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(EN) OPERATOR’S MANUAL / 
(DE) BEDIENUNGSANLEITUNG / (PL) PODRĘCZNIK OPERATORA /
(EE) KASUTUSJUHEND / (LT) OPERATORIAUS VADOVAS /
(LV) OPERATORA ROKASGRĀMATA / (CZ) NÁVOD PRO OBSLUHU /
(SK) NÁVOD NA POUŽITIE / (HU) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / 
(RO) MANUAL DE UTILIZARE / (HR) PRIRUČNIK ZA KORIŠTENJE /
(SL) PRIROČNIK Z NAVODILI ZA UPORABO / (GR) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ /
(BG) РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ /
(RU) РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА / (FR) MANUEL D’INSTRUCTIONS /
(PT) MANUAL DE UTILIZAÇÃO /  (TR) KULLANIM KILAVUZU /
(UA) КЕРІВНИЦТВО ОПЕРАТОРА
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.
Pozorno preberite to navodilo za uporabo, preden se lotite kakršnega koli poseganja v stroj
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.
Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией до проведения любой работы с машиной
Прочетете внимателно това ръководство, преди да започнете работа с машината
Lire attentivement ce manuel avant toute intervention sur la machine
Consulte atentamente este manual antes de efectuar qualquer intervenção na máquina
Makine ile herhangi bir işlem yapmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun
Перед виконанням будь-яких робіт з машиною уважно прочитайте це керівництво
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SPECIFICAȚII TEHNICE

BATERIE PUTERE 
DUALĂ

Lățimea de curățare
mm 650

țoli 25,6

Capacitate de curățare orară
m2/h 4730 - 5860

ft2/h 50913,29 - 63076,51

Puterea motorului periei principale
W 300

CP 0,4

Puterea motorului periei laterale
W 60

CP 0,08

Puterea motorului de antrenare
W 400

CP 0,53

Pornire motor cu combustie internă
W / 300

CP / 0,4

Putere motor cu combustie internă
W / 3728,5

CP / 5

Capacitatea rezervorului de combustibil
l / 2,5

galoni. / 0,66

Puterea motorului de aspirație
W 180

CP 0,24

Puterea motorului agitatorului de filtru
W 90

CP 0,12

Alternator A / 55

Viteză maximă de avans
km/h 6

mph 3,72

Viteză maximă de mers înapoi
km/h 3,4

mph 2,11

Pantă maximă negociabilă % 16

Capacitate recipient de resturi
l 70

galoni. 18,49

Diametrul roților din spate
mm 250

țoli 9,84

Diametrul roților din față
mm 250

țoli 9,84

Diametrul periei principale
mm 280

țoli 11,02
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Diametrul periei principale
mm 400

țoli 15,74

Suprafața filtrului panoului
mp 3,8

ft2 40,9

Greutate brută
kg 309 278

lbs 681,2 612,8

Greutate transportată
kg 211 123

lbs 465,1 271,16

Numărul de acumulatori nr. 4 2

Tensiune baterie V 6 12

Capacitatea fiecărui acumulator Ah (5h) 240 105

Tensiunea sursei de alimentare V 24

Dimensiunile mașinii
mm 1400X816X1142

țoli 55.11X32.12X44.96

Dimensiunile compartimentului 
acumulatorului (lungime, lățime, 
înălțime)

mm 480X370X360 2X 
(278X175X190)

țoli 18.9X14.6X14.1 10.9X6.8X7.4

Dimensiune ambalată (lungime, lățime, 
înălțime)

mm 1530X950X1460

țoli 60.23X37.4X57.48

Presiunea sunetului LpA
(dB) 72 78

Puterea de sunet măsurată Lwa 
(dB) 74 89

Puterea de sunet garantată Lwa,g
(dB) 75 90

Nivelul vibrațiilor (mână) HAV
m/sec2 1,1 2,6

Incertitudine de măsurare, k m/sec2 0,6 1,3

Nivelul vibrațiilor (corp) HBV
m/sec2 0,5 0,7

Incertitudine de măsurare, k m/sec2 0,2 0,4

Greutate brută (GVW): greutatea maximă admisibilă cu mașina complet încărcată și pregătită pentru utilizare. Greutatea brută 
a vehiculului include, după caz, rezervoare complete de apă curată, rezervoare goale de apă murdară (jumătate pline în cazul 
sistemelor de reciclare), pungi goale de praf, containerul umplut la capacitatea nominală, cele mai mari baterii recomandate și 
toate accesoriile cum ar fi cabluri, furtunuri, detergenți, perii și perii.
Greutatea transportată: greutatea mașinii, inclusiv bateriile, cu excepția opționalelor (de exemplu, cabina operatorului, FOPS, a 
doua și a treia perie laterală și atașare perie frontală), apă proaspătă (în cazul spălătoarelor sau mașinilor combinate) și greutatea 
unui operator standard (75 kg).
Date supuse modificărilor fără avertizare prealabilă
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SIMBOLURI REFERITOARE LA SIGURANȚĂ

 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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INTRODUCERE / 

AVERTISMENTE GENERALE
Acest manual a fost redactat de către 
Producător și este parte integrantă din  mașină1.
Definește scopul pentru care mașina a 
fost proiectată și construită și conține toate 
informațiile solicitate de operatori2.
În plus față de acest manual, care conține 
informații pentru operatori, sunt disponibile și 
alte publicații care oferă informații specifice 
pentru personalul de întreținere3.
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 instrucțiunilor poate 
duce la rănirea operatorului, mașinii, pardoselii 
și mediului.
Consultați tabelul cuprinsului de la începutul 
manualului pentru a găsi rapid secțiunea 
căutată.

