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 FORSIKTIG!
• Vær ytterst FORSIKTIG når du betjener denne maskinen. Forsikre deg om at du er kjent med alle driftsinstruksene før 
du betjener maskinen.  Hvis du har spørsmål knyttet til bruk av maskinen, kan du ta kontakt med din overordnede eller din 
lokale Nil  sk Industrial-forhandler.
• Hvis maskinen ikke fungerer som den skal, bør du ikke forsøke å rette feilen selv, med mindre arbeidslederen din 
ber deg om dette.  La i stedet en kvali  sert mekaniker i bedriften, eller en servicerepresentant fra en autorisert Nil  sk 
Industrial-forhandler foreta nødvendige korreksjoner eller utbedringer på utstyret.
• Vær ytterst forsiktig når du arbeider på denne maskinen.  Vær forsiktig så hår, smykker eller løse klesplagg ikke setter 
seg fast i bevegelige deler.  Slå av nøkkelbryteren, og ta ut nøkkelen før du utfører service og vedlikehold på denne 
maskinen.  Sett på parkeringsbremsen før du klatrer ned fra maskinen.  Bruk sunn fornuft og ha gode sikkerhetsvaner, og 
legg merke til de gule etikettene på denne maskinen.
• Kjør maskinen sakte på skrå  ater.  Bruk bremsepedalen (6) til å kontrollere hastigheten når du kjører på skrå  ater.  
IKKE snu maskinen på en skrå  ate, bare kjør opp eller ned.
Den maksimale helningen for skrubbing er 10 %.  Den maksimale helningsvinkelen under transport 16 %.
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INNLEDNING
Ved å benytte denne brukerhåndboken vil du få maksimalt utbytte av din Nil  sk Rider skuremaskin.  Les den grundig før du tar i bruk maskinen.
Merk: Tall i fet skrift og parentes henviser til punkter vist på side B-6 - B-8.
Dette produktet er bare ment for kommersiell bruk.

RESERVEDELER OG SERVICE
Eventuelle reparasjoner skal utføres av et autorisert Nil  sk Servicesenter, som har  fabrikkutdannet  servicepersonell og lagerfører et utvalg av originale Nil  sk 
reservedeler og tilbehør.
Ta kontakt med NILFISK-forhandleren som er oppgitt nedenfor, hvis du trenger service eller reservedeler.  Vennligst oppgi modell- og serienummer ved 
henvendelse.

MODIFISERINGER
Modi  seringer og tillegg til rengjøringsmaskinen som påvirker kapasiteten og sikker drift skal ikke utføres av kunden eller brukeren uten skriftlig tillatelse fra Nil  sk 
Inc. på forhånd. Ikke-godkjente modi  seringer vil gjøre maskinens garanti ugyldig og gjøre kunden ansvarlig for alle ulykker som følger derav.

MERKEPLATE
Modellnummeret og serienummeret til maskinen  nner du på merkeplaten, som sitter på maskinen.  Du trenger denne informasjonen for å bestille reservedeler til 
maskinen.  Bruk feltene nedenfor til å notere maskinens modell- og serienummer for senere bruk.

MODELLNUMMER ______________________________________________________

SERIENUMMER  ________________________________________________________

PAKKE UT MASKINEN
Når maskinen leveres, bør transportkassen og maskinen straks kontrolleres i tilfelle skader.  I tilfelle synlige skader, må transportkassen tas vare på slik at den kan 
kontrolleres.  Ta straks kontakt med Nil  sk Kundeservice hvis du vil kreve erstatning for transportskade.
Når du har fjernet kartongen, skjærer du over plaststroppene og fjerner treklossene ved hjulene.  Bruk en rampe for å rulle maskinen ned fra pallen og på gulvet.

TRANSPORTERE MASKINEN
 FORSIKTIG!

Før transport av maskinen på et åpent plan eller en tilhenger, må du forsikre deg om at . .
• alle luker er godt lukket.
• maskinen er godt festet – se transportfester (30).
• maskinens parkeringsbrems (6) er p[.
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FORSIKTIGHETSREGLER OG ADVARSLER
SYMBOLER
Nil  sk bruker symbolene nedenfor til å varsle om mulige farlige situasjoner.  Les denne informasjonen nøye, og ta nødvendige forholdsregler for å 
beskytte personer og eiendom.
Dette produktet er bare ment for kommersiell bruk, for eksempel i hoteller, skoler, sykehus, fabrikker, butikker og andre lokaler som ikke er vanlige 
husholdninger og bomiljøer.

 FARE!
Brukes til å varsle om overhengende fare som kan føre til alvorlig personskade eller død.

 ADVARSEL!
Brukes til å advare om situasjoner som kan føre til alvorlig personskade.

 FORSIKTIG!
Brukes til å varsle om situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skade på maskinen eller annet utstyr.

  Les alle instrukser grundig før du tar maskinen i bruk.

GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER
Bestemte forsiktighetsregler og advarsler er tatt med for å varsle deg om potensiell fare for skade på maskinen eller mulighet for 
personskade.

 ADVARSEL!
• Denne maskinen skal kun betjenes av personer med nødvendig opplæring og tillatelser.
• Denne maskinen er ikke beregnet til bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller 

mentale evner, eller personer uten erfaring og kunnskap.
• Ved kjøring på ramper eller skrå  ater må bråstans unngås.  Unngå skarpe og brå svinger.  Kjør med lav hastighet 

ned ramper.
• Sørg for at gnister, åpen ild og rykende materialer ikke kommer i kontakt med batteriene.  Eksplosive gasser utskilles 

under normal drift.
• Ved opplading av batteriene, dannes høyeksplosiv hydrogengass.  Lad bare opp batteriene på steder med god 

ventilasjon, og unna åpen  amme.  Ikke røyk under lading av batteriene.
• Fjern alle løse smykker når du arbeider i nærheten av elektriske komponenter.
• Slå av nøkkelbryteren (O) og kople fra batteriene før du utfører vedlikehold eller annet arbeide på elektriske 

komponenter.
• Arbeid aldri under en maskin uten at den er trygt støttet opp av sikkerhets blokker eller stillaser.
• Bruk ikke brennbare rengjøringsmidler, og bruk ikke maskinen i nærheten av slike midler. Maskinen må ikke brukes i 

områder hvor det  nnes antennbare væsker.
• Ikke høytrykksvask operatørkontrollpanelet, kretsbryterpanelet eller batteriene.
• Bruk kun børstene som leveres med eller som er spesi  sert i bruksanvisningen.  Bruk av andre børster kan sette 

sikkerheten i fare.
• Overhold kjøretøyets bruttovekt for maskinen ved lasting, kjøring, løfting eller støtte av maskinen.
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 FORSIKTIG!
• Denne maskinen er ikke godkjent for bruk på offentlig vei eller gangstier.
• Denne maskinen er ikke egnet for oppsamling av helsefarlig støv.
• Ikke bruk skrapeskiver eller slipestein.  Nil  sk kan ikke holdes ansvarlig for eventuell skade på gulv som skyldes bruk 

av skrapeskiver eller slipestein, noe som dessuten kan føre til skade på børstedrevene.
• Når maskinen brukes, skal operatøren passe på at tredjepart, og spesielt barn, ikke utsettes for fare.
• Før services utføres skal all informasjon som gjelder funksjonen være grundig lest og forstått.
• Ikke etterlat maskinen uten tilsyn uten at du først har slått av nøkkelbryteren av (O), fjernet nøkkelen og satt på 

parkeringsbremsen.
• Slå av nøkkelbryteren (O) og ta ut nøkkelen før skifte av børster, og før du åpner noen adkomstpaneler.
• Vær forsiktig slik at ikke hår, smykker eller løse klær setter seg fast i bevegelige deler.
• Vær forsiktig ved  ytting av maskinen ved temperaturer under frysepunktet.  Vann som be  nner seg i 

oppsamlingstanken, tanken for rengjøringsmiddel eller i slangene kan fryse, og føre til skader på ventiler og rørdeler.  
Skyll ut med vindusspylervæske for å motvirke dette.

• Batteriene må fjernes fra maskinen før maskinen avhendes.  Avhending av batterier skal utføres i henhold til gjeldene 
lokale miljøforskrifter.

• Ikke bruk på over  ater som har større stigning enn det som er markert på maskinen.
• Alle dører og deksler skal plasseres som vist i bruksanvisningen før du tar i bruk maskinen.

TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE
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BLI KJENT MED MASKINEN
Når du leser denne håndboken, vil du fra tid til annen komme over et tall eller tegn i parentes med fet skrift – for eksempel: (2). Disse tallene henviser til et element 
som vises på denne siden hvis ikke annet er nevnt.  Slå opp igjen på disse sidene når som helst du har behov for å  nne den nøyaktige plasseringen til en 
komponent eller en kontroll som er nevnt i teksten.  MERK:  Se i vedlikeholdshåndboken for en detaljert beskrivelse av hvert enkelt av enhetene illustrert på de 
neste 4 sidene.
1 Deksel for oppsamlingstank
2 Påfyllingsdeksel for oppløsningstank
3 Førersete
5 Justeringsknott for rattstilling
6 Parkeringsbrems
8 Kjørepedal for retnings- og hastighetskontroll
10 Fremdrifts- og styrehjul
11 Nødstoppbryter/batteriutkopling
12 Skureplate
13 Bakhjul
14 Batterirom (under oppsamlingstanken)

1
2

5

6

8 10

11

12

13

14

20

21

3

24 25 26

27
29

23

30

31

32

20 Kobling til maskinens batteri
21 Kontrollpanel
23 Justeringshendel for førersetet
24 Kretsbryter for kontrollkretsen
25 Kretsbryter for tilbehør
26 Kretsbryter for motorsidekost
27 Tilgangspanel på siden
29 Rengjøringspatron (kun EcoFlex-modeller)
30 Transportfester
31 Sidekoster (ikke alle modeller)
32 Lås på oppsamlingstank
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BLI KJENT MED MASKINEN
4 Dreneringsslange for oppløsningstank
7 Oppløsningens avstengningsventil
9 Beholder (kun sylindriske modeller)
15 Oppsamlingstankens fl ottørbryter
16 Filterhus for sugemotor
17 Nalenhet
18 Oppløsningsfi lter
19 Tømmeslange for oppsamlingstank
22 Knott for naljustering
28 Knott for høydejustering av nal
30 Transportfester

30

4

9

15

16

1718

19

7

28

28

22
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KONTROLLPANEL
A Nøkkelbryter
B Trekkontrollbryter
C Bryter for sidebørste (kun sylindriske modeller)
D Skure PÅ / Skuremodusvalg
E Skurekost av
F Oppløsningsbryter
G EcoFlex-bryter
H Horn
I Suge-/lansebryter
J Rengjøringsmiddelsystem (kun EcoFlex-modeller)
K Skjerm

K1 Indikator for oppløsningsfl yt
K2 Feilindikator
K3 Timeteller
K4 Rengjøringsmiddelsystem -indikator
K5 Batteriindikator
K6 Indikator for skuretrykk
K7 Indikator for at oppsamlingstanken er full
K8 Indikator for lav batterispenning
K9 Indikator for oppløsningsprosentandel

L Bryter for skurehastighet

 Strømnings- Strømnings- Strømnings-  Vanlig Tung Ekstrem
 hastighet 1 hastighet 2 hastighet 3 Skure Skure Skure
 normal kraftig ekstrem (trykk 1 gang) (trykk 2 ganger) (trykk 3 ganger)
 skrubbing skrubbing skrubbing   
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INSTALLERE BATTERIENE
 ADVARSEL!

Vær ytterst forsiktig under arbeid med batterier.  Svovelsyren i batterivæsken kan gjøre stor skade hvis den kommer 
i kontakt med hud eller øyne.  Eksplosiv hydrogengass utskilles fra innsiden av batteriene gjennom åpninger i 
batteridekslene.  Denne gassen kan antennes av gnister, lysbuer eller  ammer. Ikke installer bly-syre-batterier i en 
forseglet beholder eller kapsling.  Hydrogengass fra overlading av batteriet må få slippe ut.
Under vedlikehold av batterier...
* Fjern alle smykker
* Ikke røyk
* Bruk vernebriller, gummihansker og et gummiforkle
* Arbeid på et sted med god ventilasjon
* Ikke la verktøy berøre mer enn én batteripol av gangen
* Koble ALLTID den negative (jord) kabelen fra først når du bytter batteri for å unngå gnister.
* Fest ALLTID den negative kabelen sist når du installerer batterier.

 FORSIKTIG!
Elektriske komponenter i denne maskinen kan påføres stor skade hvis ikke batteriene installeres og tilkoples korrekt. 
Batteriene bør bare installeres av Nil  sk eller en kvali  sert elektriker.
1 Ta batteriene ut av forsendelsespakningen, og kontroller dem nøye for eventuelle sprekker eller andre skader.  Hvis synlige skader foreligger, kontakter du 

transportøren som leverte dem eller batterileverandøren for å kreve erstatning for transportskade.
2 Vri hovednøkkelbryteren (A) til OFF og ta ut nøkkelen.
3 Ta oppsamlingstanken av maskinen. MERK: Koble fra festet og vakuummotorledningen og løft tanken rett opp og av maskinen.
4 Maskinen leveres fra fabrikken med nok batterikabler til å installere seks 6 volts batterier.  Ved hjelp av minst (2) personer og en egnet løftestropp løftes 

batteriene forsiktig inn i batterirommet, og plasser batteriene nøyaktig som på FIGUR 1. Fest batteriene så nær fronten av maskinen som mulig. Hvis du 
installerer et monoblokk-batteri, må du bruke en overhengende kran.

5 Installer batterikablene som vist.  Plasser kablene slik at batteridekslene enkelt kan fjernes for vedlikehold av batteriene.
6 Trekk mutrene forsiktig til på hver av batteripolene inntil polen ikke kan dreies mer.  Ikke trekk polene for hardt til, da de ellers vil bli vanskelig å fjerne ved 

senere vedlikehold.
7 Påfør batteripolene en beskyttende spray (  nnes på bensinstasjoner og bilutstyrsforretninger).
8 Sett en av de sorte batteriskoene over hver av polene og fest på batteripakkens kontakt (20).

FIGUR 1
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INSTALLERE BØRSTENE (SKIVESYSTEM)
 FORSIKTIG!

Slå av nøkkelbryteren (O) og ta ut nøkkelen før skifte av børster, og før du åpner noen adkomstpaneler.
1 Forsikre deg om at skrubbeplaten står i hevet stilling. Forsikre deg om at nøkkelbryteren (A) står i stilling av (O).
2 Se  gur 2. Fjern begge sideskjørtene.  MERK:  Skjørtene holdes på plass av to store knotter (AA). Løsne disse knottene og skyv skjørtene (BB) av 

skureplaten.
3 For å montere børstene (CC) (eller puteholdere), retter du inn tappene (DD) på børsten med hullene på monteringsplaten og dreier for å låse på plass (drei 

ytterkanten av børsten mot fronten av maskinen som vist (EE)).

FIGUR 2
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INSTALLERE BØRSTENE (SYLINDRISK SYSTEM)
 FORSIKTIG!

Slå av nøkkelbryteren (O) og ta ut nøkkelen før skifte av børster, og før du åpner noen adkomstpaneler.
1 Forsikre deg om at skrubbeplaten står i hevet stilling. Forsikre deg om at nøkkelbryteren (A) står i stilling av (O).
2 Se  gur 3. Fjern begge sideskjørtene.  MERK:  Skjørtene holdes på plass av to store knotter (AA). Løsne disse knottene, skyv skjørtene (BB) framover og 

deretter av skureplaten.
3 Løsne de svarte knottene (CC) på toppen av løpehjulene (DD) til de faller langt nok ned til å kobles fra sporene (EE) og fjern dem.
4 Skyv børsten inn i børsterommet, løft den litt, skyv og drei inntil den sitter på plass.  Monter på plass løpehjulenhetene (DD) og skjørtene (BB).

FIGUR 3
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3"
(7.5cm)

FYLLE OPPLØSNINGSTANKEN
Se  gur 4. Fyll oppløsningstanken med maksimum 264 liter (70 gallons) rengjøringsoppløsning.  Ikke fyll oppløsningstanken over 7,5 cm (3 tommer) fra bunnen 
av oppløsningsfyllingen (2).  Oppløsningen skal være en blanding av vann og et egnet rengjøringsmiddel for den aktuelle jobben.  Følg alltid instruksene for 
utblanding på etiketten til kjemikaliebeholderen.  MERK:  EcoFlex™-maskiner kan enten benyttes på konvensjonell må te med rengjøringsmiddel blandet 
i tanken, eller fordelingssystemet for rengjøringsmiddel, kan brukes. Når du benytter fordelingssystemet, må du ikke blande rengjøringsmiddel i 
tanken. Isteden må du benytte rent vann.

 FORSIKTIG!
Bruk bare lavtskummende, ikke-brennbare  ytende rengjøringsmidler som er beregnet for bruk i rengjøringsmaskiner.  
Vanntemperaturen må ikke overskride 130 grader fahrenheit (54.4 grader celsius)

FIGUR 4

revised 10/2015

FIGUR 4.1
F1

INDIKATOR FOR OPPLØSNINGSSYSTEMET (F1):
Se fi gur 4.1.
- Indikatoren vil tennes når løsningssystemet er aktivert og/eller er slått på.
- Indikatoren vil være av hvis løsningssystemet er av.
- Indikatoren vil blinke når løsningstankens (væskenivå)  ottørbryter oppdager et lavt løsningsnivå.
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INSTALLASJON AV NAL
1 Se fi gur 5.  trekk nalen (17) opp på monteringsbrakett, og stram mutrene (AA).
2 Fest tilkoblingsslangen (BB) til nalens inntak vha. slangeklemme (CC).
3 Følg trinnene i avsnittet “Naljustering” for å justere nalens høyde og vinkel på riktig måte.

