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INTRODUKTION
BEMÆRK
Numrene i parentes henviser til maskindelene i afsnittet Maskinbeskrivelse.

MANUALENS FORMÅL OG INDHOLD

Formålet med denne manual er at forsyne føreren med den nødvendige information til sikker og korrekt brug af maskinen. Den
indeholder information om maskinens tekniske data, sikkerhed, betjening, oplagring, vedligeholdelse, reservedele og bortskaffelse.
Alle, der beskæftiger sig med maskinen, bør læse denne manual nøje igennem, før de påbegynder arbejdet. Hvis der skulle opstå
tvivl i forbindelse med forståelse af instruktionerne, eller hvis De ønsker yderligere information, bedes De kontakte Nilfisk .

MÅLGRUPPE

Denne manual er tilsigtet de personer (fører og tekniker), der er ansvarlige for maskinens betjening og vedligeholdelse.
Føreren må ikke udføre arbejde, der kræver kvalificeret arbejdskraft. Nilfisk vil ikke være ansvarlig for skader, der opstår som følge
af brud på disse regler.

OPBEVARING AF MANUALEN

Denne brugsvejledning bør opbevares i nærheden af maskinen, i en passende beholder og på afstand af væsker og andre midler,
der kan beskadige den.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Overensstemmelseserklæringen, som leveres med maskinen, er et bevis på at maskinen overholder alle gældende love og
bestemmelser.

SIKKERHED

Følgende symboler bruges til angivelse af potentielle faresituationer. Læs altid denne information grundigt igennem og tag alle de
nødvendige forholdsregler til beskyttelse af mennesker og omgivelser.
Det kræver fuld medvirken fra føreren at undgå faresituationer. Ingen forholdsregler til hindring af ulykker er effektive uden den fulde
medvirken fra den person, der er direkte ansvarlig for maskinens betjening. De fleste af de ulykker, der sker i en virksomhed, under
arbejdet eller når maskinen flyttes, skyldes, at grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger ikke er blevet overholdt. En omhyggelig
og forsigtig fører er den bedste garanti mod ulykker og en forudsætning for at forholdsreglerne overholdes.

MASKINENS SYNLIGE SYMBOLER
ADVARSEL!
Læs instruktionerne nøje, før du benytter eller på anden måde tager maskinen i brug.

ADVARSEL!
Vask ikke maskinen med direkte vandstråler eller højtryksstråler.

%
max.2

ADVARSEL!
Maskinen må ikke bruges på skråninger, der overskrider de angivne grænser for hældning.

SYMBOLER ANVENDT I DENNE MANUAL
FARE!
Angiver dødsfare for føreren.
ADVARSEL!
Angiver en potentiel fare for person- eller maskinskade.
FORSIGTIG!
Angiver at De bør udvise forsigtighed eller være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner. Vær
opmærksom på afsnit markeret med dette symbol.
BEMÆRK
Angiver at man skal være opmærksom på vigtige eller nyttige funktioner.

TJEK MANUAL
Læs de relevante afsnit i brugsvejledningen igennem, før arbejdet påbegyndes.

DANSK
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GENERELLE INSTRUKTIONER

Nedenfor beskrives forskellige situationer, hvor der er risiko for kvæstelser eller maskinbeskadigelse.
FARE!
–– Før der udføres nogen form for rengøring, vedligeholdelse, reparation eller udskiftning, skal
programknappen indstilles til ”0”, og opladeren skal frakobles.
–– Denne maskine må kun betjenes af kvalificeret arbejdskraft.
–– Undgå brug af smykker, når der arbejdes i nærheden af elektriske komponenter.
–– Arbejd ikke under en løftet maskine, hvis den ikke er fastgjort med sikkerhedsblokke eller lignende
støtteanordninger.
–– Brug ikke maskinen i nærheden af giftige, antændelige og/eller eksplosive stoffer, væsker eller dampe:
Denne maskine må ikke anvendes til opsamling af farlige stoffer.
–– Hold batteriet på god afstand af gnister, flammer og åben ild. Under normal betjening afgives eksplosive
gasser.
–– Under opladning af batterierne afgives yderst eksplosive brintgasser. Opladning af batterierne bør udføres
med åbent dæksel, under god ventilation og aldrig i nærheden af åben ild.
ADVARSEL!
–– Læs nøje samtlige instruktioner, inden enhver form for vedligeholdelse/reparation påbegyndes.
–– Inden batteriopladeren tages i brug, sikres det at netspændingen passer til værdierne for frekvens og
spænding, som står anført på maskinens mærkeplade.
–– Brug ikke batteriopladerens ledning til at trække eller bære maskinen; brug ikke ledningen som et håndtag.
Lad ikke ledningen komme i klemme i døre eller lignende, og undgå skarpe kanter og hjørner. Kør ikke
maskinen hen over batteriopladerens ledning.
–– Sørg for, at ledningen ikke kommer i kontakt med varme overflader.
–– Brug ikke maskinen, hvis batteriopladerens ledning eller stik er beskadiget. Hvis maskinen ikke virker efter
hensigten, er beskadiget eller har været brugt udendørs eller i vand, skal den indleveres til et servicecenter
til reparation.
–– For at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød eller skader, må maskinen ikke efterlades uden opsyn, når
den er tilsluttet strømforsyningen. Tag altid batteriopladerens stik ud, før der udføres vedligeholdelse.
–– Ryg ikke under opladningen af batteriet.
–– Maskinen bør altid beskyttes mod sollys, regn og dårlige vejrforhold, såvel under brug som under oplagring.
Opbevar maskinen indendørs på et tørt sted: Denne maskine må kun benyttes i tørre omgivelser og må ikke
anvendes eller opbevares udendørs under fugtige forhold.
–– Inden maskinen tages i brug kontrolleres det, at alle døre og dæksler er blevet lukket som angivet i
brugsvejledningen.