INTRODUCERE
Acest manual de instrucțiuni conține indicații și 
informații practice privind utilizarea, reglarea și 
întreținerea de rutină a noii mașini. 
Mașina dvs. a fost proiectată și construită 
astfel încât să ofere cele mai bune rezultate 
în ceea ce privește performanța, confortul și 
ușurința de utilizare într-o varietate de condiții 
diferite. Înainte de livrare, mașina dvs. a fost 
verificată la fabrica noastră și de distribuitorul 
nostru, pentru a vă asigura că este livrată în 
stare de funcționare perfectă. Pentru a menține 
mașina în această stare și pentru a asigura 
funcționarea fără probleme, urmați cu strictețe 
instrucțiunile din manual. Înainte de a încerca să 
utilizați mașina, citiți acest manual și păstrați-l 
la îndemână pentru orice consultare viitoare. 
Pentru informații suplimentare referitoare la 
mașină, nu ezitați să contactați distribuitorul, 
care are personal competent de întreținere, 
 Definiția „mașină” înlocuiește denumirea comercială 
acoperită în prezentul manual.
 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 evita-
rea eventualelor riscuri de manevrare, instalare, utilizare și 
întreținere a mașinii.

componente originale și echipamentul necesar 
pentru a răspunde nevoilor dumneavoastră. 
NOTĂ: Versiunea mașinii numită PUTERE 
DUALĂ se referă la modelul echipat cu motor 
cu combustie și un set de acumulatori.

DESCRIERE GENERALĂ
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.

REGULI GENERALE DE 
SIGURANȚĂ

IMPORTANT: trebuie respectate cu atenție 
următoarele reguli pentru a evita daunele 
aduse operatorului și deteriorarea mașinii.
• Citiți etichetele de siguranță de pe mașină 

și nu le acoperiți din nici un motiv. Înlocuiți-
le dacă sunt deteriorate sau devin greu de 
citit.

• Temperatura de depozitare variază între 0 
° și + 50 ° C.

• Temperatura optimă de lucru trebuie să fie 
cuprinsă între 0 ° și + 40 ° C.

• Umiditatea ambientală trebuie să fie 
cuprinsă între 0 și 95%.

• Mașina trebuie păstrată în interior în orice 
moment.

• Mașina trebuie să fie utilizată exclusiv de 
către operatorii instruiți 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.

• Nu inhalați gazele de eșapament. Utilizați 
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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.

• Nu vă loviți de rafturi sau de schele atunci 
când există riscul de a cădea obiecte.

• 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 ca mijloc de transport.
• 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.

• Adaptați viteza mașinii la condițiile de 
aderare la podea.

• Evitați utilizarea mașinii dacă nu este 
garantată stabilitatea acesteia.

• În caz de incendiu, utilizați un extinctor cu 
pulbere, NU UTILIZAȚI APĂ.

• Nu utilizați solvenți sau substanțe similare 
pentru a curăța mașina.

• Nu spălați mașina prin pulverizare directă 
cu apă sau cu jeturi de apă de înaltă 
presiune.

• Nu îndepărtați niciunul dintre paznicii care 
necesită utilizarea unor instrumente care 
să fie eliminate.

• NICIODATĂ nu utilizați mașina fără 
dispozitive de protecție. Pentru siguranța 
dvs., asigurați-vă că toate dispozitivele de 
protecție sunt închise sau montate corect 
înainte de a porni mașina.

• Dacă observați că mașina nu funcționează 
corect, asigurați-vă că acest lucru nu 
depinde de faptul că nu efectuați operațiile 
de întreținere de rutină. Dacă nu este 
cazul dvs., contactați centrul de service 
neautorizat.

• Utilizați întotdeauna încărcătorul furnizat 
de producător sau, în mod alternativ, 
un încărcător care poartă marca CE 
și certificat de un organism terț în 
conformitate cu ultima ediție a standardului 
pertinent (EN 60335-2-29). Încărcătorul 
trebuie să fie echipat cu o izolație dublă 
sau ranforsată între intrare și ieșire și cu 
un circuit de ieșire tip SELV cu o tensiune 
maximă de ieșire de 24V.

• Asigurați-vă că încărcătorul de acumulatori 

este compatibil cu acumulatorii care 
urmează să fie încărcați.

• Asigurați-vă că priza utilizată pentru 
încărcătorul de acumulatori sunt 
conectate la un sistem corespunzător 
de împământare și că sunt protejate de 
întreruperi termice și întreruptoare de 
curent rezidual.

• Asigurați-vă că caracteristicile electrice ale 
încărcătorului (tensiune, frecvență, putere 
absorbită) de pe plăcuța de caracteristici 
sunt aceleași cu cele ale sursei de 
alimentare.

• Verificați regulat cablul de alimentare al 
încărcătorului pentru deteriorări. Dacă 
cablul de alimentare este deteriorat, nu 
utilizați încărcătorul.

• În cazul înlocuirii pieselor, comandați piese 
de schimb ORIGINALE de la un dealer sau 
un revânzător autorizat.

• 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 de întreținere, în conformitate 
cu reglementările de siguranță actuale 
și conform indicațiilor din manualul de 
întreținere.

• Deconectați întotdeauna sursa de 
alimentare a mașinii înainte de a efectua 
orice întreținere.

• La fiecare 200 de ore de lucru, mașina 
a fost verificată de un centru de service 
autorizat.

• Produsul este clasificat drept deșeu special 
de categoria DEEE și este acoperită de 
cerințele noilor reglementări de protecția 
mediului (2002/96/CE DEEE). Aceasta 
trebuie să fie eliminată separat de 
deșeurile obișnuite, conform legislației și 
standardelor în vigoare.
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MODIFICĂRI ȘI 
ÎMBUNĂTĂȚIRI

Compania noastră dorește să-și 
îmbunătățească în mod constant produsele 
și, prin urmare, își rezervă dreptul de a face 
orice schimbări și îmbunătățiri atunci când este 
necesar, fără a fi necesar să se aplice în cazul 
oricăror mașini vândute anterior.

SIGURANȚĂ
Și dumneavoastră vă puteți ajuta să evitați 
accidentele.
Nici un program de prevenire a accidentelor 
nu poate fi eficient fără cooperarea deplină a 
operatorului direct responsabil cu funcționarea 
mașinii.
Majoritatea accidentelor care apar în 
companie, în timpul muncii sau al transportului 
sunt cauzate de nerespectarea regulilor de 
bază privind siguranța.
Un operator atent și prudent este cea mai bună 
garanție împotriva accidentelor și se dovedește 
mai eficace decât orice program de prevenire.
În timpul lucrului, acordați atenție persoanelor 
care sunt în zonă pentru a curăța, în special 
copiii.
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NUMĂR SERIAL - MARCAJUL 

CE
Asigurați-vă că mașina este echipată cu o 
placă de fabricație care indică numărul de 
serie și marca CE, poziționate după cum se 
arată în (fig.1). În caz contrar, anunțați imediat 
distribuitorul.

