea BENZINA și DIESEL....................................... 35
Verificări periodice.......................................................................................................................... 36

DEPANARE.............................................................................................................37
AFIȘAREA ALARMELOR......................................................................................39
MENIU TEHNIC.......................................................................................................41

SPECIFICAȚII TEHNICE
PUTERE
DUALĂ

BATERIE

BENZINĂ

DIESEL

3800-5600

3800-5600

Lățimea de curățare

mm

1100

Capacitate de curățare orară

m2/h

Putere motor perie principală

W

600

-

-

Puterea motorului periei laterale

W

90

-

-

3800-5600

Puterea motorului de antrenare

3800-5600

450 W

98 Cm3/rpm

Pornire motor cu ardere internă

W

-

Putere motor cu combustie internă

W

-

4100

3600

l

-

3,1

3,1

Capacitatea rezervorului de combustibil

Puterea motorului de aspirare

W

Panou agitator de filtru putere motor

W

90

Putere motor buzunar agitator de filtru

W

110

Alternator

A

-

Viteză maximă de avans

Km/h

Viteză maximă de mers înapoi

Km/h

Pantă maximă negociabilă

260

3500

-

-

80

-

-

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

4,6

4,6

%

12

Capacitate coș de gunoi (descărcare
de jos)

l

61

Capacitate coș de gunoi (descărcare de
sus)

l

56
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Capacitate maximă coș de gunoi (descărcare de sus)

kg

61

Diametrul roților din spate

mm

250

Diametrul roților din față

mm

250

Diametrul periei principale

mm

280

Diametrul periei principale

mm

400

Suprafața filtrului panoului

mp

4

Suprafața buzunarului filtrului

mp

4

Înălțime maximă basculare gunoi (descărcare de sus)

mm

1460

Greutate brută 1250

kg

497

456

435

465

Greutate brută 1280

kg

551

510

489

519

Greutate transportată1250

kg

215

131

75

75

Greutate transportată1280

kg

215

131

75

75

Numărul de acumulatori

nr.

4

2

1

1

Tensiune acumulatori

V

Capacitatea individuală a acumulatorului

Tensiunea sursei de alimentare

12

Ah (5h)

180

75

45

V

24

24

12

12

/

/

Dimensiunile mașinii (descărcare de jos)

mm

X=1615
Z=905
Y=1210

Dimensiunile mașinii (descărcare de
sus)

mm

X=1550
Z=905
Y1=1868
Y2=1210

Dimensiunile compartimentului acumulatorilor (lungime, lățime, înălțime)

mm

Dimensiune ambalată (lungime, lățime,
înălțime)

mm

500X500

(305x185) x 2

1740x1100x1410
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Presiunea sunetului

LpA
(dB)

70

84

82

88

Puterea de sunet măsurată

Lwa
(dB)

82

94

94

99

Puterea de sunet garantată

Lwa,g
(dB)

83

95

95

100

Nivelul vibrațiilor (mână)

HAV
m/sec2

2,6

3

2,5

3,3

Incertitudine de măsurare, k

m/sec2

1,3

1,5

1,3

1,7

Nivelul vibrațiilor (corp)

HBV
m/sec2

0,5

1

0,5

0,7

Incertitudine de măsurare, k

m/sec2

0,3

0,3

0,3

0,3

Datele pot face obiectul modificării fără avertisment.
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DIMENSIUNILE MAȘINII

Y

Z

X

Y1
Y2

Z

X

X-Y-Z: A se vedea tabelul „SPECIFICAȚII TEHNICE”
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SIMBOLURI REFERITOARE LA SIGURANȚĂ
AVERTISMENT! RISC DE TĂIERE

AVERTISMENT! RISC DE STRIVIRE A MEMBRELOR

AVERTISMENT! RISC DE ABRAZIUNE

AVERTISMENT! RISC DE ÎNCURCARE

AVERTISMENT! RISC DE ARSURI ACIDE

AVERTISMENT! RISC DE ARSURI

PANTĂ MAXIMĂ

MANUALUL OPERATORULUI, INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CITIȚI MANUALUL OPERATORULUI

SIMBOL DE CURENT CONTINUU

CLASA III APARAT. UN APARAT ESTE IDENTIFICAT CA FIIND
CLASA III ATUNCI CÂND PROTECȚIA ÎMPOTRIVA EXPLOZIILOR
SE BAZEAZĂ PE FAPTUL CĂ NU EXISTĂ TENSIUNI MAI MARI
DECÂT TENSIUNEA EXTREM DE SCĂZUTĂ DE SIGURANȚĂ
(SELV). ACEST LUCRU ÎNSEAMNĂ ÎN PRACTICĂ CĂ APARATUL
ESTE ALIMENTAT DE O BATERIE SAU DE UN TRANSFORMATOR
SELV.
DEȘEURI SPECIALE. NU ELIMINAȚI ÎMPREUNĂ CU DEȘEURILE
MENAJERE.
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INFORMAȚII GENERALE

Scopul acestui manual

Acest manual a fost redactat de către Producător și este parte integrantă din aceastămașină1.

Definește scopul pentru care mașina a fost proiectată și construită și conține toate informațiile necesare
operatorilor2.

Pe lângă acest manual, care conține informații destinate în mod special utilizatorilor, sunt disponibile
alte publicații care oferă informații specifice tehnicienilorînsărcinați cu întreținerea3.

Termenii „dreapta”, „stânga”, „în sensul acelor de ceasornic” și „în sens invers acelor de ceasornic” fac
referire la deplasarea înainte a mașinii.
Respectarea constantă a instrucțiunilor furnizate în prezentul manual garantează siguranța operatorului
și a mașinii, asigură costuri reduse de funcționare și rezultate de calitate superioară și prelungește durata
de viață a mașinii. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la rănirea operatorului sau deteriorarea
mașinii, pardoselii și mediului.
Consultați tabelul cuprinsului de la începutul manualului pentru a găsi rapid secțiunea căutată.
Părțile din text care necesită atenție specială sunt imprimate cu caractere aldine și precedate de simbolurile
ilustrate și descrise aici.

! PERICOL
Indică nevoia de atenție în vederea evitării unei serii de consecințe care pot cauza decesul
sau rănirea gravă a operatorului.
! AVERTISMENT
Indică nevoia de atenție în vederea evitării unei serii de consecințe care pot cauza rănirea
personalului sau deteriorarea mașinii sau mediului de lucru sau pierderi financiare.
! IMPORTANT!
Informații importante
Având în vedere politica societății de dezvoltare și actualizare constantă a produselor,
Fabricantul își rezervă dreptul de a efectua modificări fără notificare prealabilă.
Deși mașina dumneavoastră poate să difere considerabil față de ilustrațiile din acest
document, caracterul corect și valabilitatea instrucțiunilor prezentate în acest manual sunt
garantate.

Identificarea mașinii

Plăcuța cu marca fabricii oferă următoarele informații:
► Model
► Tensiune acumulatori
► Puterea nominală totală
► Ilustrație de curent nominal
► Serie
► Anul de fabricație
► Indicele de protecție IP
► Greutate proprie
► Pantă maximă negociabilă
► Numele fabricantului

Documentele furnizate împreună cu mașina
►
►
►

Manual de utilizare
Certificat de garanție
Certificat de conformitate CE

Definiția „mașină” înlocuiește denumirea comercială acoperită în
prezentul manual.

Model :
Vac :
W:
A:
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :

Persoanele responsabile pentru utilizarea mașinii fără a efectua
vreo operațiune care necesită abilități tehnice precise.
Persoanele cu experiență, instruire tehnică și cunoștințe legislative și referitoare la standarde,
care pot desfășura toate operațiunile necesare pentru recunoașterea și evitarea eventualelor
riscuri de manevrare, instalare, utilizare și întreținere a mașinii.
RO
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Descriere generală

INFORMAȚII TEHNICE

Mașina descrisă în acest manual este o mașină de curățat cu motor, concepută pentru a curăța podelele
în încăperile civile și industriale.
Poate fi folosită pentru a curăța reziduurile de procese industriale, praful și murdăria în general pe toate
suprafețele plane și tari relativ egale, cum ar fi betonul, asfaltul, gresia din porțelan, plăcile ceramice, tabla,
marmura, în interior sau în aer liber.