4

SCRUBTEC 337.2 - 9099872000

BRUGSVEJLEDNING

DANSK

ADVARSEL!
–– Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn og har fået grundig
instruktion om maskinens brug af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med maskinen.
–– Der skal udvises stor opmærksomhed, når maskinen bruges i nærheden af børn.
–– Brug kun maskinen som vist i denne manual. Brug kun reservedele og tilbehør, der anbefales af Nilfisk .
–– Undersøg nøje maskinen før hver brug. Se altid efter, at alle komponenter er i godkendt stand, før maskinen
tages i brug. Forkert montering kan forårsage skader på mennesker og ting.
–– Tag alle de nødvendige forholdsregler for at forhindre at hår, smykker eller løstsiddende klæder fanges i
maskinens bevægelige dele.
–– Brug ikke maskinen på en skråning.
–– Overskrid ikke de angivne grænser for hældning, som er angivet på selve maskinen, da den kan bringes ud
af balance.
–– Benyt ikke maskinen i særligt støvede omgivelser.
–– Brug kun maskinen i områder med korrekt belysning.
–– Når maskinen er i brug, skal De være opmærksom på mennesker og genstande i nærheden.
–– Undgå at støde ind i hylder eller stilladser, særligt hvis der er risiko for nedfaldende genstande.
–– Placer ikke beholdere med væske på maskinen, brug den tilhørende dåseholder.
–– Anvend maskinen ved temperaturer mellem 0 °C og +40 °C.
–– Opbevar maskinen ved temperaturer mellem 0 °C og +40 °C.
–– Luftfugtigheden skal være mellem 30 % og 95 %.
–– Ved brug af rengøringsmidler til gulve skal man følge instruktionerne på flaskens etiket.
–– Ved håndtering af flydende rengøringsmidler bære handsker og hensigtsmæssigt beskyttelsesudstyr.
–– Brug ikke maskinen som transportmiddel.
–– Lad ikke børsterne køre, når maskinen står stille, da dette kan beskadige gulvet.
–– I tilfælde af brand anvendes pulverslukker; brug ikke vand.
–– Pil ikke ved maskinens sikkerhedsskærme, og overhold nøje de almindelige vedligeholdelsesinstruktioner.
–– Lad ikke genstande trænge ind i maskinens åbninger. Maskinen må ikke tages i brug, hvis åbningerne
er tilstoppede. Sørg altid for at holde åbningerne fri for støv, hår og andre fremmedlegemer, som måtte
nedsætte luftstrømmen.
–– Fjern eller flyt ikke maskinens advarselstavler.
–– Denne maskine må ikke bruges på offentlig vej.
–– Ved transport af maskinen skal man være opmærksom på temperaturer under frysepunktet. Vandet i
snavsevandstanken eller slangerne kan fryse til og medføre alvorlig beskadigelse af maskinen.
–– Brug kun børster og rondeller, der leveres med maskinen eller er angivet i brugsvejledningen. Brugen af
andre børster eller rondeller kan nedsætte sikkerheden.
–– I tilfælde af driftsproblemer, sikres det at disse ikke er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse. Ellers
kontaktes autoriseret personale eller ansatte fra et autoriseret servicecenter.
–– Ved udskiftning af maskinens reservedele, bestilles ORIGINALE reservedele fra en autoriseret forhandler.
–– For at sikre forsvarlig og sikker betjening af maskinen, skal den regelmæssige vedligeholdelse udføres af
autoriseret personale eller af et autoriseret servicecenter, som angivet i det relevante afsnit i denne manual.
–– Rengør ikke maskinen med direkte vandstråler, trykvand eller ætsende midler.
–– Når maskinen kasseres, skal det foregå korrekt, da den indeholder giftige og skadelige materialer (batteri,
smøreolie, etc.), der er underlagt regler, som kræver at de afleveres i særlige centre (se afsnittet Ophugning).
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MASKINBESKRIVELSE
MASKINSTRUKTUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Plade med serienummer/tekniske data/
overensstemmelseserklæring
Kørehåndtag med kontrolpanel (se følgende afsnit)
Dæksel, tilbehør og batterikammer (lukket)
Dæksel, tilbehør og batterikammer (åbent)
Krog
Holder til dunk
Batteriklemme. Denne klemme fungerer også som
NØDKONTAKT og standser omgående samtlige
maskinfunktioner.
GEL-/AGM-batteri
Batterioplader
Batteriopladerens ledning
Kabelholder, batterioplader
Børste-/rondelophæng
Gearmotor, børsteophæng
Gummisvaberens sugeslange