- cutii de carton - paleți - cârlige - etc.) sunt 
îndepărtate, nu la îndemâna copiilor.
Pentru a simplifica transportul, peria laterală/
periile nu sunt montate în poziția destinată 
funcționării mașinii; asamblați conform 
descrierii din capitolul „ÎNLOCUIREA/
INSTALAREA BRUSHELOR LATERALE”.

CONTROALELE ȘI PANOUL 
DE CONTROL

• Pedala de blocare a frânei și pedala de 
frână de serviciu (fig. 2, ref. 1).

• Ridicați pedala de clapetă (fig.2, ref. 2), 
apăsând astfel peria centrală pentru a 
ridica obiecte voluminoase.

• Pedala de accelerație (fig. 2, ref. 3).
• Pârghia de comandă a periei din partea 

dreaptă (fig.2, ref. 4), utilizată pentru a 
coborî sau a ridica peria laterală.

• Pârghia de comandă a periei din partea 
stângă (fig.2, ref. 4A), utilizată pentru a 
coborî sau a ridica peria laterală.

• Selectorul direcției mașinii (fig. 2, ref. 5).
DESPACHETARE

Despachetați mașina cu mare grijă, evitând 
orice manevră care ar putea duce la 
deteriorări. 
Odată ce ați despachetat-o, asigurați-vă 
că toate piesele sunt în stare bună. Dacă 
observați vreun defect, NU utilizați mașina și 
contactați imediat distribuitorul. 
Datorită cerințelor de ambalare și transport, 
unele părți și opțiuni pot fi furnizate separat; 
pentru o asamblare corectă, urmați 
instrucțiunile din capitolele corespunzătoare 
din această broșură.
Conținutul pachetului
• Perie laterală
• Cheia de contact
• Manual de utilizare și întreținere 

Declarație de conformitate 
• Cupon de garanție
• Baterii (dacă este necesar) 

Set de conectare baterie
• Încărcătorul bateriei (dacă este necesar)
• Pentru versiunea Putere Duală, manualul 

de utilizare a motorului cu combustie.
Dacă observați că lipsesc oricare dintre cele 
de mai sus, contactați imediat distribuitorul.
NOTĂ: Pentru a evita pierderea în timpul 
transportului, cheia de contact este 
plasată în interiorul sacului care conține 
documentele tehnice.
Asigurați-vă că materialele de ambalare (pungi 

1

4-4A

3

5

2

fig. 2

Model :
Vac :
W :
A :
Hz :

Ser.N :
Date :
IP :
Kg :

fig. 1
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• Butonul de afișare, selectează datele 

afișate pe ecran (fig. 3, ref. 1).
• Afișaj (fig. 3, ref. 2):
• Buton P1, selectați programul de lucru 1 

(fig. 3, ref. 3).
• Buton P2, selectați programul de lucru 2 

(fig. 3, ref. 4).
• Buton P3, selectați programul de lucru 3 

(fig. 3, ref. 5).
• Buton activare agitator de filtru (fig. 3, ref. 

6):
• Buton activare aspirație (fig. 3, ref. 7):
• Buton pentru reglarea vitezei periilor 

laterale (fig. 3, ref. 8).
• Butonul de pornire/oprire a motorului de 

combustie (fig. 3, ref. 9).
• Cheia de contact (fig. 3, ref. 10):
• Buton pentru claxon (fig. 3, ref. 11):
• Întrerupător (fig. 3, 12) OPTIONAL.
• Buton de urgență (fig. 3, ref. 13):
• Buton pentru reglarea vitezei maxime (fig. 

3, ref. 14).
• Lampa indicatoare de alarmă a plăcii 

de control; frecvența la care se aprind 
LED-urile indică codul de eroare. În 
absența unor defecțiuni, LED-ul de stare 
se aprinde continuu în timp ce mașina 
funcționează (fig. 3, ref. 15).

PREGATIREA MAȘINII
AVERTISMENT: Este de preferat să 
contactați specialiștii competenți în 
acumulatori pentru a alege și a instala noii 
acumulatori.
Pe aceste mașini pot fi instalate două tipuri 
diferite de acumulatori:
• Baterii tubulare fără scurgeri: 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.

Bateriile tubulare fără scurgeri sunt furnizate 
în mod normal umplute 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.
Aveți grijă deosebită atunci când lucrați cu acid 
sulfuric, deoarece este coroziv. Respectați 
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.

Instalați acumulatorii pe mașină (respectând 
procedura descrisă mai jos).
Este recomandat să efectuați o primă 
completare înainte de a porni mașina; pentru 
această operațiune, consultați capitolul 
„ÎNTREȚINEREA BATERIEI ȘI ÎNCĂRCAREA” 
și broșura cu instrucțiuni despre baterii. 
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(Instrucțiuni traduse)
Ridicați capacul spre volanul mașinii și puneți 
bateriile în compartiment, poziționându-le așa 
cum este indicat în desen (fig. 4).
Cablurile de conectare electrică furnizate 
împreună cu mașina pot fi utilizate pentru a 
conecta bateriile.

Dacă mașina este o versiune cu motor cu 
combustie, alimentați numai cu benzină fără 
plumb. Tipul de combustibil este specificat pe o 
etichetă lângă capacul rezervorului. 
Verificați nivelul uleiului de motor (vezi 
capitolul „ÎNTREȚINEREA MOTORULUI DE 
COMBUSTIE”).

ÎNLĂTURARE BATERIE
IMPORTANT: atunci când scoateți 
bateriile, operatorii trebuie să folosească 
echipamentele necesare (mănuși, ochelari 
de protecție, salopete de protecție, 
încălțăminte de protecție etc.) pentru a 
limita riscul de accidente.
Verificați dacă toate comutatoarele de pe 
panoul de comandă sunt în poziția „0” (off) și 
că mașina este oprită, departe de orice flăcări 
deschise; nu scurtcircuitați polii bateriei, nu 
provocați scântei și nu fumați și procedați după 
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.

AVERTISMENT: Când aruncați acumulatorii, 
asigurați-vă că respectați legile locale sau 
regulamentele.

Cu bateriile instalate, conectați conectorul 
bateriei în mașină (fig. 5).