Piesele mașinii

Mașina este formată din părțile principale descrise mai jos (fig. 1).
► Resturi de gunoi (1, fig. 1). Colectează resturile preluate de perie și praful principal din filtru.
► Panou de comandă (2, fig. 1).
► Perie principală (3, fig. 1). Aceasta este cea mai importantă parte a mașinii și transferă praful
și resturile în gunoi. Periile sunt disponibile în diferite tipuri de duritate și cu diferite fire de perie
pentru a se potrivi cu tipul de material care trebuie preluat.
► Perii laterale (4, fig. 1). Acestea transmit praful și resturile spre peria principală. Ele curăță numai
marginile, colțurile și profilele.
► Filtru de aspirație (5, fig. 1). Aceasta filtrează aerul aspirat de ventilatorul de aspirație.
► Ventilator de aspirație (6, fig. 1). Acest lucru permite mașinii să măture fără a ridica praful.
► Clapete (7, fig. 1). Acestea înconjoară peria principală și mențin aspirația creată de ventilator.

1

6

5

2
1

4

7
RO
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Zone de pericol
►
►
►
►
►

►

Panou de comandă: risc de scurtcircuitare.
Perie principală: risc de rănire rotind peria.
Perii laterale: risc de rănire rotind peria.
Roțile din față/spate: risc de strivire.
Compartimentul motor/ motor/ baterie: riscul de scurtcircuit între polii bateriei și prezența
hidrogenului în timpul ciclului de încărcare; riscul de arsuri grave dacă întreținerea este
efectuată cu motorul oprit, dar nu este complet răcit (BENZINĂ, DIESEL și versiuni PUTERE DUALĂ ).
Recipient de gunoi: risc de strivire în timpul ridicării/coborârii și rotirii.

Accesorii
►

Perii moi și tari, tampoane abrazive.

RO
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INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Precauții de siguranță

! PERICOL
Citiți cu atenție acest Manual de utilizare înainte de pornire și utilizare și înainte de efectuarea
oricăror operațiuni de întreținere asupra mașinii.
! PERICOL
Urmați toate instrucțiunile din acest manual la literă (în special cele marcate „Pericol!” Și
„Atenție!”) și luați aminte de etichetele de siguranță aplicate direct pe mașină: consultați
secțiunea “Simboluri referitoare la Siguranță”. Fabricantul declină răspunderea pentru rănirea
persoanelor sau daunele materiale rezultate din nerespectarea instrucțiunilor.
►
►
►
►
►
►

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Nu inhalați gazele de eșapament. Utilizați mașina în interior numai dacă se poate asigura o
ventilație suficientă și atunci când există o altă persoană aflată în stand-by, gata să asiste
în situații de pericol potențial.
Mașina trebuie să fie utilizată exclusiv de către persoanele instruite în acest sens și/
sau care și-au demonstrat abilitatea și au fost autorizați în mod expres pentru utilizarea
acesteia.
Mașina nu trebuie să fie utilizată de către minori.
Acordați întotdeauna atenție altor persoane, în special copiilor, la locul de muncă.
Copiii trebuie să fie supervizați pentru a se asigura că aceștia nu se joacă cu mașina.
Mașina nu este proiectată pentru a fi folosită de către persoanele (inclusiv copiii) cu
capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau care nu dispun de experiența și
cunoștințele necesare, cu excepția cazului când acestea sunt supervizate de o persoană
responsabilă pentru siguranța lor și când au primit instrucțiuni de utilizare a mașinii.
Mașina nu trebuie să fie utilizată în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectată în
mod expres.
Mașina trebuie păstrată în interior în orice moment.
Această mașină este destinată uzului comercial, de exemplu în hoteluri, școli, spitale,
fabrici, magazine, birouri și spații comerciale în general.
Respectați cu strictețe toate standardele și condițiile de siguranță aplicabile tipului de
clădire unde urmează să fie operată mașina (ex. societăți farmaceutice, spitale, clădiri cu
profil chimic etc.).
Mașina este proiectată pentru a funcționa la temperaturi cuprinse între +4°C și +40°C.
Aceasta poate fi depozitată la temperaturi cuprinse între +0°C și +50°C atunci când nu
este utilizată.
Mașina este proiectată pentru a funcționa la niveluri de umiditate relativă cuprinse între
0% și 95%.
Mașina trebuie utilizată numai pe suprafețe uscate.
În zonele în care operatorul ar putea fi lovit de obiecte de deasupra capului, nu utilizați
mașina fără FOPS (Structura de protecție a obiectelor care se încadrează)
Nu utilizați mașina cu iluminare necorespunzătoare, atmosfere explozive, pe drumurile
publice, pentru a curăța murdăria periculoasă pentru sănătate (praf, gaz etc.) sau medii
neadecvate.
Nu utilizați niciodată mașina pentru a curăța lichidele inflamabile sau explozive (ex. petrol,
combustibil lichid etc.), acizi sau solvenți (ex. solvenți pentru vopsea, acetonă etc.), chiar
dacă acestea sunt diluate.
Nu curățați niciodată obiectele care ard sau incandescente.
Nu utilizați niciodată mașina pe pante sau rampe mai abrupte decât cele specificate în
tabelul „Specificații tehnice”; atunci când negociați pantele blânde, nu operați într-o direcție
transversală spre pantă, manevrați întotdeauna cu grijă și evitați inversarea.
Atunci când traversați pante sau rampe mai abrupte, acordați o atenție deosebită pentru a
evita declanșarea sau accelerarea necontrolată.
RO
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►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

►

►
►
►
►
►
►
►
►
►

Nu parcați niciodată mașina în pantă.
Nu lăsați niciodată mașina nesupravegheată când este pornita. Înainte de a o lăsa,
deconectați mașina de la rețeaua de alimentare și asigurați-vă că nu se poate mișca
accidental.
Nu utilizați niciodată mașina pentru a transporta persoane sau bunuri sau pentru remorcare.
Nu remorcați mașina.
Nu așezați niciodată obiecte, indiferent de greutate, pe mașină pentru niciun motiv.
Nu obstrucționați niciodată deschiderile de ventilație și dispersie a căldurii.
Nu înlăturați, modificați, omiteți niciodată dispozitivele de siguranță.
Numeroasele experiențe neplăcute au demonstrat că există o gamă largă de obiecte
personale care pot cauza accidente grave. Înainte de a începe lucrul, înlăturați bijuteriile,
ceasurile, cravatele etc.
Operatorul trebuie să folosească întotdeauna dispozitive individuale de protecție: șorț sau
salopetă de protecție, pantofi impermeabili anti-alunecare, mănuși din cauciuc, ochelari de
protecție și protecție pentru urechi și mască pentru tractul respirator.
Țineți mâinile departe de piesele în mișcare.
Nu spălați niciodată mașina cu jeturi de apă.
Zona în care sunt localizate dispozitivele de ridicare, eliberare și înclinare a binarului este o
„zonă periculoasă” și nu trebuie abordată atunci când aceste mecanisme sunt în mișcare.
Compartimentul motor/ motor/baterie este o „zonă periculoasă”. Mașina trebuie oprită și
butonul de oprire de urgență apăsat înainte de a accesa compartimentul.
Încărcător de baterii (OPTIONAL ) : asigurați-vă că priza utilizate pentru încărcătorul de
acumulatori este conectată la un sistem corespunzător de împământare și protejată de
întreruptoarele de curent magnetic termic și rezidual.
Încărcător de acumulatori (OPȚIONAL): verificați regulat cablul de alimentare pentru a
vă asigura că nu este deteriorat. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, nu utilizați
încărcătorul.
Încărcătorul de baterii (OPTIONAL): utilizați numai produsul furnizat de producător sau,
în mod alternativ, un produs care poartă marca CE, certificat de un organism terț în
conformitate cu ultima ediție a standardului pertinent (EN 60335-2-29), echipat cu izolație
dublă sau izolație armată între intrare și ieșire și cu circuit de ieșire SELV, tensiune maximă
de ieșire 24 V. Verificați dacă încărcătorul este compatibil cu bateriile încărcate.
Încărcătorul bateriei (OPTIONAL): asigurați-vă că specificațiile electrice ale încărcătorului
(tensiune, frecvență, putere) indicate pe plăcuța de identificare corespund cu cele ale
alimentării cu energie electrică.
Acumulatorii trebuie să fie întotdeauna păstrați curați și uscați pentru a evita curentul de
dispersie de suprafață.
Protejați acumulatorii de impurități, precum pulberea de metale.
Nu lăsați niciodată sculele pe acumulatori, întrucât acest lucru poate cauza scurtcircuite
ce duc la explozii.
Este esențial să respectați instrucțiunile furnizate de producătorul bateriei.
Când folosiți acid de baterie, urmați instrucțiunile de siguranță din acest manual la literă: a
se vedea secțiunea “Acumulatori: pregătire”.
În caz de defecțiune și/sau funcționare defectuoasă, opriți imediat mașina, deconectați-o de
la baterii și nu deranjați-o. Contactați un centru de depanare autorizat de către Fabricant.
Toate operațiunile de întreținere trebuie să fie efectuate într-o zonă cu iluminare
corespunzătoare și numai după decuplarea mașinii de la acumulatori.
Când se ridică capacul scaunului, arcul de gaz (dacă este montat) trebuie blocat în
poziție, rotind piulița verde în poziția marcată cu lacătul închis, pentru a preveni închiderea
accidentală a carcasei.
Toate operațiunile de lucru asupra sistemelor electrice și toate operațiunile de întreținere și
RO
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►
►