24

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

23

Børstens rotationsretning
Ophængets stødfangere
Ophængets hjul
Gummisvaber
Sugelæbeophæng
Gummisvaberens skruesikring
Sæbetankens dæksel
Tankenhed (sæbe- og snavsevandstank)
Tankenhedens løftehåndtag
Gennemsigtigt låg med sugenet
Sugenet med automatisk svømmerafbryder
Sugemotor
Baghjul på fast akse
Sikringer

2

25

11
7
16

10

28
20
1
5

18

8
4

6

19

3

9

26
21
27

14
13

12
15

22

17
P100447
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KØREHÅNDTAG MED KONTROLPANEL

31. Programknap
32. Gulvvask og aftørring: aktivering af børste – sugesystem –
sæbedosering
33. Gulvvask: aktivering af børste – sæbedosering
34. Aftørring: aktivering af børste – sugesystem
35. Slukket maskine (”0”)

33
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36. Knap til sæbedosering
• En dråbe – ”ECO” sæbedosering
• To dråber – Maks. sæbedosering
37. LED-indikatorer for batterikapacitet
• Grøn advarselslampe - opladet batteri
• Gul advarselslampe - delvist opladet batteri
• Rød advarselslampe - afladet batteri
38. Knap til aktivering af maskinopstart
39. Børstearme
40. Styrearm til justering af kørehåndtagets hældning

31

32

34

35

40

39

39

37

38

36
P100448

TILBEHØR/EKSTRAUDSTYR

Foruden standardkomponenterne kan maskinen udstyres med følgende tilbehør/ekstraudstyr, alt afhængig af den forestående type
arbejde:
–– 12 V 84AhC5 AGM-batteri
–– Børster af forskellige materialer
–– Rondeller af forskellige materialer
For yderligere information om tilbehør og ekstraudstyr, bedes De kontakte en autoriseret forhandler.
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TEKNISKE DATA
Beskrivelse

SCRUBTEC 337,2

Sæbetankens kapacitet

11 liter

Snavsevandstankens kapacitet

12 liter

Maskinlængde

800 mm

Maskinbredde

475 mm

Min./maks. maskinhøjde med justerbart kørehåndtag

600/1115 mm

Min. venderadius

850 mm

Rengøringsbredde

370 mm

Diameter af hjul på fast akse

214 mm

Hjultryk på gulvet

0,6 N/mm2

Børste-/rondeldiameter

370 mm

Børste-/rondeltryk på gulvet

21 kg

Børste-/rondeltryk med fuld tank

30 kg

Sæbedosering min./maks.

En dråbe, ”ECO”: 0,25 l/min
To dråber: 0,5 l/min

Lydtryksniveau ved brugerens øre (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA)

65 dB(A) ± 3 dB(A)

Maskinens støjniveau (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA)

84 dB(A)

Vibrationsniveau ved førerens arm (ISO 5349-1, EN 60335-2-72)

< 2,5 m/s2

Maks. hældning ved arbejde

2%

IP-beskyttelsesklasse

X4

Beskyttelsesklasse (elektrisk)