NOTĂ: când bateriile sunt instalate, setați 
limba care va fi folosită pentru mesajele 
afișate pe ecran în meniul software al 
mașinii; consultați capitolul „MENIUL 
UTILIZATORULUI”.
NOTĂ: cu bateriile instalate, setați tipul 
acumulatorului selectat în „MENIUL 
TEHNIC” al mașinii; consultați capitolul 
„MENIU TEHNIC”.

fig. 4BATTERY

DUAL POWER

fig. 5
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(Instrucțiuni traduse)
UTILIZAREA MAȘINII

Introduceți cheia de contact (fig.6), rotiți-o în 
sensul acelor de ceasornic: afișajul va afișa 
toate zerourile timp de aproximativ 3 secunde, 
după care se va afișa valoarea tensiunii 
bateriei.

NOTĂ: pe scaunul operatorului este un 
dispozitiv de siguranță care împiedică 
mișcarea (înainte și înapoi) când operatorul 
se ridică de pe scaun. 
NOTĂ: activarea temporară a luminilor 
indicatoare de pe consolă și a claxonului 
trebuie să fie considerată normală.
Lăsați să treacă cel puțin trei secunde după ce 
ați oprit mașina, înainte de a o reporni. 
Verificați încărcarea bateriei afișată pe afișajul 
mașinii.
Afișajul are două funcții: Voltmetru și contor de 
ore. 
Voltmetrul încorporează o funcție de oprire 
sub tensiune care dezactivează automat toate 
serviciile, cu excepția cazului în care bateria 
scade la o tensiune de 20,5 V (codul de eroare 
BATERIE DESCĂRCATĂ clipește pe afișaj). 
În acest caz, reîncărcați bateria (consultați 
capitolul „ÎNTREȚINEREA BATERIEI ȘI 
ÎNCĂRCARE” și manualul de utilizare al 
bateriei). 
În cazul în care bateriile sunt suficient de 
încărcate, munca poate fi reluată acum. 
Dacă mașina are un motor pe benzină, porniți 
mai întâi motorul.
Pentru a porni motorul cu combustie, împingeți 
selectorul în poziția START (fig.6), maneta se 
întoarce automat. 
Dacă motorul cu combustie nu pornește 
imediat, motorul demarorului nu trebuie să fie 
cuplat timp de mai mult de 5 secunde. Acest 
interval poate fi repetat după o perioadă scurtă 

de repaus (aproximativ 8 - 10 secunde). 
Pentru a opri motorul, rotiți selectorul înapoi 
în poziția OFF. În cazul în care alternatorul 
se supraîncălzește, există un dispozitiv de 
protecție împotriva temperaturi ridicate care 
oprește mașina; codul de eroare „PAUZĂ 
MOTOR” va fi afișat pe afișaj
Pentru a porni mașina, selectați treapta înainte 
sau înapoi cu ajutorul selectorului de pe volan 
și apăsați pedala de accelerație.

AUTO-POWER ON/OFF
Mașina este echipată cu un sistem automat 
pentru activarea sau dezactivarea funcțiilor. 
Selectând unul dintre cele trei programe de 
lucru, P1, P2 sau P3 activează temporar 
următoarele funcții: perie centrală, aspirație, 
perii laterale; LED-ul pentru programul selectat 
se aprinde împreună cu LED-ul periei centrale. 
Dacă pedala de accelerație nu este apăsată, 
după câteva secunde funcțiile se vor opri și 
LED-urile vor începe să clipească: mașina este 
acum în modul AUTO-POWER-OFF.
Toate funcțiile sunt reactivate automat de 
fiecare dată când operatorul apasă pedala de 
accelerație.
Prin eliberarea acceleratorului, toate funcțiile, 
cu excepția motorului cu combustie, sunt 
dezactivate automat.
NOTĂ: sistemul „AUTO-POWER ON/OFF” 
poate fi dezactivat în meniul software al 
mașinii; consultați capitolul „MENIUL 
UTILIZATORULUI”.

fig. 6
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(Instrucțiuni traduse)
LUCRU

IMPORTANT : 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.
IMPORTANT : 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)
Odată ce mașina a fost pornită, selectați cel 
mai potrivit dintre cele trei programe de lucru 
pentru curățare apăsând unul din cele trei 
butoane.
BUTON P1 (curățarea ușoară a interioarelor 
din cuarț, podele netede, etc.) (fig. 7).
BUTON P2 (curățarea covoarelor sau a altor 
suprafețe) (fig. 7).
BUTON P3 (curățarea exterioară excesivă, 
asfaltul sau suprafețele inegale cu resturi mari, 
etc.) (fig. 7).
NOTĂ: parametrii de lucru pentru 
programele 1 - 2 - 3 sunt presetați de 
producător; pentru a modifica valorile, 
contactați distribuitorul.

Coborâți peria din stânga și/sau din dreapta 
trăgând pârghiile corespunzătoare în sus sau 
în jos (fig. 9).
NOTĂ: Indicatorul luminos corespunzător 
stânga și/sau dreapta se va aprinde pe 
panoul de comandă.
NOTĂ: o siguranță resetabilă este montată 
deasupra fiecărei manete a periei laterale. 
Dacă o perie laterală nu mai funcționează, 
apăsați butonul pentru a reseta siguranța 
(fig. 9 , ref. 1).

Pentru a readuce periile laterale în poziția OFF, 
ridicați cele două pârghii în sus.
Viteza periilor laterale poate fi reglată prin 
rotirea butonului (fig. 10).

Reglați viteza maximă de acționare în funcție 
de condițiile de lucru prin rotirea butonului (fig. 
8).

Mașina este echipată cu un buton de oprire 
de urgență (fig.11); apăsarea acestui buton 
oprește imediat toate funcțiile. Pentru a 
reactiva mașina, eliberați butonul, apoi activați 
funcțiile dorite.

fig. 8

fig. 7
fig. 10

fig. 11

fig. 9

1
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(Instrucțiuni traduse)
Dacă trebuie să lucrați pe teren umed, pentru a 
proteja filtrele de hârtie, este esențial să opriți 
motorul de aspirație prin apăsarea butonului de 
aspirație (fig. 12).

Când ați terminat lucrul, deselectați programul 
de lucru folosit (1-2-3) și opriți mașina.
Înainte de a părăsi mașina, asigurați-vă că 
periile laterale sunt ridicate de la podea, frâna 
de mână este cuplată și cheia de contact a fost 
scoasă din placa de bord.