reparație, altele decât cele descrise în mod explicit în acest manual, trebuie să fie efectuate
exclusiv de personal specializat și experimentat.
Utilizați numai accesorii și piese de schimb furnizate de Fabricant pentru a garanta
operarea în condiții de siguranță și fără probleme a utilajului.
Nu utilizați niciodată piese scoase de la alte mașini sau alte kituri.

RO
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MANEVRARE ȘI INSTALARE

Ridicarea și transportul mașinii paletizată

! AVERTISMENT
Pe parcursul tuturor operațiunilor de ridicare, asigurați-vă că mașina paletizată este asigurată pentru a evita răsturnarea sau scăparea accidentală.
Încărcați/descărcați întotdeauna camionetele în zone cu iluminare corespunzătoare.
Mașina este paletizată de către Producător și trebuie încărcată pe vehiculul de transport utilizând
echipament de ridicare adecvat (a se vedea Directiva CE 2006/42 / CEE, cu modificările și/sau
completările ulterioare); la atingerea destinației, trebuie să fie descărcat folosind echipamente similare.
Se va utiliza întotdeauna un încărcător cu furcă pentru a ridica corpul ambalat al mașinii. Manevrați
cu atenție pentru a evita lovirea sau răsturnarea mașinii.

Verificări la livrare

Atunci când curierul livrează mașina, asigurați-vă că ambalajul și mașina sunt integre și nedeteriorate. În cazul în care mașina este deteriorată, asigurați-vă că respectivul curier a fost informat cu
privire la deteriorare și, înainte de acceptarea bunurilor, rezervați-vă dreptul (în scris) de a solicita
despăgubire pentru respectivele daune.

Despachetarea

! AVERTISMENT
În momentul despachetării mașinii, operatorul trebuie să dispună de dispozitivele individuale de protecție necesare (mănuși, ochelari etc.) pentru a limita riscul de rănire.
Când despachetați mașina, procedați după cum urmează:
► Tăiați și eliminați benzile din plastic utilizând foarfece sau clește;
► Înlăturați ambalajul din carton;
► Înlăturați pungile din compartimentul acumulatorilor și verificați conținutul acestora:
manualul de operare și întreținere, declarația de conformitate, certificatul de garanție;
cuplajele acumulatorului cu borne;
1 x conector pentru încărcătorul acumulatorului;
În funcție de model, scoateți brațele metalice sau tăiați benzile de plastic cu care mașina este fixată
pe palet.
Folosind o rampă, împingeți mașina de pe palet în direcția inversării.
Scoateți periile din ambalaj.
Curățați partea exterioară a mașinii, având grijă să respectați reglementările de siguranță.
Odată ce s-au scos materialele de ambalare de pe mașină, instalați bateriile - consultați secțiunile
pe “Pregătire: baterie“ și “Baterie: instalare și conectare” — și potriviți periile laterale: consultați
secțiunea pe “Înlocuirea/instalarea periilor laterale”.
Ambalajul poate fi păstrat și reutilizat pentru a proteja mașina în care este mutată în alt loc sau
într-un atelier de reparații.
În caz contrar, trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Acumulatori (Versiunea acumulatorilor)

Pe aceste mașini pot fi instalate două tipuri diferite de acumulatori:
► Acumulatori tubulari fără scurgeri: aceștia necesită verificarea regulată a nivelului electrolitului. Dacă este cazul, completați cu apă distilată până ce plăcile sunt acoperite. Nu
completați în exces (max. 5 mm deasupra plăcilor).
► Acumulatori cu gel: acest tip de acumulatori nu necesită întreținere.
Caracteristicile tehnice ale acumulatorilor trebuie să corespundă celor listate în secțiunea Specificații tehnice . Utilizarea unor acumulatori de capacitate mai mare poate afecta grav manevrabilitatea și poate duce la supraîncălzirea motorului de antrenare. Acumulatorii cu capacitate și greutate
RO
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inferioare necesită încărcare mai frecvent.
Acumulatorii trebuie să fie păstrați încărcați, uscați și curați, iar conexiunile trebuie să fie strânse.

Pregătirea acumulatorilor

! PERICOL
În timpul instalării acumulatorilor și întreținerii tipului de acumulatori, operatorul trebuie să
dispună de dispozitivele individuale de protecție necesare (mănuși, ochelari, salopetă etc.)
pentru a limita riscul de rănire. Păstrați distanța față de flăcările deschise, evitați scurtcircuitarea polilor acumulatorilor, evitați scânteile și nu fumați.
Acumulatorii sunt furnizați în mod normali umpluți cu acid și gata de utilizare.
Dacă bateriile utilizate sunt încărcate uscate, acestea trebuie activate înainte de a fi instalate în
mașină. Procedați cupă cum urmează.
Scoateți capacele și umpleți toate elementele cu soluție cu acid sulfuric specifică pentru acumulatori până ce plăcile sunt acoperite complet (acest lucru presupune cel puțin câteva treceri pentru
fiecare element).
Lăsați acumulatorii în picioare timp de 4-5 ore pentru a permite bulelor de aer să iasă la suprafață
și plăcilor să absoarbă electrolitul.
Asigurați-vă că nivelul electrolitului este încă deasupra plăcilor și, dacă este cazul, completați cu
soluție cu acid sulfuric.
Închideți capacele.
Montați bateriile în mașină (urmând procedura descrisă mai jos).
Încărcați acumulatorii înainte de a porni mașina pentru prima dată. Respectați instrucțiunile din
secțiunea “Întreținerea și încărcarea acumulatorilor”.
Bateria este o unitate sigilată și garantată în siguranță în condiții normale; în cazul puțin probabil
al scurgerii de lichid din baterie, nu atingeți lichidul și asigurați-vă că luați următoarele măsuri de
precauție:
► Contactul cu pielea poate provoca iritații; spălați cu săpun și apă.
► Inhalarea vaporilor poate provoca iritarea căilor respiratorii; stați afară și consultați un medic.
► Contactul cu ochii poate provoca iritații; spălați bine ochii cu apă imediat și bine pentru cel
puțin 15 minute și consultați un medic.