III

Sugesystemets motoreffekt

200 W

Sugeeffekt

710 mmH2O

Børste-/rondelholderens motoreffekt

260 W

Motorhastighed, børste/rondelholder

120 omdr./min

Samlet energiforbrug

0,5 kW

Batterikammerets mål

350x175x240 mm

Batterispænding

12 V

Standardbatteri

12 V 55AhC20 AGM spiracell

Batterioplader

100-240 VAC

Driftsautonomi (standardbatteri)

1 time

Vægt uden batteri og med tomme tanke

44 kg

Bruttovægt (GVW)

81 kg

Bruttovægt

72 kg

Materialernes sammensætning og genanvendelighed
Type

Genbrugsprocent

Vægtprocent for SCRUBTEC 337.2

Aluminium

100%

18%

Elektriske motorer - diverse

29%

9%

Jernholdige materialer

100%

20%

Ledningsnet

80%

9%

Væsker

100%

0%

0%

11%

Plastik - genanvendeligt materiale

100%

18%

Polyethylen

92%

9%

Gummi

20%

7%

Plastik - ikke-genanvendeligt materiale
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BRUG
ADVARSEL!
Maskinen er udstyret med forskellige advarselstavler:
–– FARE
–– ADVARSEL
–– FORSIGTIG
–– TJEK MANUAL
Under gennemlæsningen af denne manual skal den ansvarlige for maskinens betjening være særlig opmærksom på følgende
symboler på pladerne (se afsnittet Synlige symboler på maskinen).
Maskinens plader må under ingen omstændigheder tildækkes og skal omgående udskiftes, hvis de bliver beskadiget.

KONTROL/INDSTILLING PÅ NY MASKINE

Maskinen leveres med et 12 V GEL/AGM-batteri, som er klar til at blive taget i brug.
1. Åbn dækslet (4), og se efter at batteriklemmen (7) er koblet til maskinen.
2. Indstil programknappen (31) til program (32). Hvis den grønne advarselslampe (37) tænder, er batterierne parat til at blive
taget i brug.
3. Hvis den gule eller røde advarselslampe tænder, skal batteriet oplades (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse).

FØR OPSTART AF MASKINEN
Af- og påmontering af børste-/rondelholder
BEMÆRK
Vælg mellem en børste (A, fig. 1) eller rondelholder (B og C), afhængigt af hvilken type gulv, der skal rengøres.
1.
2.
3.

Løft børsteophænget en anelse, og placer børsten under ophænget.
Indstil programknappen (31) til program (32).
Tryk på knappen (38) og børstearmene (39) for at aktivere børste-/rondelholderen.

Løft børstens/rondelholderens ophæng ved at følge denne fremgangsmåde:
4. Kontroller, at programknappen (31) er indstillet til ”0”.
5. Løft børsteophænget en anelse, og løsn børste-/rondelholderen fra navet ved hurtigt at dreje den i den normale
rotationsretning (D).

B

A
C

D

Front

D

Figur 1
P100407

Tilgængelige børster og deres relevante brugsanvisninger (kun forslag)
Modeller

MIDLITE GRIT 180

Beton
Terrazzogulve
Almindelig rengøring

Flisebelægning/brudsten
Marmor
Vinylfliser
Gummifliser
Gummifliser

Polering

Marmor
Vinylfliser
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Påfyldning af rengøringsmiddeltank
6.

Åbn proppen (21), og fyld tanken (22) med et rengøringsmiddel, der passer til den forestående type arbejde. Fyld ikke tanken
helt op - fyld kun op til nogle få centimeter fra kanten. Følg altid instruktionerne på emballagen for det kemiske produkt, som
bruges til at fremstille sæbeopløsningen. Opløsningens temperatur må ikke overstige 40 °C.
FORSIGTIG!
Brug kun lavtskummende, ikke-brændbare rengøringsmidler, der er beregnet til automatiske
rengøringsmaskiner.
ADVARSEL!
Ved brug af rengøringsmidler til gulve skal man følge instruktionerne på flaskens etiket.
Ved håndtering af flydende rengøringsmidler bære handsker og hensigtsmæssigt beskyttelsesudstyr.

Indstilling
7.

Brug drejeknappen (40) til at indstille kørehåndtaget (2) til en passende stilling.

MASKINSTART OG -STOP
Maskinstart
1.
2.

Klargør maskinen som beskrevet i foregående afsnit.
Tænd for maskinen med programknappen (31), og vælg det ønskede program i henhold til følgende tabel:
Position

3.

4.