FIGUR 5
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KLARGJØRING OG BRUK AV OPPLØSNINGSSYSTEMET (KUN ECOFLEX-MODELLER)
Kassetten med rengjøringsmiddel (29) be  nner seg bak sidetilgangspanelet (27).  Fyll kassetten for rengjøringsmiddel med maksimalt 2,2 gallons (8,32 liter) 
rengjøringsmiddel.  VEDLIKEHOLDSMERKNADER:  Fjern kassetten med rengjøringsmiddelet fra boksen for rengjøringsmiddel før du fyller den slik at du unngår 
å søle rengjøringsmiddel på maskinen.
Det anbefales at en separat kassett benyttes for hvert rengjøringsmiddel du planlegger å bruke.  Rengjøringskassettene har hvite etiketter, slik at du kan skrive 
rengjøringsmiddelets navn på hver kassett for å unngå å blande kassettene.  Systemet må tømmes for det forrige rengjøringsmiddelet når du bytter til annen type 
middel.  Når du installerer en ny kassett, må du fjerne lokket (AA) og plassere kassetten i boksen for rengjøringsmiddel.  Installer luftforseglingslokket (BB) og 
rengjøringsmiddelslangen som vist.
Systemet må tømmes for det forrige rengjøringsmiddelet når du bytter til annen type middel.  VEDLIKEHOLDSMERKNAD: Sett maskinen over et gulvsluk før du 
tømmer den da en liten mengde rengjøringsmiddel vil kunne bli tømt ut i løpet av prosessen.
Slik tømmer du når du skal bytte rengjøringsmidler (SKURE- OG LØSNINGSSYSTEMER MÅ VÆRE AV):
1 Koble fra kassetten med rengjøringsmiddelet, og ta den ut.
2. Slå hovednøkkelbryteren (A) PÅ.  Trykk ned og hold løsningsbryteren (F) og rengjøringsmiddelbryteren (J) i 3 sekunder.  Slipp bryterne når ikonet for 

tømming av rengjøringsmiddel (K10) vises på displayet og indikatoren for bytte av rengjøringsmiddel (J1) begynner å blinke.  MERK: Når den er aktivert, 
vil tømmeprosessen ta 10 sekunder.  Se illustrasjonen på neste side for indikasjoner rundt rengjøringsmiddel.  Normalt er én tømmerunde nok til å tømme 
systemet helt.

Slik tømmer du ukentlig (SKURE- OG LØSNINGSSYSTEMER MÅ VÆRE AV):
1 Koble fra kassetten med rengjøringsmiddelet, og ta den ut.  Installer og koble til en kassett fylt med rent vann.
2. Slå hovednøkkelbryteren (A) PÅ.  Trykk ned og hold løsningsbryteren (F) og rengjøringsmiddelbryteren (J) i 3 sekunder.  Slipp bryterne når ikonet for 

tømming av rengjøringsmiddel (K10) vises på displayet og indikatoren for bytte av rengjøringsmiddel (J1) begynner å blinke.  MERK: Når den er aktivert, 
vil tømmeprosessen ta 10 sekunder.  Se illustrasjonen på neste side for indikasjoner rundt rengjøringsmiddel.  Normalt er én tømmerunde nok til å tømme 
systemet helt.

Når nivået med rengjøringsmiddel nærmer seg bunnen av kassetten, er det på tide å fylle på eller bytte ut kassetten.
VEDLIKEHOLDSMERKNADER: Føl instruksjonene for ”Slik tømmer du ukentlig” over hvis maskinen skal lagres i en lengre periode, eller hvis du planlegger å 
ikke bruke rengjøringsmiddelsystemet lenger.
Blandingsforhold for rengjøringsmiddel (SKURESYSTEMET MÅ VÆRE PÅ):
Ikke noe rengjøringsmiddel dispenseres før skure- og rengjøringsmiddelsystemene aktiveres og kjørepedalen (8) er skjøvet fremover.  

• Rengjøringsmiddelikonet (K4) vil alltid vises når rengjøringsmiddelsystemet er på.
Det  nnes 4 moduser av EcoFlex-drift:
 1. Rengjøringsmodus med rent vann – Under skuring kan rengjøringssystemet bli slått av til en hver tid ved å trykke på av/på-bryteren for 

rengjøringsmiddel (J) slik at du kan skure med bare vann.  Rengjøringsmiddelindikatoren (J1) vil være AV.
 2. Modus for minimal konsentrasjon av rengjøringsmiddel – EcoFlex-indikator (G1) PÅ (aktivert ved et kort trykk på EcoFlex-bryteren (G) i modus for 

maksimal konsentrasjon av rengjøringsmiddel).  Se under trinnene ”Programmere minste rengjøringsmiddelnivå”.
 3. Modus for maksimal konsentrasjon av rengjøringsmiddel – EcoFlex-indikator (G1) AV (aktivert ved å trykke og holde inne EcoFlex-bryteren 

(G) i 2 sekunder).  Se under trinnene ”Programmere maksimalt rengjøringsmiddelnivå”.  Ikke bruk et konsentrasjonsnivå som overskrider 
rengjøringsmiddelprodusentens anbefaling.

 4. EcoFlex-rengjøringsmodus – Trykk på EcoFlex-bryteren (G) for å øke rengjøringsmiddelforholdet i ett minutt til det forhåndsprogrammerte maksimale 
rengjøringsmiddelkonsentrasjonsnivået (som angitt i programmeringsinstruksjonene under).  Dette vil også gjøre at løsningens  ythastighet øker til 
neste  nivå og skrubbetrykket øker til neste nivå.  EcoFlex-indikator (G1) vil blinke i ett minutt.

Programmere rengjøringsmiddelnivå med maksimum konsentrasjon
1. Trykk på bryteren for skuring med et t trykk (D) for å aktivere skuresystemet.
2. Trykk og hold nede EcoFlex-bryteren (G) i omkring 2 sekunder inntil indikatoren (G1) er AV (rengjøringsmiddelmodusen for maksimal konsentrasjon).
3. Trykk og hold nede rengjøringsmiddelbryteren i omkring 2 sekunder til indikatoren (J1) blinker.
4. Mens indikatoren blinker vil du ved å trykke på og slippe rengjøringsmiddelbryteren gå gjennom de tilgjengelige forholdene (0,25 %, 0,3 %, 0,4 %, 0,5 

%, 0,66%, 0,8 %, 1 %, 1,5 %, 2 %, 3 %).
5. Når ønsket forhold vises på skjermen (K9), slipper du bryteren og den vil lagre innstillingen etter 3 sekunder.
6. Når innstillingen for maksimalt rengjøringsmiddelnivå er stilt inn til en lavere konsentrasjon enn den gjeldende innstillingen for minste programmerte 

konsentrasjon, vil standardinnstillingen for minimumskonsentrasjon være lik den innstillingen for maksimal konsentrasjon til den endres av operatøren.

Programmere rengjøringsmiddelnivå med minimum konsentrasjon
1. Trykk på bryteren for skuring med et t trykk (D) for å aktivere skuresystemet.
2. Påse at EcoFlex-indikatoren (G1) er PÅ (modus for minimal konsentrasjon av rengjøringsmiddel).
3. Trykk og hold nede rengjøringsmiddelbryteren i omkring 2 sekunder til indikatoren (J1) blinker.
4. Mens indikatoren blinker vil du ved å trykke og slippe rengjøringsmiddelbryteren gå trinnvis gjennom de tilgjengelige forholdene. (Merk: Det er kun 

forhold som har lavere konsentrasjon eller tilsvarende innstillingen for maksimalt rengjøringsmiddel, som vil være tilgjengelige.
5. Når ønsket forhold vises på skjermen (K9), slipper du bryteren og den vil lagre innstillingen etter 3 sekunder.

Når rengjøringsmiddelets strømningshastighet er stilt inn, økes og reduseres rengjøringsmiddelets strømningshastighet, mens blandingsforholdet for 
rengjøringsmiddelet forblir det samme.
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FIGUR 6

KLARGJØRING OG BRUK AV OPPLØSNINGSSYSTEMET (KUN ECOFLEX-MODELLER)

Tømme
Trykk på (J) og (F) i 3 sekunder for å tømme.

Rengjøringsmiddelmodus 
med minimal konsentrasjon

FIGUR 7

Rengjøringsmiddelmodus 
med maksimal konsentrasjon
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BRUK AV MASKINEN
 ADVARSEL!