PERFORMANȚELE 
SUPLIMENTARE ALE 

MAȘINII CU UN MOTOR
Versiunea cu un motor poate garanta aceeași 
eficiență de funcționare, chiar și atunci când 
motorul este oprit, de exemplu când s-a 
terminat combustibilul sau când lucrați în medii 
închise. Autonomia de funcționare în acest caz 
depinde de capacitatea bateriilor instalate, de 
intensitatea programului de lucru ales și de 
încărcarea inițială a bateriei. 
Pentru a garanta durata de viață a bateriilor, 
mașina are câteva sisteme de siguranță:
• când tensiunea bateriei scade sub 20,5 

volți, toate funcțiile, cu excepția unității, 
sunt oprite automat. Când se produce 
această situație, reîncărcați bateriile sau 
porniți motorul.

• Protecție împotriva supraîncărcării 
bateriilor: această mașină, care are 
un generator de curent cu un circuit 
electronic care acționează ca regulator 
de tensiune, asigură încărcarea corectă 
a bateriilor fără a le deteriora din cauza 
încărcării excesive. 
Când bateriile sunt complet încărcate, 
acest sistem asigură automat că nu se va 
aplica nicio taxă suplimentară.

Pe baza testelor efectuate pe teren și a 
rezultatelor obținute în bilanțul energetic al 
sistemului nostru hibrid (sistem PUTERE 
DUALĂ), acesta poate funcționa în autonomie 
completă fără a fi nevoie să opriți mașina și 
să reîncărcați acumulatorul extern. Testele 
repetate cu cele trei programe de lucru (P1, 

P2, P3) pe suprafețele asfaltate și pantele 
de lucru normale au demonstrat că mașina 
funcționează în deplină autonomie. 
Cu toate acestea, fiind mașină proiectată 
și pentru condiții de lucru grele (pante de 
peste 16%, suprafețe extrem de aspre pentru 
curățare), bateriile pot avea nevoie să fie 
reîncărcate. 
În acest caz, este recomandabil să utilizați un 
încărcător electronic de baterii cu o curbă de 
încărcare specifică pentru bateriile instalate.fig. 12
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(Instrucțiuni traduse)
GOLIȚI COȘUL DE GUNOI

• mergeți alături de containerul pentru 
gunoi.

• trageți pârghia de blocare a recipientului 
(fig.13).

• scoateți gunoiului și goliți-l.
• puneți gunoiul înapoi și fixați-l cu pârghia.

CURĂȚAREA ȘI SERVICEUL 
FILTRULUI

Filtrul de aspirație aduce o contribuție majoră 
la eficiența întregii mașini. 
Întreținerea adecvată a filtrelor vă va permite 
să obțineți cea mai bună performanță a 
mașinii.
Filtrul de aspirație poate fi curățat după cum 
urmează:
• folosind sistemul de curățare automată; 

selectând programul de lucru (P1-P2-P3), 
mașina este programată pentru curățarea 
automată și ciclică a filtrului la intervale 
prestabilite.

NOTĂ: curățarea automată poate fi 
activată/dezactivată în meniul software 
al mașinii; consultați capitolul „MENIUL 
UTILIZATORULUI”.

• folosind sistemul de curățare manuală; 
apăsați butonul agitator al filtrului (fig.14) 
și țineți-l apăsat pentru câteva secunde. 
Repetați această operație de 4 sau 5 ori 
în timpul utilizării mașinii. 
Această operație trebuie efectuată la 
sfârșitul fiecărui ciclu de lucru. Dacă 
mașina este utilizată într-un mediu cu 
praf (de exemplu, fabrici de cherestea, 
depozite în care vehiculele funcționează 
etc.), asigurați-vă că utilizați agitatorul 
filtru mai frecvent.

• curățarea manuală a filtrului; dacă 
agitatorul filtrului nu este eficient în 
curățarea filtrului și, în orice caz, la 
fiecare 20 ore de funcționare, curățați 
manual filtrul. Înainte de a efectua orice 
tip de lucrare la mașină, asigurați-vă 
că este oprită și că toate funcțiile sunt 
dezactivate. Pentru a face acest lucru, 
rotiți cheia în poziția OFF.
• scoateți recipientul de resturi din 

mașină (fig. 13).
• scoateți filtrul din locul lui prin rotirea 

celor două mânere de blocare.
• suflați filtrul curat cu aer comprimat 

(presiune maximă 6 bari)
• reasamblați filtrul și repoziționați 

recipientul de resturi.

fig. 13

fig. 14
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(Instrucțiuni traduse)
INLOCUIREA/INSTALAREA 

PERIILOR LATERALE
Pentru a facilita transportul, peria laterală (sau 
periile) nu este montată în poziția de lucru 
preconizată. Pentru a instala peria laterală în 
poziția corectă, procedați după cum urmează:
• deplasați maneta de comandă a periei 

laterale în poziția sus.
• desfaceți șurubul arborelui motorului 

periei laterale.
• scoateți protectorul pentru chei.
• poziționați peria completă cu flanșă pe 

arbore.
• strângeți din nou șurubul de blocare a 

periei (fig.15).
Pentru a înlocui periile laterale uzate, efectuați 
operațiile enumerate mai sus.

periei.
• Scoateți peria uzată (fig. 18).
• Scoateți adaptorul din miezul periei 

vechi și fixați-l la peria nouă, având 
grijă să păstrați firele aliniate în 
aceeași direcție .

• Montați noua perie și asigurați-vă că 
adaptorul este introdus pe butucul 
de antrenare.

• Înlocuiți capacul compartimentului 
periei, urmând operațiunile de 
dezmembrare în ordine inversă.

ÎNLOCUIRE PERIE 
CENTRALĂ

IMPORTANT: această operațiune trebuie 
să fie efectuată cu mașina oprită și cheia 
scoasă.
Această mașină dispune de un sistem pentru 
reglarea automată a presiunii exercitate și 
compensarea uzurii periei centrale.
Necesitatea înlocuirii periei centrale este 
indicată de codul PERIE UZATĂ de pe afișaj.
Pentru a înlocui peria centrală, procedați după 
cum urmează:

• Deșurubați butonul și deschideți ușa 
din partea stângă a mașinii (fig. 16).

• Deșurubați și scoateți cele trei 
butoane care fixează capacul 
compartimentului periei (fig.17).