Symbol

Program

(32)

Gulvvask og aftørring.
Aktivering af børste - sugesystem - sæbedosering

(33)

Gulvvask.
Aktivering af børste – sæbedosering

(34)

Aftørring.
Aktivering af børste – sugesystem

Indstil doseringsknappen (36) til en af følgende positioner, alt afhængig af den forestående type rengøring:
• En dråbe: denne indstilling er velegnet til rengøring af lettere snavsede overflader; med denne indstilling kan maskinen
køre i op til 50 minutter (i gennemsnit 0,25 liter/min.).
• To dråber: denne indstilling er velegnet til rengøring af snavsede eller meget snavsede overflader; med denne indstilling
kan maskinen køre i op til 25 minutter (i gennemsnit 0,5 liter/min.).
Tag fat i kørehåndtaget (2), og start maskinen ved at trykke knappen (38) og børstearmene (39) ned samtidig.
BEMÆRK
Hvis den grønne advarselslampe (37) tænder, er maskinen klar til at blive taget i brug. Hvis den gule eller røde
advarselslampe tænder, skal batteriet oplades (se fremgangsmåde i afsnittet Vedligeholdelse).

Maskinstop
5.
6.

Slip børstearmene (39) og knappen (38).
Sluk maskinen ved at indstille programknappen (31) til ”0”.
FORSIGTIG!
I nødstilfælde frakobles batteriklemmen (7) for omgående at standse alle maskinfunktioner.
Genstart maskinens funktioner ved igen at koble batteriklemmen til.

9099872000 - SCRUBTEC 337.2
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MASKINBETJENING (GULVVASK/TØRRING)
1.
2.
3.

Start maskinen som beskrevet i foregående afsnit.
Hold begge hænder på kørehåndtaget (2), skub til maskinen og start rengøringsarbejdet (gulvvask/tørring).
Juster om nødvendigt mængden af rengøringsmiddel med doseringsknappen (36).
FORSIGTIG!
Anvend altid børsten med sæbe for ikke at ødelægge gulvoverfladen, og sluk for børsten/rondelholderen ved at
udløse styrearmene (39), når maskinen ikke kører.
FORSIGTIG!
Sluk altid for børsten/rondelholderen ved at udløse styrearmene (39), før den løftes.
BEMÆRK
For en sikre en korrekt rengøring/tørring af gulvet, anbefale Nilfisk at vende højre side af maskinen ind mod væggen,
som vist i fig. 2.

A
B

Figur 2
P100449

Justering af maskinens kørehastighed
4.

Maskinens kørehastighed kan variere afhængigt af gulvtypen og om der bruges børste eller rondel. Maskinens kørehastighed
kan om nødvendigt justeres ved at følge fremgangsmåden i afsnittet Vedligeholdelse.

Batteriafladning under brug
5.

Så længe den grønne advarselslampe (37) er tændt, kan maskinen betjenes på almindelig vis. Hvis den grønne
advarselslampe slukker og den gule og røde advarselslampe tænder, skal batteriet oplades, da maskinen kun vil kunne
betjenes i en kortere periode.
FORSIGTIG!
Anvend ikke maskinen med afladet batteri, da dette kan beskadige batteriet og nedsætte dets levetid.

TRANSPORT/PARKERING AF MASKINEN

Når maskinen skal transporteres/parkeres, gøres det efter følgende fremgangsmåde.
1. Kontroller, at programknappen (31) er indstillet til ”0”.
2. Tag fat i håndtaget (2), og løft børsteophænget en anelse. Lad maskinen forblive i denne position, og kør den hen til transport-/
parkeringsområdet.
3. Efter endt arbejde anbefales det at fjerne børsten/rondellen, så den ikke trækkes hen over gulvet og efterlader våde mærker.
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TØMNING AF TANK

En automatisk svømmerafbryder (25) slukker for sugefunktionen, når snavsevandstanken er fuld.
Når sugesystemet deaktiveres, vises det ved en pludselig stigning i sugemotorens støjfrekvens og ved at gulvet bliver ved med at
være vådt.
FORSIGTIG!
Hvis sugesystemet pludselig deaktiveres (for eksempel hvis svømmeren aktiveres pga. en pludselig
maskinbevægelse), kan driften genoptages ved at indstille programknappen (31) til ”0”, hvorefter det
kontrolleres, at svømmeren er på højde med vandstanden (25). Tænd derefter for sugesystemet ved at trykke på
programknappen (31).
Når snavsevandstanken (23) er fuld, tømmes den efter den relevante fremgangsmåde.

Tømning af sæbe- og snavsevandstank
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontroller, at programknappen (31) er indstillet til ”0”.
Kør maskinen hen til tømningsstedet.
Fjern det gennemsigtige dæksel (24).
Tag fat i håndtaget (A, fig. 3), og løft tankenheden (B).
Tøm snavsevandstanken (C). Skyl derefter tanken med rent vand.
Fjern proppen (D), og tøm sæbetanken. Skyl derefter tanken med rent vand.
Sæt tankenheden (22) og det gennemsigtige dæksel (23) tilbage på plads på maskinen.