Forsikre deg om at du har forstått betjeningskontrollene, og hvordan de virker.
Ved kjøring på ramper eller skrå  ater må bråstans unngås når maskinen er lastet.  Unngå skarpe og brå svinger.  Kjør 
med lav hastighet ned skråninger.
Bruksanvisning for skuring...
Følg instruksjonene i avsnittet “Klargjøre maskinen for bruk” i denne håndboken.
1 Se  gur 8. Mens du sitter i førersetet på maskinen, justerer du setet og rattet til en komfortabel stilling ved hjelp av justeringene (23) og (5).
2 Drei hovednøkkelbryteren (A) til stilling PÅ (I).  Dette vil aktivere indikatorene på kontrollpanelet. Se batteristatusindikatoren (K5) og timeteller (K3) før du fortsetter.
3 Frigjør parkeringsbremsen (6).  Når du skal transportere maskinen til arbeidsstedet, legger du jevnt trykk på kjørepedalen (8) med foten. Trå på forkant av pedalen for 

å kjøre forover, eller bakkant av pedalen for å rygge.  Juster trykket på pedalen til du har oppnådd ønsket hastighet.
4 Trykk ned og hold oppløsningsbryteren (F) i 5 sekunder for å forhåndsfukte gulvet.  MERK:  Dette vil bidra til å hindre oppskraping av gulvet når du starter skuringen 

med tørre børster. Dette må gjøres før du trykker på skuresystemets på bryter (D).
5 Trykk på bryteren Skuring PÅ (D) én gang for vanlig skuringsmodus, to ganger for kraftig skuringsmodus og tre ganger for ekstrem skuringsmodus.  Både 

løsningsstrømningen og rengjøringsmiddelstrømningen (EcoFlex-modeller) har 3 forhåndsinnstillinger som sammenfaller med 3 skuremodi (se kontrollpanel).
MERK: Det  nnes en overstyringsfunksjon for løsningens strømningshastighet som kan benyttes hvis du ønsker å øke løsningens strømningshastighet uten at 
skuretrykket øker.  Hold ned løsningsbryteren (F) i 3 sekunder (løsningsindikatoren vil begynne å blinke), og slipp den deretter.  Du har da 3 sekunder til å angi en 
annen strømningshastighet ved å trykke på løsningsbryteren (F) gjentatte ganger til indikatoren for løsningens strømning (K1) viser den hastigheten du ønsker (1–5 / 
se kontrollpanel).  Alle påfølgende justeringen av skuretrykk vil tilbakestille løsningens strømningshastighet til standard.

6 Når bryteren for skuring PÅ (D) er valgt, senkes børstene, nalen og sidekostene (sylindriske modeller) automatisk til gulvet.  Skure-, løsnings-, vakuum-, vaskemiddel- 
(EcoFlex-modeller) og sidekostesystemene (sylindriske modeller) aktiveres alle automatisk og vil starte når kjørepedalen (8) er aktivert. Alle individuelle systemer kan 
slås AV eller PÅ ved å trykke på systemets bryter når som helst under skuring.
MERK:  Når man starter maskinen i revers, heves nalen automatisk.

7 Begynn skuringen ved å kjøre maskinen forover i en rett linje i normal gangfart, og sørg for at hvert spor overlapper det forrige med 5-8 cm (2-3 tommer). Når det 
måtte være nødvendig, justerer du både maskinens hastighet og oppløsnings  yten i henhold til gulvets tilstand.

 MERK: Den maksimale skurehastigheten kan økes ved å trykke på bryteren for skurehastighet (L). Standard maksimal skurehastighet er mindre enn den maksimale 
transporthastigheten. Hvis du trykker på denne bryteren, overstyres denne standarden og tillater skuring ved maksimal transporthastighet.

 Hvis du skurer på en glatt gulv  ate eller dobbeltskurer og slår på Traction Control™-knappen (B), reguleres drivhjulets moment, noe som gir økt kontroll og forbedret 
traksjon på gulvet.

 Høyden på sidebørsten kan justeres.  Se kapittelet ”Vedlikehold av sidebørste” i denne manualen.

 FORSIKTIG!
For å unngå at gulvet skades, må maskinen være i bevegelse så lenge børstene roteres og er i bevegelse.
8 Under skuring må det med jevne mellomrom kontrollers at alt avfallsvann samles opp etter hvert som maskinen kjøres.  Ligger det avfallsvann igjen bak maskinen, kan 

det være at du tilfører for mye oppløsning, oppsamlingstanken kan være full, eller nalverktøyet kan ha behov for justering.
9 Maskinen kjører som standard i siste rengjøringsmodus som ble brukt minimal eller maksimal konsentrasjon av rengjøringsmiddel (hvis rengjøringsmiddel er til 

stede og var aktivert).  Trykk på EcoFlex-bryteren (G) for å overstyre den gjeldende rengjøringsmodusen og midlertidig øke skuretrykket, løsningsstrømningen og 
blandingsforholdet for rengjøringsmiddel (med mindre den er i maksimal konsentrasjon).  Dette vil gjøre at indikatoren blinker i ett minutt, strømningshastigheten 
for løsningen vil øke til neste nivå, skuretrykket vil øke til neste nivå, og blandingsforholdet for rengjøringsmiddelet vil være på nivå for maksimal konsentrasjon 
(rengjøringsmiddelsystemet vil slås på hvis det var av).

 MERK: Hvis du trykker og holder nede EcoFlex-bryteren (G) i 2 sekunder, veksler det mellom driftsmodi med minimal eller maksimal konsentrasjon.  EcoFlex-systemet 
vil kun fungere hvis skuresystemet (D) har blitt aktivert.

10 For særlig tilsmussede gulv kan en skureoperasjon med enkelt gjennomgang være utilstrekkelig, og det kan være nødvendig å foreta en “dobbeltskuring”.  Denne 
operasjonen atskiller seg fra en enkelt skureoperasjon ved at den første passeringen foretas med nalen i hevet stilling (trykk Vakuum-/Lansebryteren (I) for å heve 
nalen).  På denne måten vil rengjøringsoppløsningen bli liggende lengre og virke på gulvet.  Den avsluttende gjennomgangen foretas over det samme området, men 
denne gang med nalen senket for å samle opp den akkumulerte oppløsningen.

11 Oppsamlingstanken har en automatisk avstengningsbryter (15) som slår AV alle systemene, med unntak av kjøresystemet når oppsamlingstanken er full. Når denne 
bryteren aktiveres, må du tømme oppsamlingstanken. Maskinen vil ikke samle opp vann, eller skure så lenge denne bryteren er aktivert.

 MERK: Alle andre indikatorer slukker, og indikatoren ”Recovery Tank Full” (K7) (oppsamlingstank full) vises på skjermpanelet når bryteren aktiveres. Hvis denne 
kontrollen til stadighet indikerer full tank når tanken ikke er full, kan funksjonen kobles ut. La en kvali  sert servicetekniker utføre denne funksjonen etter at 
vedkommende har sett i vedlikeholdshåndboken.

12 Når du ønsker å avslutte skuringen, eller hvis oppsamlingstanken er full, trykker du én gang på bryteren Skuring AV (E).  Dette vil automatisk stoppe skurebørstene og 
oppløsnings  yten, og skureplaten vil løftes opp. Nalen heves etter en forsinkelse, og oppsugingen vil stoppe etter en forsinkelse (for å la gjenværende vann bli sugd 
opp uten å slå på vakuum igjen).

13 Kjør maskinen til et godkjent sted for tømming av kjemisk avfall, og tøm oppsamlingstanken slik: Trekk dreneringsslangen (19) ut av oppbevaringen i den 
bakre rammen, og ta ut pluggen (hold enden av slangen høyere enn væskenivået i tanken for å unngå en plutselig og ukontrollert strøm av spillvann).  Etterfyll 
oppløsningstanken og fortsett skuringen.

MERK: Forsikre deg om at oppsamlingstankens deksel (1), og dreneringsslangen (19) topp er godt forseglet. Hvis ikke vil ikke maskinen kunne hente opp vann på en 
korrekt måte.

Når batteriene trenger opplading, vil indikatoren for lav batterispenning (K8) tennes, skurebørstene og oppløsningsstrømmen vil stoppe og skureplaten heves. Nalen heves 
etter en forsinkelse, og vakuumet stopper etter en forsinkelse. Transporter maskinen til et vedlikeholdsområde, og lad opp batteriene i henhold til instruksjonene i batteri-
seksjonen av denne håndboken.
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VÅT STØVSUGING
Følg disse trinnene når du vil utstyre maskinen med tilleggsutstyr for å foreta våt oppsuging.
1 Koble oppsamlingsslangen fra nalen (17).  Fest koblingen og slangen fra lansesettet til oppsamlingsslangen.
2 Fest egnet utstyr for våt oppsuging til slangen.  (Nil  sk leverer et sett med lanse PN56413687 som tilbehør.)
3 Drei hovednøkkelbryteren (A) til stilling PÅ, og trykk inn vakuum-/lansebryteren (I).  Sugemotoren og pumpen vil gå kontinuerlig inntil du igjen trykker på 

bryteren for å slå dem AV.  MERK:  Indikatoren ”Recovery Tank FULL” deaktiveres når lansefunksjonen er aktivert. Flottøren vil stoppe strømmen inn i 
oppsamlingstanken.