• Scoateți capacul compartimentului 

fig. 15

fig. 17

fig. 16

fig. 18
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(Instrucțiuni traduse)
ÎNTREȚINERE ȘI 

ÎNCĂRCARE ACUMULATOR
IMPORTANT: utilizarea unui încărcător 
de baterii necorespunzător poate duce 
la situații de pericol! Dacă aveți dubii, 
contactați dealerul.
IMPORTANT : asigurați-vă că încărcătorul 
baterii este compatibil cu bateriile care 
urmează să fie încărcate.
AVERTISMENT: Verificați nivelul electrolitic 
din interiorul acumulatorilor tubulari 
rezistente la scurgeri:

• la fiecare 30 de ore pentru versiunea 
acumulatorului 

• în fiecare săptămână pentru 
versiunea motorului cu combustie.

 când este necesar, se completează cu apă 
distilată până când plăcile sunt acoperite; nu 
supra-umpleți (MAX 5 mm deasupra plăcilor).
Nivelul de electroliți este indicat în 
manualul de instrucțiuni al bateriei.
După ce ați umplut bateria, închideți 
celulele cu capacele și curățați suprafața 
superioară. 
Compartimentul bateriei se află sub scaunul 
operatorului. 
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.

Când este necesar, reîncărcați bateriile 
conform următoarelor instrucțiuni:
IMPORTANT: reîncărcați numai într-o zonă 
bine ventilată.
•  mașina trebuie să fie oprită și cheia 

scoasă.
• ridicați capacul.
• deconectați conectorul bateriei de la 

mașină (fig. 19).
• conectați conectorul bateriei în încărcător
• conectați încărcătorul la rețea.

• după încărcare, deconectați bateriile de 
la încărcătorul bateriei și reconectați-le la 
mașină.

REGLAREA PERIILOR 
LATERALE PENTRU UZARE

Dacă periile laterale (când sunt coborâte) nu 
ating pardoseala din cauza uzurii, acestea pot 
fi reglate după cum urmează:
• Deplasați peria laterală în poziția de lucru.
• Slăbiți șuruburile de reglare ale suportului 

motorului periei (fig. 20).
• Mutați manual peria în poziția dorită.
• Strângeți șuruburile de reglare.

fig. 19

fig. 20

16



RO

(Instrucțiuni traduse)
REGLARE FRÂNA

Atunci când efectul acțiunii frânei de serviciu 
sau de parcare este prea slab, se poate regla 
folosind registrul (fig. 21) sub podeaua mașinii, 
lângă pedala de frână.

mașinii prin deșurubarea șuruburilor de fixare.
Obțineți acces la conducta de scurgere a 
uleiului.
Scoateți joja de ulei pentru a verifica nivelul 
uleiului de motor.
Scoateți capacul de pe conducta de evacuare 
și lăsați uleiul de evacuare să se scurgă.
NOTĂ: se recomandă scurgerea uleiului 
când motorul este fierbinte.
Adăugați cantitatea de ulei nou specificată 
în manualul de utilizare și de întreținere. 
Recomandăm numai uleiuri multigrade SAE 
15/40, care garantează o bună lubrifiere a 
motorului la temperaturi cuprinse între -15 ° C 
și peste 40 ° C (fig. 23).

ÎNTREȚINEREA MOTORULUI 
CU COMBUSTIE

NOTĂ: în plus față de manualul de utilizare 
și de întreținere specific disponibil pe 
site-ul producătorului, mai jos sunt câteva 
sfaturi practice.
Verificați nivelul uleiului de motor cel puțin 
o dată pe săptămână folosind joja (fig. 22); 
pentru completare, utilizați uleiul specificat mai 
jos.

FILTRUL AER MOTOR
NOTĂ: în plus față de manualul de utilizare 
și de întreținere specific disponibil pe 
site-ul producătorului, mai jos sunt câteva 
sfaturi practice.
Verificați periodic filtrul de aer al motorului și 
înlocuiți-l dacă este necesar.
Verificați și, dacă este necesar, spălați buretele 
(pre-filtru) cu apă și săpun sau alt detergent de 
uz casnic; scoateți-l și lăsați-l să se usuce.

Uleiul de motor trebuie schimbat pentru prima 
dată după 20 de ore de funcționare sau, în 
orice caz, după cel mult o lună. 
Ulterior, la fiecare 100 de ore, sau cel mult la 
fiecare 8 luni.
Pentru a înlocui uleiul din motor, procedați 
după cum urmează:
Scoateți caterul lateral din partea stângă a 

fig. 21

fig. 22

fig. 23
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(Instrucțiuni traduse)
CODUL DE ALARMĂ 
„SCHIMBĂ ULEIUL”

Codul de eroare SCHIMBĂ ULEIUL spune 
operatorului să schimbe uleiul motorului 
cu combustie la fiecare 100 de ore de 
funcționare (numai pentru versiunile cu motor 
cu combustie). Apăsând o dată pe butonul 
de afișare (fig.24) se afișează contorul de 
ore de funcționare parțială pentru motorul cu 
combustie. 
Acesta este un afișaj format din patru cifre: 
prima cifră din stânga (intervalul 0-9) și cele 
trei cifre rămase afișează orele efective de 
lucru ale motorului. La atingerea a 100 de 
ore de funcționare, mașina afișează pe ecran 
mesajul „SCHIMBĂ ULEIUL”, care îi spune 
operatorului să schimbe uleiul de motor (vezi 
capitolul „ÎNTREȚINEREA MOTORULUI CU 
COMBUSTIE”). După ce ați schimbat uleiul 
de motor, resetați contorul de ore după cum 
urmează:
• apăsați o dată butonul de afișare pentru 

a vizualiza contorul de ore de funcționare 
parțială.

• apăsați din nou butonul de afișare și 
țineți-l timp de cel puțin 5 secunde 
(contorul orelor de funcționare parțiale va 
fi resetat). Prima cifră de pe afișaj crește 
cu o unitate, astfel încât operatorul să știe 
cât ulei a fost înlocuit.