C
A

D

B

Figur 3
P100409
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DANSK

BRUGSVEJLEDNING

EFTER BRUG

Efter arbejdet og inden maskinen forlades:
1. Tøm tankene (23 og 22) som beskrevet i forrige afsnit.
2. Udfør de daglige vedligeholdelsesoperationer (se afsnittet
Vedligeholdelse).
3. Opbevar maskinen på et tørt og rent sted og med børsten/
rondelholderen og sugelæberne i løftet tilstand eller
afmonteret.

NÅR MASKINEN IKKE SKAL BENYTTES I
LÆNGERE TID

Hvis maskinen ikke skal benyttes i 30 dage eller mere, følges
nedenstående fremgangsmåde:
1. Følg fremgangsmåderne som er beskrevet i afsnittet Efter
brug.
2. Åbn dækslet (4), og frakobl batteriklemmen (7).
3. Opbevar maskinen på et rent og tørt sted.
4. For at beskytte børsten eller sugelæberne trykkes
håndtaget (2) fremad, og maskinen parkeres som vist i
figur 4.

Figur 4
P100451

VEDLIGEHOLDELSE

Korrekt og regelmæssig vedligeholdelse bidrager til at øge maskinens levetid og er en forudsætning for sikker betjening af
maskinen. Følgende skema omfatter maskinens regelmæssige vedligeholdelsesforanstaltninger. De angivne intervaller kan
tilpasses maskinens arbejdsbetingelser og skal fastsættes af den person, der er ansvarlig for maskinens vedligeholdelse.
ADVARSEL!
Vedligeholdelsesoperationer skal udføres med slukket motor og frakoblet batteri/batterioplader.
Endvidere skal instruktionerne i afsnittet Sikkerhed læses grundigt igennem.
Alle regelmæssige eller ekstraordinære vedligeholdelsesoperationer skal udføres af uddannet personale eller af et autoriseret
servicecenter. Denne manual beskriver kun de letteste og mest almindelige vedligeholdelsesoperationer.
BEMÆRK
For andre vedligeholdelsesoperationer, end dem der er beskrevet i skemaet over regelmæssig vedligeholdelse, henvises
til Servicemanualen som findes i ethvert servicecenter.

SKEMA OVER REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
Dagligt,
efter brug af
maskinen

Fremgangsmåde

En gang om
ugen

Hvert halve
år

Opladning af batterierne
Rengøring af gummisvaber
Rengøring af børste
Rengøring af tank og sugenet
Kontrol og/eller udskiftning af sugelæber
Kontrol og rengøring af sæbeventil

(1) Se den relevante fremgangsmåde i servicemanualen.
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DANSK

BRUGSVEJLEDNING

OPLADNING AF BATTERIERNE
BEMÆRK
Oplad batterierne, når den gule eller røde advarselslampe tænder, eller efter endt arbejde.
Hold altid batteriet opladet, da dette øger dets levetid.
FORSIGTIG!
Når batteriet er blevet afladet, bør det oplades hurtigst muligt for ikke at forringe dets levetid.
Kontroller batteriernes opladning mindst én gang om ugen.
1.
2.
3.

Kør maskinen hen på et fladt underlag.
Kontroller, at programknappen (31) er indstillet til ”0”.
Tilslut batteriopladerens kabel (10) til strømforsyningen (spændingen og frekvensen skal være kompatible med
batteriopladerens værdier, som angivet på maskinens mærkeplade (1)).
BEMÆRK
Når batteriopladeren er koblet til strømforsyningen, sættes samtlige maskinfunktioner automatisk ud af drift.
Den røde eller gule advarselslampe (37) er tændt under opladningen af batterierne.

4.
5.
6.

Batteriet er opladet, når den grønne advarselslampe (37) forbliver tændt.
Når batteriopladningen er fuldført, tages batteriopladerens stik (10) ud. Hæng opladeren på plads (11).
Maskinen er nu klar til brug.
BEMÆRK
For yderligere oplysninger om betjening af batteriopladeren (9) henvises til den relevante manual.

JUSTERING AF MASKINENS KØREHASTIGHED
BEMÆRK
Maskinens kørehastighed kan variere afhængigt af gulvtypen og om der bruges børste eller rondel.
Foretag om nødvendigt følgende justeringer.
1.
2.
3.
4.
5.