VEDLIKEHOLDSMERKNADER: Se i vedlikeholdshåndboken for detaljerte funksjonsbeskrivelser av alle kontroller og ekstra programmeringsmuligheter.

FIGUR 8
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ETTER BRUK
1 Når du er ferdig  med å skure, trykker du på knappen Skuring av (E). Dette vil automatisk heve, trekke inn og stoppe alle maskinsystemene (børster, nal, 

vakuum, oppløsning og rengjøringsmiddel (EcoFlex modeller).  Kjør deretter maskinen til et egnet sted der du foretar det daglige vedlikeholdet. Gå dessuten 
gjennom vedlikeholdsplanen, og utfør annet periodisk vedlikehold som måtte være påkrevet.

2 Når du skal tømme oppløsningstanken, løsner du dreneringsslangen for oppløsningstanken (4) fra klemmefestet.  Rett slangen mot et godkjent sted for 
tømming av kjemisk avfall, og ta ut pluggen.  Skyll tanken med rent vann.

3 Når du vil tømme oppsamlingstanken, trekker du dreneringsslangen for oppsamlingstanken (19) ut fra oppbevaringen i den bakre rammen.  Rett slangen mot 
et godkjent sted for tømming av kjemisk avfall, og ta ut pluggen (hold enden av slangen høyere enn vannivået i tanken for å unngå en plutselig og ukontrollert 
strøm av avfallsvann).  Oppsamlingstankens dreneringsslange kan trykkes sammen for å regulere strømmen av vann. Skyll oppsamlingstanken med rent 
vann. Kontroller oppsamlings- og sugeslangene. Skift dem hvis de er ødelagte eller skadet.

4 Fjern børstene eller puteholderne.  Skyll børstene eller pad’ene i varmt vann, og heng dem opp for å tørke.
5 Ta av nalen, skyll den med varmt vann, og monter den deretter tilbake på festet.
6 Fjern avfallsskuffen på sylindriske systemer og rengjør den grundig.  Beholderen fjernes fra begge sider av maskinen ved å fjerne skjørtet og løfte beholderen 

opp og bort fra huset. Deretter  trekkes beholderen ut.
7 Kontroller vedlikeholdsplanen nedenfor, og utfør eventuelle vedlikeholdspunkter som måtte være påkrevet før du setter maskinen bort.

VEDLIKEHOLDSPLAN
VEDLIKEHOLDSPUNKT Daglig Ukentlig Månedlig Årlig

Lade opp batteriene X
Kontroll og rengjøring av tanker og slanger X

Kontroll, rengjøring, rotasjon av børster eller pads X
Kontroll og rengjøring av  nalen X

Kontroll og rengjøring av  ottørbryteren X
Kontroll og rengjøring av sugemotorens skum  lter(e) X
Rengjøring av avfallsskuffen på sylindriske systemer X

Kontroller væskenivået i hvert enkelt batteri X
Kontroller nederdelene på skurehuset X

Kontroll og rengjøring av oppløsnings  lteret X
Kontroller fot/parkeringsbrems for slitasje og justering X

Rengjøring av oppløsningsskuff på sylindriske systemer X
Tøm rengjøringssystemet (kun modeller med EcoFlex) X

Vedlikehold av sidebørsten X
Smøring – smørenipler X

* Kontroll av karbonbørster X

* La Nil  sk kontrollere karbonbørstene i sugemotoren en gang hvert år, eller etter 300 driftstimer.  Karbonbørstene i børste- og fremdriftsmotorene skal kontrolleres 
en gang hvert år, eller etter 500 driftstimer.
MERK:  Se Servicehåndboken for mer detaljerte opplysninger om vedlikehold, service og reparasjoner.
8 Oppbevar maskinen på et rent og tørt sted innendørs. Hold den unna frost. La tankene stå åpne for utlufting.
9 Vri hovednøkkelbryteren (A) til OFF (O) og ta ut nøkkelen.
10 Batteriene er de dyreste utskiftningsgjenstandene på denne maskinen. Husk det følgende for å beskytte investeringen din og få så mange sykluser ut av 

batteriene som mulig:
 • Batteriene vil vare lenger hvis de holdes helt oppladet.
 • Batteriene i denne maskinen vil ikke utvikle et minne.
 • Batteriene vil vare lenger og vil gi  ere sykluser hvis de lades når du har mulighet til det.
 • Batteriladere vil ikke over- eller underlade batteriene.
 • Batterier vil svikte for tidlig hvis de oppbevares i en utladet tilstand.
 • Batteriladeren må kobles til, og laderen må få mulighet til å kjøre gjennom hele ladesekvensen for å lade batteriene helt opp. Dette skal gjøres hver dag 

etter bruk.

SMØRE MASKINEN - FIGUR 9
En gang hver måned skal en liten mengde smørefett pumpes inn i hver smørenippel på maskinen, inntil smørefettet pipler ut ved lagrene.
Smøreniplene er plassert som følger (eller påfør grease på) (AA):
• Akselen til nalens løpehjul og festet
• Universalledd på styreakselen
• Styrekjeden
• Gjengene til justeringsknotten for nalens monteringsvinkel
Én gang i måneden brukes lett maskinolje eller syntetisk smøremiddelspray for å smøre følgende deler (BB):
• Nal og hjul
• Bremsepedalforbindelse (parkeringsbrems) 
• Justeringsknotter for sideskjørthøyde
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LADE OPP BATTERIENE
Lad batteriene hver gang før maskinen skal benyttes, eller når batteriindikatoren (K5) viser mindre enn full.
Når du skal lade batteriet...
1 Se fi gur 10. Trykk på Utkobling av batteri (11).
2 Åpne tilgangspanelet på siden (27) og skyv kontakten fra laderen inn i batterikontakten (20).
3 Følg instruksene på batteriladeren.
4 Kontroller væskenivået i hver battericelle etter at batteriene er ladet opp.  Etterfyll om nødvendig med destillert vann, til væsken når opp til bunnen av 

påfyllingsrørene.

 ADVARSEL!
Ikke etterfyll batteriene før opplading.
Lad batteriene på et sted med god ventilasjon.
Unngå å røyke under alle former for vedlikehold av batteriene.
Under vedlikehold av batterier...
• Fjern alle smykker
• Ikke røyk
• Bruk vernebriller, gummihansker og et gummiforkle
• Arbeid på et sted med god ventilasjon
• Ikke la verktøy berøre mer enn én batteripol av gangen
• Koble ALLTID den negative (jord) kabelen fra først når du bytter batteri for å unngå gnister.
• Fest ALLTID den negative kabelen sist når du installerer batterier.

 FORSIKTIG!
For å unngå skade på gulvover  aten, bør vann og batterisyre tørkes bort fra toppen av batteriene etter lading.

KONTROLLERE
ELEKTROLYTTNIVÅET I 
BATTERIENE
Kontroller vannnivået i batteriene minst en 
gang per uke.
Fjern utluftingslokkene og kontroller 
væskenivået i hver battericelle etter 
at batteriene er ladet opp. Bruk 
destillert eller avmineralisert vann fra 
en batterifyllingsdispenser (  nnes i 
bilutstyrforretninger) til å fylle hver celle opp 
til nivåindikatoren (eller til 10 mm over toppen 
av separatorene).  IKKE fyll for mye vann på 
batteriene!

 FORSIKTIG!
Batterisyre kan søles på gulvet hvis 
batteriene overfylles.
Stram til utluftingslokkene.  Vask av toppen av 
batteriene med en oppløsning av natron og 
vann (2 spiseskjeer natron til 1 liter vann).
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VEDLIKEHOLD AV NALEN
Hvis nalen etterlater smale striper eller vann, kan nalgummien være skitten eller skadet.  Fjern nalen, skyll den med varmt vann og kontroller gummibladet.  Snu 
eller skift ut gummibladet hvis det er oppskåret, opprevet, nedslitt eller bølgeformet.
Slik snur eller skifter du det bakre gummibladet ...
1 Se fi gur 11.  Hev nalen fra gulvet, og løsne den midtre spennen (AA) på nalen.
2 Ta av strammestroppene (BB).
3 Hekt det bakre gummibladet av føringspinnene.
4 Gummibladet har  re skrapekanter som vist under. Vend bladet slik at en ren, uskadd kant vender mot fronten av maskinen.  Dersom alle  re skrapekantene 

er oppskåret, opprevet eller runde av slitasje, må hele gummibladet skiftes ut.
5 Monter gummibladet ved å følge de samme trinnene i omvendt rekkefølge, og juster nalens helning.
Slik snur eller skifter du det fremre gummibladet ...
1 Hev nalverktøyet opp fra gulvet, og løsne deretter de to (2) tommel  ngerskruene (CC) på toppen av nalen før du fjerner nalverktøyet fra festet.
2 Ta av de bakre strammestroppene først.
3 Fjern alle vingemutterne som holder det fremre bladet på plass, og ta av strammestroppen og bladet.  
4 Gummibladet har  re skrapekanter som vist under. Vend bladet slik at en ren, uskadd kant vender mot fronten av maskinen.  Dersom alle  re skrapekantene 

er oppskåret, opprevet eller runde av slitasje, må hele gummibladet skiftes ut.
5 Monter gummibladet ved å følge de samme trinnene i omvendt rekkefølge, og juster nalens helning.