Acumulatori: instalare și conectare

! PERICOL
Verificați ca toate întrerupătoarele de pe panoul de comandă să fie în poziția „0” (decuplat).
Asigurați-vă că ați conectat bornele marcate cu „+” la polii pozitivi ai acumulatorilor. Nu
verificați încărcarea acumulatorilor prin scânteiere.
Respectați cu strictețe instrucțiunile prezentate mai jos, întrucât scurtcircuitarea acumulatorilor poate cauza explozia acestora.
Ridicați capacul spre volanul mașinii și puneți bateriile în compartiment, poziționându-le așa cum
este indicat în desen (Fig.2-Fig.3).
În ceea ce privește dispunerea cablului prezentată în diagrama de mai sus, conectați cablurile
acumulatorilor și cuplați bornele la polii acumulatorilor. Dispuneți cablurile conform ilustrației din
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schemă, strângeți bornele pe poli și aplicați vaselină.
Coborâți capacul în poziția de lucru
Respectați instrucțiunile de mai jos în momentul utilizării mașinii.
! AVERTISMENT
Nu permiteți niciodată descărcarea excesivă a acumulatorilor, întrucât acest proces le poate
deteriora ireparabil.
! INFORMARE
După instalare, accesați meniul relevant al software-ului mașinii și introduceți tipul de baterie selectat, precum și limba în care vor fi afișate mesajele: consultați secțiunea „Meniul
tehnic”.

Baterie: scoatere / înlocuire / eliminare

! PERICOL
Atunci când înlăturați acumulatorii, operatorul trebuie să fie echipat cu dispozitive individuale de protecție corespunzătoare (mănuși, ochelari, salopetă, pantofi de siguranță, etc.)
pentru reducerea riscului de accidentare. Asigurați-vă că întrerupătoarele de pe panoul de
comandă sunt în poziția „0” (decuplat) și că mașina este oprită. Păstrați distanța față de
flăcările deschise, nu scurtcircuitați polii acumulatorilor, nu generați scântei și nu fumați.
Procedați cupă cum urmează.
► Decuplați cablurile acumulatorilor și cuplajele bornelor de la polii acumulatorilor.
► Dacă este cazul, scoateți dispozitivele care fixează acumulatorul la baza mașinii.
► Ridicați acumulatorii din compartiment utilizând un echipament corespunzător de ridicare.
! PERICOL
Bateria utilizată în această mașină ar putea prezenta un risc de arsuri sau arsuri chimice
dacă este tratată fără atenție sau necorespunzător.
! INFORMARE
În cazul în care este necesar să înlocuiți bateria, contactați un tehnician specializat sau luați
mașina la orice centru de service autorizat de producător.
! AVERTISMENT
Când aruncați bateria, asigurați-vă că respectați legile locale sau regulamentele.

Alegerea încărcătorului de acumulatori

! AVERTISMENT
Utilizarea unui încărcător de baterii necorespunzător poate duce la situații de pericol! Dacă
aveți dubii, contactați dealerul.
Asigurați-vă că încărcătorul de acumulatori este compatibil cu acumulatorii care urmează să fie
încărcați.
Acumulatori tubulari cu plumb: se recomandă un încărcător automat. Consultați fabricantul încărcătorului de acumulatori și manualul pentru a confirma alegerea.
Acumulatori cu gel: utilizați un încărcător specific pentru acest tip de acumulator.

Pregătirea încărcătorului de acumulatori

Dacă doriți să utilizați un încărcător de acumulatori care nu este furnizat cu mașina, trebuie să fixați
conectorul furnizat împreună cu mașina.
Procedați cupă cum urmează pentru a monta conectorul.
scoateți aproximativ 13 mm din cămașa de protecție de pe cablurile colorate cu roșu și negru al
încărcătorului de acumulatori;
atașați capetele la contactele conectorului și stoarceți forțat cu clești de sertizare adecvați;
asigurați-vă că polaritatea este corectă (roșu + negru -) atunci când atașați firele la conector.
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17

Pregătirea motorului (versiuni de benzină, Diesel și Putere duală)
►
►

Umpleți rezervorul de combustibil.
Verificați nivelul uleiului de motor.

Pregătirea circuitului hidraulic (versiuni pentru benzină și diesel)
►

Verificați nivelul uleiului hidraulic.

Ridicarea și transportul mașinii

! AVERTISMENT
Toate fazele de ridicare și mutare trebuie să fie efectuate într-un mediu iluminat corespunzător
prin adoptarea măsurilor de siguranță optime pentru situația respectivă.
Operatorul trebuie să folosească întotdeauna dispozitive individuale de protecție.
Când încărcați mașina pe un vehicul de transport, procedați după cum urmează:
► Goliți recipientul de resturi.
► Înlăturați acumulatorii.
► Poziționați mașina pe un palet și fixați-o pe poziție cu benzi elastice sau console metalice.
► Ridicați paleta (cu mașina) cu un camion stivuitor și încărcați-o pe mijlocul de transport.
► Ancorați mașina de mijloacele de transport cu cablurile conectate la palet și la mașina în
sine.

RO
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GHID PRACTIC PENTRU OPERATOR

! PERICOL
Nu inhalați gazele de eșapament. Utilizați mașina în interior numai dacă se poate asigura o
ventilație suficientă și atunci când există o altă persoană aflată în stand-by, gata să asiste în
situații de pericol potențial.
! PERICOL
În zonele în care operatorul ar putea fi lovit de obiecte de deasupra capului, nu utilizați
mașina fără FOPS (Structura de protecție a obiectelor care se încadrează)
! PERICOL
Înainte de inițierea lucrului, purtați salopetă, dispozitive de protecție pentru urechi, pantofi
impermeabili anti-alunecare, mască pentru protecția tractului respirator, mănuși și toate
celelalte dispozitive individuale de protecție necesare mediului de lucru.
! AVERTISMENT
Mașina trebuie utilizată numai pe suprafețe uscate.
! AVERTISMENT
Nu lăsați mașina nesupravegheată sau parcată cu cheia în contact și frâna de mână
decuplată.
! AVERTISMENT
Nu utilizați mașina pentru a curăța fire, șnururi, curele de plastic, apă sau alte lichide.
! AVERTISMENT
Pentru a evita deteriorarea suprafeței pardoselii, nu lăsați periile să se rotească cu mașina
în staționare.
! INFORMARE
La fiecare 30 de minute de lucru, apăsați butonul agitator de filtru timp de 30 de secunde
pentru a curăța filtrul de aspirație. În timpul acestei operațiuni, ventilatorul de aspirație se
oprește automat (versiunea Baterie și Putere duală).
! INFORMARE
Pentru cele mai bune rezultate, goliți adesea recipientul de resturi și frecvent utilizați
agitatorul de filtru pentru a menține filtrul curat.
! INFORMARE
Mașina este echipată cu un dispozitiv de detectare a șoferului, astfel încât operatorul să
poată porni aparatul numai când este așezat corect în poziția de conducere; dacă operatorul
se ridică de pe scaun, dispozitivul va imobiliza mașina.
! INFORMARE
Când ridicați obiecte mari dar ușoare (de exemplu, hârtie, frunze etc.), ridicați clapele.
! INFORMARE
Dacă mașina este folosită de un operator pentru prima dată, ar trebui să fie încercată inițial
într-o zonă spațioasă și fără obstacole pentru a obține familiaritatea necesară cu funcțiile și
comenzile.