NOTĂ: dacă uleiul de motor nu este 
schimbat, de fiecare dată când mașina 
este repornită, operatorul va auzi un sunet 
emis de claxon de cinci ori și mesajul 
„SCHIMBĂ ULEIUL” va clipi pe afișaj. 
Mesajul „SCHIMBĂ ULEIUL” poate fi șters 
prin apăsarea butonului de afișare. 

fig. 24
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(Instrucțiuni traduse)
ÎNTREȚINEREA VERSIUNII CU BATERIE

IMPORTANT: această operațiune trebuie să fie efectuată cu mașina oprită și cheia scoasă. 
Orice întreținere de rutină sau specială trebuie efectuată de personalul competent sau de 
un centru de service autorizat.
NOTĂ: Durata de viață a bateriei depinde de întreținerea regulată (verificați nivelul 
electroliților și densitatea bateriilor tubulare). Dacă mașina nu este folosită mult timp (de 
exemplu, între 4 și 6 săptămâni), bateriile vor trebui reîncărcate pentru a se asigura că 
tensiunea nu scade niciodată sub pragul de 20,5 V; de fapt, bateriile neutilizate suferă de 
fenomenul auto-descărcare.

A : La primire

B: La fiecare 30 ore

C: La fiecare 50 ore

D: La fiecare 100 ore

E: La fiecare 400 ore

VERIFICAȚI A B C D E

Lichidul bateriei și 
niveluri de tensiune

□

□
sau la 
fiecare 
două 

săptămâni

Verificați periile (sau 
periile de carbon) ale 
tuturor motoarelor 
electrice și înlocuiți-le 
dacă sunt uzate □

Etanșeitatea curelelor □ □

Reglare frâne □ □

Etanșeitatea piulițelor 
și șuruburilor □

Starea periei laterale □

Curățarea filtrului 
panoului □

Etanșeitatea 
gunoiului, filtrului, 
garniturilor clapelor

 □ □
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(Instrucțiuni traduse)
ÎNTREȚINEREA VERSIUNII MOTORULUI CU COMBUSTIE

IMPORTANT: această operațiune trebuie să fie efectuată cu mașina oprită și cheia scoasă. 
Orice întreținere de rutină sau specială trebuie efectuată de personalul competent sau de 
un centru de service autorizat. 
Pentru întreținerea motorului cu combustie, consultați manualul de instrucțiuni.
NOTĂ: Durata de viață a bateriei depinde de întreținerea regulată (verificați nivelul 
electroliților și densitatea bateriilor tubulare). Dacă mașina nu este folosită mult timp (de 
exemplu, între 4 și 6 săptămâni), bateriile vor trebui reîncărcate pentru a se asigura că 
tensiunea nu scade niciodată sub pragul de 20,5 V; de fapt, bateriile neutilizate suferă de 
fenomenul auto-descărcare.

A: La primire

B: De două ori pe săptămână

C: In fiecare săptămână

D: La fiecare 20 ore

E: La fiecare 50 ore

F: La fiecare 100 ore

G: La fiecare 150 ore

H: La fiecare 300 ore

I: La fiecare 400 ore

VERIFICAȚI A B C D E F G H I

Lichidul bateriei și niveluri de 
tensiune □ □

Curățați filtrul de aer al motorului □

Curățarea filtrului panoului □

Ulei și motor □ □

Schimbă uleiul de motor
Prima 
dată □

Verificați periile (sau periile de 
carbon) ale tuturor motoarelor 
electrice și înlocuiți-le dacă sunt 
uzate. □

Etanșeitatea curelelor □ □

Reglare frâne □ □

Etanșeitatea piulițelor și 
șuruburilor □

Starea periei laterale □

Etanșeitatea gunoiului, filtrului, 
garniturilor clapelor □ □
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(Instrucțiuni traduse)
AFIȘAREA ALARMELOR

Mesaj de avertizare Comportamentul 
mașinii

Descrierea problemei Soluția problemei

PAUZĂ MOTOR Angrenarea se 
oprește

Motor de angrenare 
supratemperatură > 
95°C.
Supratemperatură 
alternator > 150°C

Dacă ați condus o 
pantă, acest lucru 
poate fi normal, 
lăsați motorul să se 
răcească timp de 20 
de minute.
Verificați dacă 
ventilatorul de răcire 
funcționează
Verificați dacă frâna 
nu este blocată.
Verificați ca roata din 
față să se rotească 
liber.

PAUZĂ ANGRENARE Angrenarea se 
oprește

Supratemperatură > 
85°C circuit electronic 
de comandă

Dacă temperatura 
aerului este ridicată, 
opriți aparatul timp de 
20 de minute, apoi 
porniți din nou. Dacă 
problema persistă, 
contactați un centru 
de service.

PERIE CURENT Funcțiile de lucru sunt 
dezactivate

Exces de curent sa 
peria centrală blocată

Verificați mișcarea 
liberă a periei sau 
pentru prezența 
oricăror impedimente 
(frânghii, plastic și 
așa mai departe)

SCHIMBĂ ULEIUL Acest lucru este afișat 
numai dacă mașina 
are un motor cu 
combustie

Este activată după 99 
de ore de funcționare

Avertizează 
operatorul să schimbe 
uleiul de motor 
(pentru resetare, 
apăsați butonul de 
afișare timp de 5 
secunde în timp ce 
se afișează contorul 
de ore)

BATERIE REZERVĂ Acesta este pur și 
simplu un avertisment 
că încărcarea bateriei 
este scăzută

Se afișează când 
tensiunea bateriei 
scade sub 21,3 V

Nu este necesară 
nicio acțiune, cu 
excepția încărcării 
bateriei
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(Instrucțiuni traduse)
BATERIE 
DESCĂRCATĂ

Funcțiile aparatului 
sunt oprite, excluzând 
angrenarea

Dacă tensiunea citită 
scade sub 20,3V 
timp de 3 secunde 
consecutiv

Încărcați bateria

BATERIE EXHAUSTĂ Mașina se oprește Dacă tensiunea 
citită scade sub 18V 
timp de 3 secunde 
consecutiv

Încărcați bateria

PERIE UZATĂ Mașina continuă să 
lucreze

Peria nu mai este 
capabilă să apese pe 
podea deoarece este 
uzată

Înlocuiți peria centrală

FRÂNĂ Frâna de mână este 
cuplată

Eliberați frâna de 
mână.
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(Instrucțiuni traduse)
ALARME PANOU DE COMANDĂ