JUSTERING AV NALEN
Det  nnes to justeringsmuligheter for nalverktøyet; vinkel og høyde.
Juster nalvinkelen hver gang et blad blir snudd eller skiftet ut, eller hvis nalen ikke tørker gulvet tørt.
1 Parker maskinen på et  att, jevnt underlag.
2 Senk nalen,  ytt maskinen litt forover, og juster nalens helning og høyde ved hjelp av nalens justeringsknott (22) og nalens høydejusteringsknapper (28) slik 

at nalens bakre blad berører gulvet jevnt over hele nalens bredde, og at det bøyes lett som vist i snittet av nalen.
3 Nalhøyden er forhåndsinnstilt ved fabrikken, men kan trenge periodisk justering på grunn av slitasje på hjulene.  Riktig nalhøyde oppnås når det fremre 

nalbladet er i kontakt med gulvet, men ikke bøyd.  Bruk høydejusteringsknottene (28) for å sikre at bladposisjonen er i vater fra venstre til høyre.
4 Vippejusteringsknotten (22) brukes til å justere vinkelen til verktøyet for uniform kontakt fra midten til endene av bladet.

FIGUR 11
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VEDLIKEHOLD AV SIDESKJØRT
Sideskjørtenes funksjon er å føre spillvann til nalen og dermed bidra til å holde vannet innenfor maskinens rengjøringsbane.  Ved normal bruk vil også 
bladene i sideskjørtet bli slitt over tid.  Da vil operatøren kunne konstatere en beskjeden vannmengde som lekker ut under sideskjørtet.  Ved hjelp av 
høydejusteringsfunksjonen er det enkelt å senke bladene slik at alt vannet blir samlet opp av nalen.
Slik snur eller skifter du ut skuresystemets sideskjørt ...
1 Se  gur 12. Løsne de to (2) festeskruene som holder sideskjørtene på plass (AA) (2 per side), og fjern skjørtenhetene (BB) fra skureplattformen. MERK: 

Fjern skjørtene ved først å skyve dem framover og deretter trekke dem av.
2 Ta av alle komponenter som holder bladene festet til skjørtehusene. MERK: Hovedbladet på hver skjørtehus holdes på plass med verktøyfrie holdere. Løsne 

ganske enkelt de store vingemutrene (CC), og drei deretter knottene (DD) på utsiden av skjørtehusene til de er vannrette, og skyv gjennom sporene. Det lille 
innvendige bladet (EE) på platemodeller holdes på plass av en plate og to skruer og muttere, og har to skarpe kanter.

3 Hovedskjørtbladet har  re skrapekanter som vist. Vend bladet slik at en ren, uskadd kant vender mot midten av maskinen. Dersom alle 4 kantene er 
oppskåret, opprevet eller slitt så mye at det ikke nytter å justere dem, må alle bladene skiftes ut. 

4 Sett på plass igjen skjørtehusenhetene på maskinen, og juster bladet slik at det får god kontakt med gulvet når børsteplaten settes i skurestilling.

HØYDEJUSTERING AV SIDESKJØRT
1 Boltene til festeskruene som holder sideskjørthuset på plass, har justeringskranser (FF) som skal heves eller senkes for å kompensere for slitasje på 

bladene.
2 For å justere, fjerner du skjørtenhetene (BB) fra skureplattformen for å få tilgang til justeringskransene (FF).  Tips for justering:  Skjørtenes festeskruer (AA) 

kan løsnes mens skjørtene fremdeles er på, og justeringskransene (FF) kan roteres ved å stikke hånden inn under skjørtehuset.
3 Vri justeringskransene (FF) (opp eller ned) til bladene  bøyer seg akkurat så mye under skuring at alt avfallsvannet holdes inni skjørtet.  MERK:  Det er kun 

nødvendig med små justeringer for å få bladet til å tørke effektivt.  Ikke senk bladene for mye. Bladene vil da bøye seg for mye og bli utsatt for unødig slitasje.
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VEDLIKEHOLD AV SIDESKJØRT
 SKIVE SYLINDRISK

FIGUR 12
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VEDLIKEHOLD AV SIDEBØRSTENE
Sidebørstene  ytter skitt og avfall vekk fra vegger eller kurver og inn i hovedbørstens bane.  Juster sidebørstene slik at busten har kontakt med gulvet fra klokken 
10 (AA) til klokken 3 (BB) i henhold til  gur 13 når børsten er nede og aktivert.
Slik går du frem for å justere sidebørstene...
Sidebørstene justeres gjennom justeringsmodusen.  Følg disse trinnene for å gå inn i “Justeringsmodus”...
1 Drei nøkkelbryteren (A) til stillingen OFF (O).
2 Trykk og hold inne Sidebørstebryteren (C) og bryteren skrubb av (E).
3 Mens disse bryterne holdes inne (C og E) dreies nøkkelbryteren til stillingen ON (I).
4 Hold inne bryterne i 2 sekunder til LED-lampene for sidebørste, skrubb av og skrubb på, tennes.
5 Slipp bryterne.  Displayet (K) vil nå vise meldingen [SIDE BROOM ADJUSTMENT] ”SIDEBØRSTEJUSTERING”.
Når du er inne i “Justeringsmodus” gjennomføres følgende trinn for å justere sidebørsten...
1 Trykk bryteren for Skrubb på (D) for å senke sidebørstene og bryteren for Sidebørste (C) for å heve sidebørstene til ønsket høyde.
2 For å lagre høyden på sidebørsten trykkes bryteren Skrubb av (E) inn.  Sidebørstene vil heve seg til opp-stilling, og displayet vil vise et nøkkelsymbol (som 

indikerer at nøkkelbryteren bør kretses av og på).
3 Maskinen er nå programmert til å bruke den nye høydeposisjonen for sidebørsten.
MERK:  Maskinen bør oppbevares med sidebørstene i hevet stilling.  Sidebørstene bør skiftes ut når busten er slitt ned til en lengde på 7,62 cm (3 tommer) eller 
når den ikke lenger virker med vanlig effektivitet.
Slik går du frem for å skifte ut sidebørsten...
1 Hev sidebørstene.
2 Fjern den store pinnen (CC) som holder sidebørsten på og ta av børsten.
3 Installer den nye børsten ved å skyve den OPP på akslingen og sett pinnen (CC) på plass.

FIGUR 13
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GENERELL FEILSØKING
Problem Mulig årsak Tiltak
Dårlig vannoppsamling Slitte eller opprevne nalblader Snu eller skift

Nalen er feil justert Juster slik at nalen berører gulvet
jevnt i hele sin lengde

Oppsamlingstanken er full Tøm oppsamlingstanken
Oppsamlingstankens dreneringsslange lekker Fest lokket på dreneringsslangen eller skift
Lekk pakning i oppsamlingstankens deksel Skift ut pakningen, eller sett lokket ordentlig 

på plass
Avfall sitter fast under nalen Rengjør nalen
Sugeslange tilstoppet Fjern tilstopping
Bruker for mye oppløsning Reduser strømmen via oppløsningsknappen 

på kontrollpanelet
Lokket over skum  lteret sitter ikke riktig Sett lokket ordentlig på plass

Dårlig skureresultat Slitt børste eller pute Snu, eller skift ut børstene
Feil børste- eller putetype Kontakt Nil  sk
Feil rengjøringsmiddel Kontakt Nil  sk
Maskinen kjører for fort Kjør saktere
Bruker for lite oppløsning Øk strømmen via oppløsningsknappen på 

kontrollpanelet
Skuremotorene går ikke Utløst 20 A (F3) kretsbryter Kontroller for kortslutning, og tilbakestill 

kretsbryter
Utilstrekkelig oppløsningsstrøm
eller ingen oppløsning

Oppløsningstanken er tom Fyll oppløsningstanken
Oppløsningsrør, ventiler, skuff eller  lter er 
tett