Pregătirea mașinii pentru lucru

Efectuați următoarele verificări înainte de a începe lucrul:
► Verificați nivelul de încărcare al bateriei (și reîncărcați, dacă este necesar). În cazul versiunilor de benzină și de putere duală, verificați dacă rezervorul de combustibil trebuie să
se încarce.
► Asigurați-vă că recipientul de resturi este gol. Dacă este cazul, goliți-l.
► Treceți pe mașină și reglați scaunul așa cum este preferat și necesar, acționând maneta
dedesubt.
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Controalele versiunilor bateriei și puterii duale
► Pedala de blocare a frânei (2, fig.4): 4

►
►

►

►

►

►

►

Apăsați această pedală împreună cu
pedala de frână de serviciu pentru a
activa frâna de mână. Pentru a dezacti- 1
va blocarea frânei și a elibera frâna de
2
mână, apăsați doar pedala de frână de
serviciu.
Pedala de frână de serviciu (3, fig.4):
3
Apăsați această pedală pentru a opri
mașina în timpul funcționării.
Pedala de ridicare a pedalei (4, fig.4):
Apăsați această pedală pentru a ridica
clapeta pentru a ridica obiecte mari dar
4
ușoare. Eliberați pedala când nu este
5
necesară.
Pedală de accelerație (5, fig. 4):
Apăsați această pedală pentru a controla viteza 5
1
mașinii. În cazul în care pedala de accelerație este
eliberată timp de mai mult de trei secunde în timp
ce mașina este pornită, funcția „AUTO-POWER
OFF” (oprire automată) dezactivează toate funcțiile
mașinii. Pentru a o reporni, apăsați pedala de
accelerație. Pentru a activa/dezactiva modul „AUTO
POWER-OFF” și a schimba durata întârzierii, mergeți
la”Meniul tehnic”.
Maneta de control a periei de pe partea stângă și
dreaptă (1, fig.4): Împingeți această manetă în jos
pentru a coborî periile laterale în poziția de lucru și
a începe rotirea. Ridicați maneta pentru a 6
ridica periile și a opri rotirea.
Maneta de control a periei principale (1,
fig.5): Împingeți această manetă înainte
pentru a coborî peria principală în poziția
2
de lucru și a începe rotirea. Ridicați din nou
maneta pentru a ridica periile și pentru a
opri rotirea la finalizarea lucrului. Ventilatorul de aspirație pornește automat când peria
principală începe să se rotească.
1
Butonul de oprire de urgență (1, fig.6):
Apăsați acest buton de cap de ciupercă în
caz de pericol iminent sau trebuie să dezactivați toate funcțiile mașinii și să deconectați
alimentarea cu energie a mașinii. Opriți toate funcțiile active anterior (perii laterale, peria
principală) înainte de a reseta butonul de oprire de urgență.
Priza încărcătorului bateriei (2, fig. 6): conexiune de intrare pentru încărcarea bateriilor.
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►
►

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

►

Maneta de basculare a recipientului (descărcare 7
de sus) (fig. 7): Trageți această manetă pentru a
roti recipientul și a goli conținutul acestuia.
Afișaj (1, fig. 8): Acesta afișează nivelul curent al
încărcării bateriei exprimat ca procent, logo-urile
pentru funcțiile active, un contor de ore ce indică
numărul total de ore de utilizare a mașinii și toate alarmele active, a se vedea “Afișare alarme”
secțiunea.
Butonul Meniu (2, fig. 8): pe versiunea Bateriei,
acest buton este activ numai în “Meniul tehnic”; pe
versiunea Putere Duală, afișează funcționarea totală a motorului.
Recipient sus/întrerupător jos (3, fig. 8): Ridică sau coboară recipientul de gunoi.
Control de viteză (4, fig. 8): Reglează viteza înainte și înapoi a mașinii.
Selector de direcție (5, fig. 8): Rotiți acest selector pentru a activa deplasarea înainte
sau înapoi.
Întrerupător principal (6, fig. 8): Pornește/oprește toate funcțiile mașinii.
Butonul pentru claxon (7, fig. 8): Apăsați să claxonați.
Întrerupător de lumină (8, fig.8): Pornește și oprește luminile (OPȚIONAL).
Întrerupătorul de pornire a motorului (9, fig.8): Pornește și oprește motorul.
Întrerupător de aspirație (10, fig.8): Pornește și oprește aspirația.
Buton agitator filtru (11, fig. 8): Țineți apăsat acest buton timp de 30 de secunde pentru a scutura și curăța filtrul de aspirație. Imediat ce agitatorul motor pornește, motoarele de aspirație și de antrenare sunt oprite. 29
Funcția “agitator filtru automat” poate fi activată din “Meniul tehnic”;
când această opțiune este selectată, mașina va efectua automat
secvența de curățare la sfârșitul unui interval programat, selectat
de asemenea prin meniul tehnic.
Buton de acționare a recipientului în sus/în jos (1, fig.29):
Apăsați acest buton pentru a permite mișcarea recipientului prin
întrerupătorul în sus/în jos.
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2

Utilizarea versiunilor de baterie și duale de alimentare
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Așezați-vă corect pe scaun.
Rotiți întrerupătorul principal în poziția „1”.
Verificați dacă pe ecran se afișează starea bateriei ca fiind complet încărcată; dacă nu,
continuați să executați ciclul de reîncărcare: consultați secțiunea“Întreținerea și încărcarea
bateriei”.
Selectați direcția de deplasare cu ajutorul selectorului de direcție.
Eliberați frâna de mână.
Coborâți periile laterale.
Coborâți peria principală.
Apăsați pedala de accelerație pentru deplasare și începeți lucrul.
Apăsați pedala de ridicare a clapetei numai când trebuie să ridicați obiecte mari dar ușoare.
Calitatea de curățare depinde în mare măsură de curățenia filtrului de aspirație. Operați
agitatorul filtrului la intervale adecvate mediului în care utilizați mașina.

Controalele versiunilor Benzină
și Diesel
►

►

►

►

►

►
►
►

9

Pedala de blocare a frânei (2,
fig.9): Apăsați această pedală 1
împreună cu pedala de frână de 2
serviciu pentru a activa frâna de
mână. Pentru a dezactiva blocarea
frânei și a elibera frâna de mână,
3
apăsați doar pedala de frână de
serviciu.
Pedala de frână de serviciu (3,
fig.9): Apăsați această pedală
pentru a opri mașina în timpul
4
funcționării.
Pedala de ridicare a pedalei (9,
5
fig.4): Apăsați această pedală
10
pentru a ridica clapeta pentru a ridica
2
obiecte mari dar ușoare. Eliberați pedala
1
3
când nu este necesară.
Direcția pedalei de selecție(5, fig. 9):
această pedală este apăsată pentru a
selecta direcția de acționare și viteza
relativă: prin aplicarea presiunii în partea
dreaptă, mașina se va deplasa înainte; prin aplicarea presiunii în stânga,
mașina se va deplasa în sens invers.
Maneta de comandă a periei de pe
partea stângă și dreaptă (1, fig.9): coborârea manetei de comandă a periei
laterale, peria este deplasată în poziția de lucru. La modelele cu motor pe benzină/ diesel,
cu motorul în funcțiune, peria se rotește continuu atât în pozițiile de funcționare, cât și în
poziția inactivă.
Maneta de comandă a periei principale (2, fig.10): deplasarea manetei înainte, peria
este deplasată în poziția de lucru. La modelele cu motor pe benzină/ diesel, cu motorul în
funcțiune, peria se rotește continuu atât în pozițiile de funcționare, cât și în poziția inactivă.
Nivelul de control al aspirației (1, fig.10): Reglați această manetă pentru a crește sau
reduce aspirația.
Maneta de antrenare a motorului (3, fig.10): Activează/dezactivează toate funcțiile alimentate de motor.
RO
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►

►
►

►
►

►
►
►
►
►
►
►

Trecerea de urgență (1, fig.11): Folosiți această 11
manetă pentru a deplasa mașina cu motorul oprit.
Apăsați în direcția indicată pentru a dezactiva pompa
1
hidraulică.
Maneta de basculare a recipientului (descărcare
de sus) (fig. 7): Trageți această manetă pentru a roti
recipientul și a goli conținutul acestuia.
Butonul de oprire de urgență (1, fig.12): Apăsați
acest buton de cap de ciupercă în caz de pericol iminent sau trebuie să dezactivați toate funcțiile mașinii
7
și să deconectați alimentarea cu energie a mașinii.
Starter (1, fig.13): maneta care controlează debitul de
aer al motorului în condiții de pornire la rece (VERSIUNEA CU BENZINA).
Buton agitator filtru (2, fig. 13): filtrul poate fi păstrat
în condiții optime în orice moment, la atingerea degetului: mai întâi închideți fluxul de aspirație a prafului
cu ajutorul „manetei de admisie a aerului liber”, apoi
apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 30 de se12
cunde.
Recipient sus/întrerupător jos (3, fig. 13): Ridică sau
coboară recipientul de gunoi.
Butonul pentru claxon (4, fig. 13): Apăsați să
claxonați.
Întrerupător principal (5, fig. 13): Pornește/oprește
toate funcțiile mașinii.
1
Indicator de tensiune (6, fig.13): Afișează tensiunea
corectă a circuitului electric.
Contor ore (7, fig.13): Afișează orele de funcționare
ale mașinii.
Maneta de comandă a turației motorului (8, fig.13): folosită pentru reglarea vitezei motorului.
Întrerupător de lumină (9, fig.13): pornește și oprește luminile (OPȚIONAL).
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►
►