Dacă angrenarea este întreruptă, codul de eroare trebuie să fie identificat prin intermediul unui 
LED de stare. Dacă nu există defecțiuni, LED-ul de stare va fi aprins în continuu pe parcursul 
operării mașinii. În cazul detectării unei defecțiuni, LED-ul de stare oferă două tipuri de informații, 
iluminare intermitentă lentă (2 Hz) sau iluminare intermitentă rapidă (4 Hz) pentru a indica 
gravitatea defecțiunii. 
Defecțiunile cu iluminare intermitentă lentă sunt anulate automat odată ce defecțiunea a fost 
reparată, iar mașina funcționează din nou în condiții normale. Defecțiunile cu o iluminare rapidă 
(„*” din tabel) sunt considerate mai grave. Mașina trebuie oprită pentru a reseta funcționarea după 
repararea defecțiunii. 
Indicarea gravității rămâne activă timp de 10 secunde, după care LED-ul de stare clipește 
constant, afișând un cod de defecțiune din două cifre până la efectuarea reparațiilor. 
Spre exemplu, codul de eroare „1,4” este afișat după cum urmează:
□ □ □ □ □  cod exemplu alarmă 1,4

LED CODURI DESCRIERE SOLUŢIE

1,1 □ □ Supraîncălzire > 92°

Contactați 
serviciul clienți

1,2 □ □ □ Defecțiunea pedalei de accelerație

1,3 □ □ □ □ Defecțiune a potențiometrului limitatorului de viteză

1,4 □ □ □ □ □ Defecțiune de supratensiune

1,5 □ □ □ □ □ □ Defecțiune de subtensiune

2,1 □ □ □ Eroare de deschidere a dispozitivului de acționare a 
conectorului principal

2,3 □ □ □ □ □ Contractor principal defectuos

2,4 □ □ □ □ □ □ Eroare de închidere a dispozitivului de acționare a 
conectorului principal

3,1 □ □ □ □ Defecțiune a potențiometrului acceleratorului

3,2 □ □ □ □ □ Defecțiune de activare a frânei

3,3 □ □ □ □ □ □ Tensiunea joasă a acumulatorilor

3,4 □ □ □ □ □ □ □ Defecțiune de dezactivare a frânei

3,5 □ □ □ □ □ □ □ □ Defecțiune HPD (reglare incorectă a potențiometrului 
acceleratorului) 

4,1 □ □ □ □ □ Scurtcircuit al motorului

4,2 □ □ □ □ □ □ Tensiune incorectă a motorului/scurtcircuit al motorului 

4,3 □ □ □ □ □ □ □ Defecțiune EEPROM

4,4 □ □ □ □ □ □ □ □ Scurtcircuit al motorului/Eroare EEPROM
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(Instrucțiuni traduse)
MENIUL UTILIZATORULUI

Introduceți meniul apăsând și ținând apăsat butonul de afișare timp de 5 secunde în timp ce 
mașina este pornită, dar fără funcție activă.
Apăsând butonul P1 crește valoarea variabilei selectate.
Apăsând butonul P3 scade valoarea variabilei selectate.
Apăsând butonul de afișare, datele setate sunt salvate și se afișează următorul element.
Ieșiți din meniu apăsând și ținând apăsat butonul afișaj timp de 5 secunde.

1. LIMBA, parametrul de setare a limbii.
2. PROG.1, parametrul P1 al presiunii periei. Valoare implicită 020.
3. PROG.2, parametrul P2 al presiunii periei. Valoare implicită 030.
4. PROG.3, parametrul P3 al presiunii periei. Valoare implicită 040.
5. POWER OFF, activează/dezactivează sistemul AUTO-POWER ON/OFF. Valoare implicită 

DA.
6. RIDICĂ PERIE, permite/dezactivează ridicarea periei centrale în sens invers. Valoare 

implicită DA.
7. AGITATOR FILTRU, activează/dezactivează activarea automată a agitatorului filtrului și 

timpul de activare. Valoare implicită MAN.

MENIU TEHNIC
Introduceți meniul apăsând butoanele P1 și P3 și rotiți cheia de contact în poziția „ON”; afișajul va 
afișa prima valoare, UP 1.x.
Apăsați butonul Display de patru ori, selectați tipul de acumulator instalat (GEL sau ACID) 
apăsând butonul P1 sau P3.
Pentru a salva setările și pentru a ieși din meniu, apăsați și mențineți apăsat butonul Display până 
când pe ecran se afișează versiunea software instalată. 
Pentru a anula modificările și pentru a ieși din meniu, opriți mașina prin rotirea cheii de contact în 
poziția „OFF”.
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(Instrucțiuni traduse)
DEPANARE

PROBLEMĂ CAUZĂ SOLUȚIE
Mașina ridică praf. Filtrul este înfundat. Agitați filtrul utilizând agitatorul de filtru 

și, dacă este necesar, îndepărtați și 
curățați cu atenție filtrul

Filtrul este deteriorat. Înlocuiți filtrul

Filtru incorect montat. Montați filtrul corect în poziție

Mașina lasă murdăria pe pământ. Peria principală a colectat sfoară sau 
sârmă.

Scoateți sfoara și sârma luată.

Clapetele sunt deteriorate. Înlocuiți clapele.

Recipientul de resturi este plin. Goliți recipientul de resturi

Peria principală nu se rotește. Cureaua este ruptă. Contactați serviciul clienți

Siguranța arsă. Contactați serviciul clienți

Cablu deconectat Verificați

Unitate de reducere deteriorată. Contactați serviciul clienți

Periile laterale nu se rotesc. Cutout declanșat. Resetați siguranța

Defecțiune micro întrerupător Contactați serviciul clienți

Cablu deconectat Verificați

Motorul de aspirare nu funcționează. Siguranță arsă. Contactați serviciul clienți

Cablu deconectat Verificați

Motorul a fost deteriorat. Contactați serviciul clienți

Motorul agitatorului de filtru nu 
funcționează.

Siguranță arsă. Contactați serviciul clienți

Cablu deconectat Verificați

Motorul a fost deteriorat. Contactați serviciul clienți

Mașina nu pornește Terminalele acumulatorului deconectate Verificați

Acumulatoare descărcate Reîncărcați

Butonul de oprire de urgență apăsat Resetare.

Fără combustibil Completați

Fără ulei de motor Completați

Defecțiune dispozitiv de detectare 
conducător

Contactați serviciul clienți

Operatorul nu este așezat corect. Așezați-vă corect pe scaun.

Siguranța principală arsă Contactați serviciul clienți

Bateriile nu-și mențin încărcătura. Fără lichid Umpleți.

Terminal slăbit Strângeți.
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