Skyll ut rør/skuff og rengjør oppløsnings  lter

Oppløsning slått AV Aktiver strømmen via oppløsningsknappen 
på kontrollpanelet

Oppløsningsmagnetventilen er tilstoppet eller 
defekt

Rengjør eller bytt ventil (se servicehåndbok)

Maskinen vil ikke kjøre Nødstoppbryter utløst Kople til batterikontakter igjen
Sikkerhetsbryter i førersetet Kontroller med tanke på åpne kretser og 

skift ut
Feil i hovedsystemkontroller Sjekk aktuelle feilkoder

(se vedlikeholdshåndbok)
Utløst 3 A (F1) kretsbryter Kontroller for kortslutning, og tilbakestill 

kretsbryter
Ingen drift forover/bakover Fremdriftssystemets hastighetskontroll Sjekk aktuelle feilkoder

(se vedlikeholdshåndbok)
Nødstoppbryter utløst Kople til batterikontakter igjen

Oppsuging stanser og displayet  
viser
Viser “FULL” før oppsamlingstanken 
er full

blokkert nalslange Fjern tilstopping
Mye væske suges opp
ved høy kjørehastighet

Kjør saktere, eller deaktiver automatisk 
avstenging (se vedlikeholdshåndbok)

Dårlig feieytelse
(Sylindrisk system)

Avfallbeholder full Tøm og rengjør avfallsbeholder
Slitte børster Skift ut børstene
Deformerte børster Vend børstene

Ingen  yt av rengjøringsmiddel (kun 
EcoFlex-modeller)

Tom rengjøringskassett Fyll rengjøringskassetten
Tilstoppet eller knekt rør Tøm systemet, rett ut rørene for å

fjerne eventuelle bøyer
Den tørre forseglingen på 
rengjøringskassetten er ikke forseglet

Sett tilbake den tørre forseglingen

Pumpen for rengjøringsmiddelet
frakoblet eller tilkoblet feil

Fest kablene
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GENERELL FEILSØKING
FEILKODEVISNING

0.2
29A

Alle feilkoder som registreres av A2-kontrollkortenheten vil vises 
på kontrollpaneldisplayet når de oppstår. Hvis det  nnes  ere 
enn én feil, vil visningen gå gjennom feilkodene med intervaller 
på ett sekund. Feilen (A) vil vises som et skiftenøkkelsymbol  
etterfulgt av en tosifret kode. For eksempel    29 som vist i 
bildet ved siden av, er en åpen feil i sugemotoren.

Displaykode Feil/feilbeskrivelse

  01 Skuredekk registrerer R2-resistorfeil 

  03 Feil ved hastighetskontroll

  04
Skuremotor er overbelastet
Merk deg at noen modeller bruker én, to eller tre 
skuremotorer.

  05
Kontaktorspole i venstre børstemotor er overbelastet 
Kontaktor K4 er for venstre motor på dekkene med tre 
motorer.

  06

Kontaktorspole i midtre børstemotor er overbelastet.
Kontaktor K3 er for midtre motor på dekk med tre 
motorer. K3 er for den venstre motoren på dekk med to 
motorer.

  07

Kontaktorspole i høyre børstemotor er overbelastet 
Kontaktor K2 er for høyre motor på dekk med to eller tre 
motorer. K2 er den eneste kontaktoren på dekk med én 
motor.

  08 Skuredekkets aktuator er overbelastet

  09 Sugemotor er overbelastet

  10 K1 Kontaktorspole for sugemotor er overbelastet.

  11 Nalens aktuator er overbelastet

  12 L1 Løsningssolenoide er overbelastet

  13 Kontrollpumpe for løsning er overbelastet.

  16 K6 Motorkontaktorspole for sidekost er overbelastet

  17 Overbelastning av sidekostenes aktuator

  18 K5 Reservekontaktorspole er overbelastet

  19 Ryggealarm er overbelastet

  20 Feil i horneffekt

Displaykode Feil/feilbeskrivelse

  21 Skuremotor åpen

  22 Kontaktorspole i venstre børstemotor åpen 

  23
Kontaktorspole for venstre børstemotor kortsluttet til 
jording 

  24 Kontaktorspole i midtre børstemotor åpen 

  25
Kontaktorspole for midtre børstemotor kortsluttet til 
jording 

  26 Kontaktorspole i høyre børstemotor åpen 

  27
Kontaktorspole for høyre børstemotor kortsluttet til 
jording 

  28 Skuredekkets aktuator åpen 

  29 Sugemotor åpen 

  30 Kontaktorspole for sugemotor åpen 

  31 K1 Kontaktorspole for sugemotor kortsluttet til jording 

  32 Nalens aktuator åpen 

  33 L1 Løsningssolenoide åpen 

  34 L1 Løsningssolenoide kortsluttet til jording 

  35 Kontrollpumpe for løsning åpen 

  36 Kontakorspole for sidekostmotor åpen 

  37 K6 Kontaktorspole for sidekostmotor kortsluttet til jording 

  38 Aktuatormotor for sidekost åpen 

  39 Kontaktorspole for reservemotor åpen 

  40 K5 Kontaktorspole for reservemotor kortsluttet til jording 

  41 Ryggealarm åpen 

  42 Ryggealarm kortsluttet til jording
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TILBEHØR/EKSTRAUTSTYR
I tillegg til standardkomponentene, kan maskinen utstyres med følgende tilbehør / ekstrautstyr, etter maskinspesi  kk bruk:

• Børster med hardere eller mykere bust • Fotvernsett for operatør
• Sett for autofylling av løsning • Reservealarmsett
• Sugemotorsett • Spraystavsett
• Advarselsskiltsett • Frontlyssett
• Deluxe-setesett • Tung frontstøtfangersett
• Vernebøylesett • Gulvmattesett
• Setebeltesett • Sett for kjemisk måling
• Batteriutrullingssett • Rørfrontstøtfangersett

Hvis du vil ha ytterligere informasjon om tilbehøret nevnt over, kan du kontakte en godkjent forhandler.

Materialsammensetning og resirkulerbarhet
Type % av maskinvekt % resirkulerbar
Aluminum 2 % 100 %
Elektrisk/motorer – div. 19 % 33 %
Jernholdige metaller 51 % 100 %
Kabling/kabler 2 % 81 %
Væsker 0 % 0 %
Plast – ikke resirkulerbar 3 % 0 %
Plast – resirkulerbar 3 % 100 %
Polyetylen 21 % 92 %
Gummi 1 % 33 %

STRØMNINGSHASTIGHETER FOR LØSNING
Standard strømningshastigheter Overstyre strømningshastigheter

1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar

1100 plate .84 GPM 1,00 GPM 1,50 GPM 2,00 GPM 2,50 GPM

1100 sylinderisk 0,70 GPM .84 GPM 1,00 GPM 1,50 GPM 2,50 GPM

1300 plate 1,00 GPM 1,50 GPM 2,00 GPM 2,25 GPM 2,50 GPM

1300 sylinderisk .84 GPM 1,00 GPM 1,50 GPM 2,00 GPM 2,50 GPM
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TEKNISKE SPESIFIKASJONER (SOM INSTALLERT OG TESTET PÅ ENHETEN)
Modell SC6500 (1100C) SC6500 (1300C)

SC6500 (1100D) SC6500 (1300D)
Modellnr. 56414023 56414025

56414022 56414024
Spenning, batterier V 36V 36V
Batterikapasitet Ah 480 480
Beskyttelsesgrad IPX3 IPX3
Lydtrykknivå – Sylinderisk
IEC 60335-2-72: 2002 endret 1:2005, ISO 11201 dB (A)/20 Pa 70 70

Lydtrykknivå – KpA
(IEC 60335-2-72, ISO 11201) usikkerhet dB(A) 3,0 3,0

Lydtrykknivå – Plate
IEC 60335-2-72: 2002 endret 1:2005, ISO 11201 dB (A)/20 Pa 70 70

Lydtrykknivå – KpA
(IEC 60335-2-72, ISO 11201) usikkerhet dB(A) 3,0 3,0

Bruttovekt* – Sylinderisk lbs/kg 3325 / 1508 3410 / 1547
Transportvekt* – Sylinderisk lbs/kg 2897 / 1314 2982 / 1353
Bruttovekt* – Plate lbs/kg 3220 / 1460 3320 / 1506
Transportvekt** – Plate lbs/kg 2792 / 1266 2892 / 1312
   Maksimal hjulgulv  ater (senter front) psi / kg/cm2 116 / 8,15 116 / 8,15
Maksimal hjulgulv  ater (høyre bak) psi / kg/cm2 81 / 5,69 81 / 5,69
Maksimal hjulgulv  ater (venstre bak) psi / kg/cm2 86 / 6,04 86 / 6,04
Vibrasjoner i håndkontrollene (ISO 5349-1) m/s2 <1,12m/s2 <1,12m/s2