Lampa de avertizare „Alertă ulei” (10, fig.13):
indică o problemă cu presiunea uleiului de motor.
Buton de acționare a deplasării sus/jos recipient (1, fig.29): Apăsați acest buton pentru
a permite mișcarea recipientului de gunoi prin
întrerupătorul în sus/în jos.
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Operarea versiunilor de benzină și diesel
►
►
►
►
►

Așezați-vă corect pe scaun.
Eliberați frâna de mână.
Deplasați maneta de comandă a turației motorului în poziția START.
Trageți maneta STARTER (VERSIUNEA BENZINA).
Deplasați maneta de acționare a motorului în poziția 1-START și mențineți-o acolo în timp
ce rotiți cheia în poziția START.
! AVERTISMENT
Nu acționați motorul starter mai mult de cinci secunde o data. Dacă motorul nu pornește,
eliberați cheia de contact și așteptați aproximativ zece secunde înainte de a încerca din nou.
► Permiteți cheii de contact să se întoarcă în poziția ON de îndată ce motorul pornește și
eliberați maneta de acționare a motorului.
► Apăsați pe pedala de selecție a direcției pentru a vă deplasa. Apăsați pe partea dreaptă
pentru a vă deplasa înainte. Apăsați pe partea stângă pentru a vă deplasa înainte.
► Coborâți periile laterale.
► Coborâți peria principală.
► Reglați maneta de comandă a aspirației pentru a obține puterea de aspirație necesară.
► Apăsați pedala de ridicare a clapetei numai când trebuie să ridicați obiecte mari dar ușoare.
► Calitatea de curățare depinde în mare măsură de curățenia filtrului de aspirație. Operați
agitatorul filtrului la intervale adecvate mediului în care utilizați mașina.
! AVERTISMENT
Dacă motorul DIESEL nu pornește din cauza unei defecțiuni a motorului de pornire, procedați
după cum urmează: coborâți maneta evidențiată în figură (fig.30) de pe capul motorului și
încercați să porniți din nou motorul.
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Golirea coșului de gunoi descărcare de fund

! AVERTISMENT
Când goliți recipientul, purtați întotdeauna o mască pentru a proteja tractul respirator de
praful care este întotdeauna prezent în timpul acestei operații.
! AVERTISMENT
Înainte de golirea recipientului de gunoi, acționați agitatorul filtrului timp de 30 de secunde
pentru a curăța filtrul
► Eliberați încuietoarea recipientului (fig.14).
► Scoateți coșul din spate cu mânerul.
► Luați recipientul (care este echipat cu roți) la punctul de colectare a gunoiului și goliți-l.

14
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Golirea coșului de gunoi descărcare de sus

! AVERTISMENT
Când goliți recipientul, purtați întotdeauna o mască pentru a proteja tractul respirator de
praful care este întotdeauna prezent în timpul acestei operații.
! AVERTISMENT
Înainte de golirea recipientului de gunoi, acționați agitatorul filtrului timp de 30 de secunde
pentru a curăța filtrul
! INFORMARE
Când deschideți recipientul, toate funcțiile sunt dezactivate pe versiunile Baterie si Putere
Duală, iar motorul este oprit și pe versiunea Putere Duală.
► Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a mutării recipientului (1, fig.29) apoi acționați
întrerupătorul recipientului sus/jos (2, fig.29) pentru a ridica recipientul la înălțimea necesară.
► Trageți maneta (fig.7) pentru a roti recipientul și a goli conținutul acestuia.
► Rotiți recipientul înapoi în poziția orizontală.
► Apăsați și țineți apăsat butonul de activare a mutării recipientului (1, fig.29) apoi acționați
întrerupătorul recipientului sus/jos (2, fig.29) pentru a coborî din nou recipientul.

7
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2

Încheierea lucrului

! INFORMARE
Agitați filtrul la sfârșitul fiecărei sesiuni de lucru.

Când terminați lucrul, opriți mașina la întrerupătorul principal, ridicați periile laterale și peria principală și fixați frâna de mână.

Mutarea mașinii atunci când nu funcționează
Procedați după cum urmează pentru a muta mașina:
► Ridicați periile laterale.
► Ridicați peria principală.
► Selectați direcția de deplasare.
► Apăsați pedala de accelerație
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PERIOADE DE INACTIVITATE

Procedați după cum urmează pentru a pregăti mașina pentru perioade îndelungate de inactivitate.
► Goliți recipientul de resturi.
► Curățați furtunul de aspirare.
► Decuplați mașina de la sursa de alimentare.
► Încărcați complet acumulatoarele și depozitați-le în magazia de acumulatoare. În perioadele lungi de inactivitate, nu uitați să reîncărcați bateriile periodic (cel puțin o dată la două
luni), astfel încât acestea să fie păstrate la nivelul maxim de încărcare.
! AVERTISMENT
Dacă bateriile nu sunt reîncărcate periodic, acestea pot suferi daune ireparabile.
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INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

! PERICOL
Nu începeți niciodată operațiunile de întreținere fără să deconectați bateriile și să scoateți
cheia de contact.
Operațiile de întreținere ale circuitului electric și, în orice caz, toate celelalte operațiuni care
nu sunt descrise în mod explicit în acest manual de operare trebuie efectuate numai de către
personalul tehnic specializat, în conformitate cu reglementările de siguranță actuale și conform indicațiilor din manualul de întreținere.

Întreținere - Reguli generale

Efectuarea întreținerii regulate conform instrucțiunilor Fabricantului îmbunătățește performanța și
prelungește durata de funcționare a mașinii.
În momentul curățării mașinii, respectați următoarele măsuri de precauție:
► evitați utilizarea șaibelor de înaltă presiune: apa poate penetra compartimentul electric sau
motoarele, fapt ce poate duce la deteriorare sau scurtcircuite.
► nu utilizați aburi, deoarece căldura ar putea cauza părților din plastic pierderea formei;
► nu utilizați hidrocarburi sau solvenți, întrucât aceștia pot deteriora capacele și piesele din
cauciuc.

Înlocuirea/instalarea periei principale

! PERICOL
Această operațiune trebuie să fie efectuată cu mașina oprită și cheia scoasă.
Procedați după cum urmează pentru a înlocui peria principală.
► Deșurubați butonul și deschideți ușa din partea stângă a mașinii.
► Deșurubați cele trei butoane care fixează capacul compartimentului periei (fig.15).
► Scoateți capacul compartimentului periei (fig.16).
► Scoateți peria (fig.17).
► Scoateți adaptorul din miezul periei vechi și fixați-l la peria nouă, având grijă să păstrați
firele aliniate în aceeași direcție (fig.18).
► Remontați adaptorul și poziționați noua perie în mașină, având grijă ca adaptorul să cupleze corect butucul de antrenare. Montați capacul deasupra compartimentului pentru perie
și fixați-l cu cele trei butoane, repetând pașii de demontare în ordine inversă.
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Reglarea periei principale

Peria principală aduce o contribuție majoră la eficiența întregii mașini. Ajustarea corectă asigură
curățarea de o calitate mai bună în perioade mai scurte.
Mașina este livrată corect ajustată. Peria principală are, prin urmare, nevoie doar de o ajustare
ulterioară atunci când este uzată. Procedați după cum urmează pentru a regla peria principală.
► Deșurubați butonul (fig. 19).
► Rotiți dispozitivul de reglare în sens invers acelor de ceasornic până când butonul este
aliniat cu orificiul de fixare necesar (fig. 19).
► Strângeți din nou butonul (fig. 19).