Fjern snavsevands- og sæbetanken.
Tilpas maskinhastigheden med håndhjulet (A, fig. 5):
• Drej håndhjulet mod uret for at øge maskinens hastighed.
• Drej håndhjulet med uret for at reducere maskinens hastighed.
Hvis det er svært at få maskinen til at køre lige frem, og den trækker til venstre eller højre, justeres håndhjulet (B) ved at dreje
det med eller mod uret.
Efter justeringen monteres tankene som beskrevet i afsnittet Brug.
Når maskinen er parat til at blive taget i brug, efterses den på behørig vis. Hvis det er nødvendigt at foretage andre justeringer,
gentages pkt. 1 til 4.

B
A

Figur 5
P100413
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RENGØRING AF GUMMISVABER
BEMÆRK
En god tørring kræver, at gummisvaberen er ren og at sugelæberne er i god stand.
ADVARSEL!
Det anbefales, at der anvendes beskyttelseshandsker under rengøringen af gummisvaberen, da der kan optræde
skarpe genstande.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kør maskinen hen på et fladt underlag.
Kontroller, at programknappen (31) er indstillet til ”0”, og frakobl batteriklemmen (7).
Drej børste-/rondelholderophænget (12) helt i bund mod uret.
Frakobl sugeslangen (A, fig. 6) fra gummisvaberen.
Fjern gummisvaberen (B) fra ophænget.
Vask og rens gummisvaberen. Vær særlig omhyggelig med at rengøre rummene (C) og sugehullet (D).
Kontroller, at den forreste (E) og bagerste sugelæbe (F) er intakt; om nødvendigt udskiftes de (se fremgangsmåde i næste
afsnit).
Saml de afmonterede dele som beskrevet ovenfor, men i omvendt rækkefølge.

KONTROL OG UDSKIFTNING AF SUGELÆBER
1.
2.

3.
4.

Rengør gummisvaberen som beskrevet i det foregående afsnit.
Kontroller, at den forreste (E, fig. 6) og bagerste sugelæbe (F) er intakt. Om nødvendigt udskiftes de. Kontroller, at forsiden (G)
på den bagerste sugelæbe ikke er slidt; hvis den anden side er intakt, kan sugelæben vendes. Hvis denne side også er slidt,
udskiftes sugelæben som beskrevet:
• Fjern lukkeremmen (H) ved at løsne den fra holderne (I).
• Udskift (eller vend) den bagerste sugelæbe (F), og fastgør den med lukkeremmen.
• Fjern lukkeremmen (J) ved at løse den fra holderne (J).
• Udskift (eller vend) den forreste sugelæbe (E), og fastgør den med lukkeremmen.
Sæt gummisvaberen (B) forsigtigt på plads (L), og monter sugeåbningen (M) på børsteophænget.
Tilslut sugeslangen (A) til gummisvaberen.

A

F

D

I

J

K
J

H

C

E
D

L

F

G
C

E

K

M

B

H

I

Figur 6
P100452
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RENGØRING AF BØRSTE
BEMÆRK
Det anbefales, at der anvendes beskyttelseshandsker under rengøringen af børsten, da der kan optræde skarpe
genstande.
1.
2.
3.

Fjern børsten som beskrevet i afsnittet Brug.
Rens børsten med vand og sæbe.
Kontroller, at børstehårene er intakte. Udskift om nødvendigt børsten.

RENGØRING AF TANK, DÆKSEL OG SUGENET
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kør maskinen hen til tømningsstedet.
Kontroller, at programknappen (31) er indstillet til ”0”, og
frakobl batteriklemmen (7).
Tag dækslet (A, fig. 7) af, og rens og skyl derefter dette og
sugenettet (B) med rent vand.
Tøm tankene (C) for vand, og rens dem.
Skil om nødvendigt sugenettet (B) ad, og tag svømmeren
(D) ud. Rens derefter forsigtigt delene, før de sættes
tilbage på plads.
Kontroller, at dækslets pakninger (E) og (F) er intakte.

G

A

K

J

D

H

E

BEMÆRK
Pakningerne (E) og (F) danner et vakuum i tanken,
som er nødvendigt for at maskinen kan opsuge det
snavsede vand.

7.
8.
9.

Om nødvendigt udskiftes pakningerne ved at tage den ud
af fordybningen (G) i dækslet (A). Når den nye pakning
(E) installeres, skal man sørge for at endestykket (H) er i
området, som vist i figuren.
Kontroller, at pakningernes (E) og (F) overflade (I) er rene
og passer til selve pakningerne.
Efterse sugekanalen (J) og pakningen (K), og rens om
nødvendigt delene, idet der udvises stor forsigtighed.
Luk snavsevandstanken dæksel (A).