Vibrasjoner i håndkontrollene (ISO 5349-1) Usikkerhet m/s2 ,11 m/s2 ,11 m/s2

Vibrasjoner i setet (EN 1032) m/s2 <0,35m/s2 <0,35m/s2

Vibrasjoner i setet (EN 1032), usikkerhet m/s2 0,035m/s2 0,035m/s2

Klatreevne – transport 16 % (9°) 16 % (9°)
Klatreevne – rengjøring 10,5 % (6°) 10,5 % (6°)
Maskinlengde tommer/cm 73,5 / 187
Maskinhøyde tommer/cm 58,5 / 148,6
Maskinhøyde (m/bøylevern) tommer/cm 84 / 213
Maskinbredde ved bøylevern – Sylinderisk tommer/cm 47,5 / 121 55,5 / 141
Maskinbredde ved bøylevern – Plate tommer/cm 42,5 / 108 52,5 / 133
Maskinbredde med gumminal tommer/cm 49 / 125 “F” 57 / 145 “H”
Minste svingradiusbredde tommer/cm 84 / 214
Kapasitet oppløsningstank Gallon / L 70 / 265
Kapasitet oppsamlingstank Gallon / L 70 / 265
Transporthastighet (Frem Maks.) mpt / kpt 6,0 / 9,5
Transporthastighet (Rev. maks.) mpt / kpt 3,0 / 5,0
Batterilukestørrelse (omtrentlig)
    Høyde (maks.) tommer/cm 19 / 48,2
    Bredde (maks.) tommer/cm 20 / 50,8
    Lengde (maks.) tommer/cm 31,75 / 80,6
Skurebørstestørrelse
Utvendig skurebørstediameter – Sylinderisk
(innvendig kjerne er 5 tommer / 12,7 cm) tommer/cm 8,5 / 21,6

Skurebørstelengde – Sylinderisk 
(to børster per maskin) tommer/cm 38,37 / 97,4 46,6 / 118,4

Børstediameter – Plate tommer/cm (Mengde av 2) 20 / 50,8 (Mengde av 3) 17 / 43
Skurebørstehastighet Sylindrisk O/min 630 630

Plate O/min 240 225
Kapasitet Beholder - Sylindrisk ft3 / L 0.40 / 11 0.50 / 14
Bredde på rengjøringsbane (skurebane) tommer/cm 40 / 101 48 / 122
Kostebane med sidekoster – Sylinderisk tommer/cm 57 / 145

*Bruttovekt: Standardmaskin uten ekstrautstyr,  full løsningstank og tom oppsamlingstank med avtakbare skurebørster og batterier installert.
**Transportvekt: Standardmaskin uten ekstrautstyr, tom løsnings- og oppsamlingstank, med batterier installert og uten operatør.

revised 12/2014
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Osv d ení o shod
Konformitätserklärung 
Overensstemmelsescertifikat
Declaración de conformidad 
Vastavussertifikaat 
Déclaration de conformité 
Yhdenmukaisuustodistus

Conformity certificate 

Megfelel sségi nyilatkozat 
Dichiarazione di conformità 
Atitikties deklaracija 
Atbilst bas deklar cija 
Konformitetssertifisering 
Conformiteitsverklaring

Declaração de conformidade 
Deklaracja zgodno ci 
Certificat de conformitate 

Överensstämmelsecertifikat
Certifikát súladu
Certifikat o ustreznosti 
Uyumluluk sertifikası

 / Model / Modell / Model / Modelo / Mudel / Modèle / Malli /
Model /  / Modell / Modello / Modelis / Modelis / Modell / Model
/ Modelo / Model / Model /  / Modell / Model / Model / Model :

 / Typ / Typ / Type / Tipo / Tüüp / Type / Tyyppi / Type /  /
Típus / Tipo / Tipas / Tips / Type / Type / Tipo / Typ / Tip /  / Typ /
Typ / Tip / Tip :

 / Výrobní íslo / Seriennummer / Serienummer / Número de serie / Seerianumber / Numéro de série / Sarjanumero / Serial number
/  / Sorozatszám / Numero di serie / Serijos numeris / S rijas numurs / Serienummer / Serienummer / Número de série / Numer 
seryjny / Num r de serie /  / Serienummer / Výrobné íslo / Serijska številka / Seri Numarası :

 / Rok výroby / Baujahr / Fabrikationsår / Año de fabricación / Väljalaskeaasta / Année de fabrication / Valmistusvuosi / Year 
of construction /  / Gyártási év / Anno di costruzione / Pagaminimo metai / Izgatavošanas gads / Byggeår / Bauwjaar / Ano de fabrico
/ Rok produkcji / Anul fabrica iei /  / Tillverkningsår / Rok výroby / Leto izdelave / Leto izdelave/ mal yılı :

,

.
.

The undersigned certify that the above 
mentioned model is produced in 
accordance with the following directives 
and standards. The technical file is 
compiled by the manufacturer.

A presente assinatura serve para declarar 
que os modelos supramencionados
são produtos em conformidade com as 
seguintes directivas e normas. A ficha 
técnica é redigida pelo fabricante.

Níže podepsaný stvrzuje, že výše 
uvedený model byl vyroben v souladu 
s následujícími sm rnicemi a normami. 
Autorem technického listu je výrobce. .

.

Ni ej podpisany za wiadcza, e
wymieniony powy ej model produkowany 
jest zgodnie z nast puj cymi dyrektywami 
i normami. Dokumenty techniczne zosta y
przygotowane przez producenta.

Der Unterzeichner bestätigt hiermit dass 
die oben erwähnten Modelle gemäß 
den folgenden Richtlinien und Normen 
hergestellt wurden. Die technische
Dokumentation wird vom Hersteller erstellt.

Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett
modellt a következ  irányelvek és 
szabványok alapján hoztuk létre. A m szaki 
fájlt a gyártó készítette.

Subsemnatul atest c  modelul sus- 
men ionat este produs în conformitate cu 
urm toarele directive i standarde. Fi ierul 
tehnic este redactat de c tre produc tor.

Undertegnede attesterer herved, at
ovennævnte model er produceret i 
overensstemmelse med følgende 
direktiver og standarder. Den tekniske fil er 
udarbejdet af fabrikanten.

El abajo firmante certifica que los modelos 
arriba mencionados han sido producidos 
de acuerdo con las siguientes directivas   
y estandares. El fascículo técnico está 
redactado por el fabricante

Il sottoscritto dichiara che i modelli sopra 
menzionati sono prodotti in accordo con le 
seguenti direttive e standard. Il fascicolo 
tecnico è redatto dal costruttore.

Toliau pateiktu dokumentu patvirtinama, 
kad min tas modelis yra pagamintas 
laikantis nurodyt  direktyv  bei standart .
Technin  byl  sudar  gamintojas.

,

.

.
Undertecknad intygar att ovannämnda 
modell är producerad i överensstämmelse 
med följande direktiv och standarder.
Den tekniska filen är sammanställd av 
tillverkaren.

Allakirjutanu kinnitab, et ülalnimetatud 
mudel on valmistatud kooskõlas järgmiste 
direktiivide ja normidega. Tehnilise 
dokumentatsiooni koostab tootja.

Ar šo tiek apliecin ts, ka augst kmin tais 
modelis ir izgatavots atbilstoši š d m
direkt v m un standartiem. Tehnisko 
aprakstu ir sast d jis ražot js.

Dolu podpísaný osved uje, že hore 
uvedený model sa vyrába v súlade s 
nasledujúcimi smernicami a normami. 
Technický súbor vytvoril výrobca.

Je soussigné certifie que les modèles ci- 
dessus sont fabriqués conformément aux 
directives et normes suivantes. Le dossier 
technique est rédigé par le fabricant.

Undertegnede attesterer att ovennevnte 
modell är produsert i overensstemmelse 
med fölgende direktiv og standarder. Den 
tekniske filen er opprettet av produsenten.

Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj 
omenjeni model izdelan v skladu z 
naslednjimi smernicami in standardi. 
Spis s tehni no dokumentacijo pripravi 
izdelovalec.

Allekirjoittaia vakuuttaa että yllämainittu 
malli on tuotettu seuraavien direktiivien ja 
standardien mukaan. Valmistaja kääntää 
teknisen tiedoston.

Ondergetekende verzekert dat de 
bovengenoemde modellen geproduceerd 
zijn in overeenstemming met de volgende 
richtlijnen en standaards. Het technische 
bestand is door de fabrikant samengesteld.

A a ıda mzası olan ki i, yukarıda
bahsedilen model cihazın a a ıda verilen 
direktiflere ve standartlara uygunlukta imal 
edildi ini onaylar. Teknik dosya üretici 
tarafından derlenmi tir.

EC Machinery Directive 2006/42/EC EN 60335-1, EN 60335-2-72
EC Low Voltage Directive 2006/95/EC EN 60335-1, EN 60335-2-29
EC EMC Directive 2004/108/EC EN 55022,  EN 61000-6-2
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