19

Înlocuirea/instalarea periilor laterale

! PERICOL
Această operațiune trebuie să fie efectuată cu mașina oprită și cheia scoasă.
Pentru a facilita transportul, periile laterale nu sunt instalate pe mașină atunci când sunt livrate.
Procedați după cum urmează pentru a instala periile laterale.
► Ridicați periile laterale (fig. 30).
► Desfaceți șurubul arborelui motorului periei laterale (fig. 20).
► Scoateți protectorul pentru chei.
► Poziționați peria completă cu flanșă pe arborele motorului (fig. 20).
► Remontați și strângeți șurubul (fig. 20).
Repetați procedura de mai sus pentru a înlocui periile laterale uzate.
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Reglarea periilor laterale

! AVERTISMENT
Nu folosiți niciodată mașina fără să fie instalate periile laterale.
Periile laterale alimentează murdăria și resturile în centrul mașinii. Înălțimea cea mai eficientă în
acest scop este atunci când periile laterale ating cu ușurință podeaua. Procedați după cum urmează pentru a mări sau a reduce presiunea periilor laterale de pe podea, dacă este necesar.
► Coborâți periile laterale în poziția de lucru (fig. 21).
► Slăbiți cele două șuruburi de reglare sub butonul de poziționare a periei (fig. 22).
► Poziționați manual peria, după cum este necesar.
► Strângeți șuruburile de reglare (fig. 22).
► Întoarceți periile laterale în poziția de mers în gol.
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Înlocuirea/instalarea filtrului de aspirație
! PERICOL
Această operațiune trebuie să fie efectuată cu mașina oprită și cheia scoasă.
Filtrul de aspirație aduce o contribuție majoră la eficiența întregii mașini.
Întreținerea sa corectă menține mașinala maximă eficiență în orice moment. În cazul în care mașina
de curățat începe să crească praful în timp ce acesta se deplasează, verificați starea filtrului de
aspirație.
Filtrul de aspirație poate fi curățat în două moduri.
Curățarea filtrului semi-automat:
► Această metodă oferă o modalitate rapidă și ușoară de a păstra filtrul în stare de funcționare perfectă: apăsați și mențineți apăsat butonul de agitare a filtrului pentru câteva secunde,
repetând operația de patru sau cinci ori. La versiunile Benzină și Diesel, opriți aspirația cu
ajutorul pârghiei de control al aspirației înainte de a apăsa butonul de agitare a filtrului.
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Curățarea manuală a filtrului panoului:

! PERICOL
Această operațiune trebuie să fie efectuată cu mașina oprită și cheia scoasă.
Dacă acțiunea agitatorului filtrului se dovedește insuficientă, procedați după cum urmează pentru
a curăța manual filtrul.
► Scoateți capacul carcasei filtrului.
► Scoateți consola cu motorul agitatorului filtrului, ridicând cele două mânere și asigurându-vă că ați detașat conectorul de alimentare de la agitator (fig. 23).
► Scoateți filtrul (fig. 23).
► Suflați filtrul cu aer comprimat (presiune maximă 6 bari)
! INFORMARE
Filtrul este marcat pentru a indica direcția corectă de montare.

23

FLOW

Curățarea manuală a filtrului de buzunar:

! PERICOL
Această operațiune trebuie să fie efectuată cu mașina oprită și cheia scoasă.
Dacă acțiunea agitatorului filtrului se dovedește insuficientă, procedați după cum urmează pentru
a curăța manual filtrul.
► Scoateți capacul carcasei filtrului.
► Desfaceți cele patru șuruburi care fixează cele două brațe ale suportului pentru filtre (fig.
24).
► Scoateți cele două brațe (fig. 24).
► Scoateți filtrul, asigurându-vă că detașați conectorul de alimentare de la agitator (fig. 24).
► Suflați filtrul cu aer comprimat (presiune maximă 6 bari)
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Siguranțe: înlocuire

! PERICOL
Această operațiune trebuie să fie efectuată cu mașina oprită și cheia scoasă.
! AVERTISMENT
Nu utilizați niciodată o siguranță cu un amperaj mai mare decât cel specificat.
În cazul în care siguranța continuă să ardă, defecțiunea din instalația electrică, panouri (dacă este
cazul) sau motoare trebuie să fie identificată și reparată. Asigurați-vă că mașina este verificată de
personal calificat.
Versiunea DIESEL:
(Fig. 25-Ref. 1) siguranța din față (opțional)
(Fig. 25-Ref. 2) semnalizator cu lumină intermitentă, buzer, contor de ore, claxon și agitator filtru
siguranță bobina releului
(Fig. 25-Ref. 3) siguranța motorului de pornire.
(Fig. 25-Ref. 4) siguranță motor agitator filtru.
Versiunea BENZINA:
(Fig. 25-Ref. 1) siguranță motor agitator filtru.
(Fig. 25-Ref. 2) siguranța motorului de pornire.
(Fig. 25-Ref. 3) semnalizator cu lumină intermitentă, buzer, contor de ore, claxon, agitator filtru
siguranță bobina releului (opțional)
(Fig. 25-Ref. 4) siguranța generatorului.
(Fig. 26), siguranță principală.
(Fig. 27) siguranță motor resetare perie principală și laterală, versiuni cu Baterie și Putere Duală.
(Fig.28-Ref.1) siguranță perie laterală (Fig.28-Ref.2) siguranță perie centrală (Fig.28-Ref.3) siguranță aspirator (Fig.28-Ref.4) siguranță agitator filtru, versiune Battery și Dual Power.
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Întreținere și încărcare baterie

! PERICOL
Nu verificați acumulatorii prin scânteiere.
Acumulatorii emană aburi inflamabili. Stingeți toate incendiile și tăciunii înainte de a verifica
sau completa nivelul acumulatorilor.
Efectuați operațiunile descrise mai jos într-o zonă ventilată.
Pentru a evita deteriorarea permanentă a acumulatorilor, nu îi lăsați să se descarce complet.
Procedura de încărcare:
conectați conectorul încărcătorului de baterii la cel al cablajului bateriei (fig.35).
! AVERTISMENT
Realizați procedura de reîncărcare așa cum este specificat în manualul încărcătorului de baterii: modelele cu baterii care necesită reîncărcare periodică sunt versiunile alimentate de la
baterie și versiunile Putere Duala. La sfârșitul procedurii de reîncărcare, izolați alimentarea
și detașați conectorul de la mașină.
! AVERTISMENT
Dacă mașina trebuie să rămână inactivă pentru orice perioadă de timp, deconectați bateriile
de la circuitele mașinii apăsând butonul de oprire de urgență.

35

Schimbarea uleiului de motor

! AVERTISMENT
Intervalul de schimbare a uleiului de motor: reînnoiți uleiul de motor când pe afișajul mașinii
apare avertizarea „SCHIMBAREA ULEIULUI DE MOTOR” (DOAR VERSIUNEA Putere Duală);
in caz de versiuni cu BENZINĂ și DIESEL , consultați manualul de operare și întreținere
furnizat de producătorul motorului și contorul de ore situat pe bordul mașinii; schimbarea
uleiului trebuie efectuată cu mașina oprită și motorul rece.

31

32
DIESEL

33

PETROL

DUAL POWER

RO

34

Verificați dacă toate funcțiile mașinii sunt dezactivate și că temperatura motorului nu este de așa
natură încât să prezinte un risc de vătămare corporală, apoi ridicați capacul superior și procedați
după cum urmează:
► După identificarea furtunului de evacuare a uleiului conectat la motor, treceți-l prin orificiul
din capacul metalic al compartimentului motorului (versiunea benzină); în cazul versiunilor
Diesel și Putere Duala, panoul lateral trebuie îndepărtat.
► Scoateți joja de ulei pentru a facilita scurgerea uleiului vechi.
► Poziționați un recipient adecvat sub furtunul de evacuare pentru a colecta vechiul ulei și
deșurubați dopul pentru a elibera debitul.
► Odată ce uleiul vechi a fost golit, închideți furtunul de evacuare și înlocuiți/l în compartimentul motorului, asigurându-vă că nu interferează cu nici o parte mobilă a mașinii.
► Introduceți ulei în motor prin tubul jojei de ulei (versiunea BENZINA și PUTERE DUALA,
Fig. 32, 33), folosind cantitatea specificată în manualul motorului; în cazul motorului DIESEL, se toarnă uleiul în deschiderea închisă de capac (fig.34) pe capul cilindrului, folosind
cantitatea specificată în manualul motorului.
► Odată ce a fost adăugată cantitatea potrivită de ulei nou, înlocuiți joja de nivel a uleiului și
verificați dacă nivelul este corect.
► Închideți capacul superior.