F
B
L
C

RENGØRING AF SUGESYSTEMETS PAKNING
BEMÆRK
Pakningerne (L) og (M) danner et vakuum i systemet,
som er nødvendigt for at maskinen kan opsuge det
snavsede vand.
1.
2.
3.

4.
5.

M

I

Kør maskinen hen på et fladt underlag.
Kontroller, at programknappen (31) er indstillet til ”0”, og
frakobl batteriklemmen (7).
Fjern tankenheden (C). Kontroller derefter, at
sugemotorens pakning (L) er intakt.
Udskift om nødvendigt pakningen ved at tage den ud af
fordybningen.
Kontroller, at pakningen (M) er intakt. Udskift om
nødvendigt pakningen ved at tage den ud af fordybningen.
Rens den forsigtigt, og sæt den tilbage på plads.

Figur 7
P100453
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KONTROL/NULSTILLING AF SIKRING
1.
2.
3.

4.

Kør maskinen hen på et fladt underlag.
Kontroller, at programknappen (31) er indstillet til ”0”, og
frakobl batteriklemmen (7).
Åbn dækslet (4), og se efter at følgende sikringer er intakte
og fungerer korrekt (fig. 8):
• (A): F1 (35 A) overstrømsafbryder, børstemotor.
• (B): F2 (30 A) sikring, sugelæbe, sugemotor.
• (C): F3 (5 A) sikring, sugelæbe, tilbehør.
Nulstil eller udskift sikringerne, efter at have efterset og
udbedret det problem, der var årsag til deaktiveringen.
Luk dækslet (4).

C
B

A

Figur 8
P100414

PROBLEMLØSNING
Problem

Mulig årsag

Løsning

Batteriklemmen er frakoblet.

Sæt slangen i.

Batteriet er helt fladt.

Kontakt Nilfisk servicecenter for at genoplade
batteriet eller udskifte det.

Sikringen F3 er åben.

Udskift.

Børstemotoren kører ikke.

Sikringen F1 er blevet udløst.

Nulstil sikringen.

Sugemotoren starter ikke.

Sikringen F2 er åben.

Udskift.

Snavsevandstanken er fuld.

Tøm tanken.

Sugenettet er tilstoppet, eller svømmeren er ude af
funktion.

Rengør sugenettet og efterse svømmeren.

Sugeslangen er koblet fra gummisvaberen eller
defekt.

Tilslut eller udskift. (*)

Gummisvaberen er snavset, eller sugelæberne er
slidte eller beskadigede.

Rengør gummisvaberen eller udskift læberne.

Motorerne starter ikke; ingen
kontrollamper tænder.

Utilstrækkelig opsugning af det
snavsede vand.

Tankdækslet er ikke rigtigt lukket, eller pakningerne er Kontroller og/eller rens pakningens overflade, eller
beskadigede.
udskift pakningerne.
Sugemotorens filter er snavset.

Rengør tanken.

Utilstrækkelig dosering af
rengøringsmiddel.

Sæbekanalen er snavset/tilstoppet.

Rengør tanken.

Magnetventilen er defekt.

Udskift. (*)

Gummisvaberen laver mærker på
gulvet.

Snavs under sugelæberne.

Rengør sugelæberne.

Sugelæberne er beskadigede.

Udskift sugelæberne.

Når batteriopladeren tilsluttes
strømforsyningen, tænder de 3 LED- Batteriet er beskadiget eller er ikke tilstrækkeligt
lamper på kørehåndtaget, og batteriet opladet.
oplades ikke.

Kontakt Nilfisk servicecenter for at genoplade
batteriet eller udskifte det.

Når batteriopladeren tilsluttes
strømforsyningen, begynder den
gule LED-lampe på kørehåndtaget at
blinke, og batteriet oplades ikke.

Batteriet er ikke korrekt forbundet til maskinsystemet.

Efterse batteriets forbindelser.

Når batteriopladeren tilsluttes
strømforsyningen, begynder den
røde LED-lampe på kørehåndtaget at
blinke, og batteriet oplades ikke.

Der er en fejl i batteriopladeren.

Udskift. (*)

Når batteriet er fuldt opladet,
begynder den røde LED-lampe på
kørehåndtaget at blinke.

Batteriet er ikke blevet fuldt opladet i løbet af det
maks. tilladte interval.

Prøv eventuelt igen at oplade batteriet.
Hvis problemet vedvarer, skal batteriet udskiftes.
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