Completați uleiul de circuit hidraulic pe versiunea BENZINA și DIESEL

Verificați nivelul uleiului la fiecare 10 ore; dacă nivelul este sub indicatorul nivelului minim al rezervorului (Fig. 34), completați cu ulei „SAE 15 W40 Q8 T 700 I”.
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X

VERIFICAȚI ULEIUL HIDRAULIC

X

X

100

X

LA FIECARE
ORE

LA FIECARE 10 ORE

VERIFICAȚI ELECTROLITUL ACUMULATORULUI

VERIFICAȚI

LA FIECARE 50 ORE

LA LIVRARE

Verificări periodice

VERIFICAȚI STAREA CENTURILOR

X

REGLAȚI FRÂNA

X

VERIFICAȚI ETANȘEITATEA PIULIȚELOR

X

VERIFICAȚI STAREA PERIILOR

X

VERIFICAȚI ETANȘEITATEA SIGILIILOR

X

VERIFICAȚI FUNCȚIONAREA DISPOZITIVELOR

X

X

UNGEȚI LANȚUL DE DIRECȚIE

X

RO

36

DEPANARE
B=
DP=
P=
D=

Baterie
Putere duala
Benzină
Diesel
PROBLEMĂ

Mașina ridică praf.

Mașina lasă murdăria pe pământ.

Peria principală nu se rotește.

Periile laterale nu se rotesc.

Motorul de aspirare nu funcționează.

Motorul agitatorului de filtru nu funcționează.

CAUZĂ

REMEDII

Filtrul este înfundat. (B,DP,P,D)

Agitați filtrul utilizând agitatorul de filtru
și, dacă este necesar, îndepărtați și curățați cu atenție filtrul

Filtrul este deteriorat. (B,DP,P,D)

Înlocuiți filtrul

Filtru incorect montat. (B,DP,P,D)

Montați filtrul corect în poziție

Peria principală nu este reglată corect
sau este uzată. (B,DP,P,D)

Reglați sau înlocuiți peria principală
după cum este necesar.

Peria principală a colectat sfoară sau
sârmă. (B,DP,P,D)

Scoateți sfoara și sârma luată.

Clapetele sunt deteriorate. (B,DP,P,D)

Înlocuiți clapele.

Recipientul
(B,DP,P,D)

Goliți recipientul de resturi

de

resturi

este

plin.

Cureaua este ruptă. (B,DP,P,D)

Înlocuiți

Siguranța arsă. (B,DP)

Înlocuiți

Defecțiune micro întrerupător (B,DP)

Înlocuiți

Cablu deconectat (B,DP)

Verificați

Defecțiune motoreductor (B,DP)

Înlocuiți

Cureaua este ruptă. (P,D)

Înlocuiți

Cutout declanșat. (B,DP)

Resetare.

Defecțiune micro întrerupător (B,DP)

Înlocuiți

Cablu deconectat (B,DP)

Verificați

Siguranța arsă. (B,DP)

Înlocuiți

Defecțiune întrerupător (B,DP)

Înlocuiți

Cablu deconectat (B,DP)

Verificați

Defecțiune motor. (B,DP)

Înlocuiți

Siguranța arsă. (B,DP,P,D)

Înlocuiți

Defecțiune întrerupător (B,DP,P,D)

Înlocuiți

Cablu deconectat (B,DP,P,D)

Verificați

Defecțiune motor. (B,DP,P,D)

Înlocuiți
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Mașina nu va porni.

Bateriile nu-și mențin încărcătura.

Terminalele bateriei sunt deconectate.
(B,DP,P,D)

Verificați

Baterii descărcate (B,DP,P,D)

Reîncărcați.

Butonul de oprire de urgență apăsat.
(B,DP,P,D)

Resetare.

Fără combustibil. (DP,P,D)

Completați

Fără ulei de motor. (DP,P,D)

Completați

Defecțiune dispozitiv de detectare conducător (B,DP,P,D)

Înlocuiți

Operatorul nu este așezat corect.

Așezați-vă corect pe scaun.

Ambreiajul nu a fost cuplat. (P,D)

Angrenează.

Siguranța principală a fost arsă. (B,DP)

Înlocuiți

Siguranța plăcii de comandă a puterii a
fost arsă. (B,DP)

Înlocuiți

Electrolit scăzut. (B,DP,P,D)

Umpleți.

Terminalul bateriei este slăbit. (B,DP,P,D)

Strângeți.
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AFIȘAREA ALARMELOR
CUTOUT PERIE MOTOR

Motorul periilor s-a supraîncălzit.

DECLANȘAT
FRÂNĂ

Frâna de staționare este cuplată sau motorul de antrenare a
fost supraîncălzit.

STANDBY

Micro întrerupătorul de detectare a șoferului nu detectează
operatorul.

ELIBERARE ACCELERATOR

Secvență incorectă de pornire. Eliberați pedala de accelerație
atunci când porniți.

DEFECȚIUNE EEPROM 1

Înlocuiți panoul de comandă.

CUTOUT PANOU DE CON-

Placa de comandă a unității s-a încălzit. .

TROL DE ANTRENARE
DECLANȘAT
ACCELERATOR DEFECT

Există o problemă cu cablul de accelerație.

MAX. DEFECȚIUNE POTEN-

Există o defecțiune la cablajul potențiometrului de turație
maximă.

ȚIOMETRU
DEFECȚIUNE SUBTENSIUNE

Verificați bateriile.

DEFECȚIUNE SUPRATEN-

Verificați bateriile.

SIUNE
Defecțiune de releu

Înlocuiți placa de comandă a unității.

HPD

Verificați pedala de accelerație Opriți și reporniți mașina cu
acceleratorul eliberat.

DEFECȚIUNE MOSFET

Înlocuiți placa de comandă a unității.

DEFECȚIUNE EEPROM 2

Înlocuiți placa de comandă a unității.
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SERVICE

Apelați la un centru de asistență pentru a organiza service-ul.

BATERIE DESCĂRCATĂ

Baterie descărcată

PORNEȘTE MOTOR

Versiune putere duala: porniți motorul pentru a continua
lucrul.

BATERIE INCĂRCATĂ

Versiune putere duala: baterii încărcate.

CUTOUT ALTERNATOR

Versiune putere duala: alternatorul s-a supraîncălzit.

DECLANȘAT
SCHIMBĂ ULEIUL DE MOTOR

Versiune putere duala: schimbați uleiul de motor.

CAPAC DESCHIS

OPREȘTE MOTORUL

RO

40

MENIU TEHNIC

Pentru a accesa meniul tehnic, porniți comutatorul principal, apoi apăsați și mențineți meniul și
butoanele de aspirație timp de trei secunde.
Apăsați butonul „ASPIRAŢIE” pentru a derula prin elemente sau pentru a crește valoarea parametrului selectat.
Apăsați butonul „AGITATOR FILTRU” pentru a derula prin elemente sau pentru a descrește valoarea parametrului selectat.
Apăsați butonul „MENIU” pentru a selecta parametrul de schimbat. Parametrul selectat apare negativ.
LIMBA

IT, GB, ES....

ACID

TIPUL ACUMULATORULUI

GEL
OFF

AUTO POWER-OFF

TIME-OUT 0-10
SECUNDE
MANUAL

FILTRU SHAKER

AUTOMATIC 5-30
MINUTE

TIPUL MASINII

BATERIE

PUTERE DUALĂ

TIMP
ALTERNATOR

20-120 SECONDE
DE LA PORNIREA
MOTORULUI

MENIU SERVICE

MENIU SERVICE

IEȘIRE

SALVAȚI

RO

41

Ip Cleaning s.r.l., a wholly owned subsidiary of Tennant Company
Viale Treviso 63
30026 Summaga di Portogruaro
Venezia (Italy)

PLDC04262
Rev.01 (11-2019)

