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Долуподписаният потвърждава, че 
гореспоменатият модел е произведен в 
съответствие със следните директиви 
и стандарти. Техническият файл е 
съставен от производителя.

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

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

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

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

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

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

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.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος πιστοποιεί ότι η 
παραγωγή του προαναφερθέντος μοντέλου 
γίνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες 
οδηγίες και πρότυπα. Το τεχνικό αρχείο 
συντάσσεται από τον κατασκευαστή.

Alulírottak igazoljuk, hogy a fent említett 
modellt a következő irányelvek és 
szabványok alapján hoztuk létre. A műszaki 
fájlt a gyártó készítette.

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 minėtas modelis yra pagamintas 
laikantis nurodytų direktyvų bei standartų. 
Techninę bylą sudarė gamintojas.

Ar šo tiek apliecināts, ka augstākminētais 
modelis ir izgatavots atbilstoši šādām 
direktīvām un standartiem. Tehnisko 
aprakstu ir sastādījis ražotājs.

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

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 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.

Niżej podpisany zaświadcza, że 
wymieniony powyżej model produkowany 
jest zgodnie z następującymi dyrektywami 
i normami. Dokumenty techniczne zostały 
przygotowane przez producenta.

Subsemnatul atest că modelul sus-
menţionat este produs în conformitate cu 
următoarele directive şi standarde. Fişierul 
tehnic este redactat de către producător.

Настоящим удостоверяется, что машина 
вышеуказанной модели изготовлена 
в соответствии со следующими 
директивами и стандартами. 
Техническая документация составлена 
производителем.
Undertecknad intygar att ovannämnda 
modell är producerad i överensstämmelse 
med följande direktiv och standarder. 
Den tekniska filen är sammanställd av 
tillverkaren.

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

Spodaj podpisani potrjujem, da je zgoraj 
omenjeni model izdelan v skladu z 
naslednjimi smernicami in standardi. 
Spis s tehnično dokumentacijo pripravi 
izdelovalec.

Aşağıda İmzası olan kişi, yukarıda 
bahsedilen model cihazın aşağıda verilen 
direktiflere ve standartlara uygunlukta imal 
edildiğini onaylar. Teknik dosya üretici 
tarafından derlenmiştir.
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INTRODUÇÃO
NOTA
Os números indicados entre parêntesis referem-se aos componentes ilustrados no capítulo Descrição da máquina.

OBJECTIVO E CONTEÚDO DO MANUAL
Este manual tem como objectivo fornecer ao operador todas as informações necessárias de modo que este esteja preparado 
para utilizar a máquina da maneira mais adequada, autónoma e segura possível. O manual contém informações inerentes à parte 
técnica, à segurança, ao funcionamento, ao desligamento da máquina, à manutenção, às peças de substituição e ao fim de vida.
Antes de efectuar qualquer operação na máquina, os operadores e os técnicos qualificados devem ler cuidadosamente as 
instruções contidas no presente Manual. Em caso de dúvidas sobre a correcta interpretação das instruções, contacte a Nilfisk para 
obter os esclarecimentos necessários.

DESTINATÁRIOS
O presente manual destina-se quer ao operador, quer aos técnicos qualificados de manutenção da máquina.
Os operadores não devem executar intervenções reservadas aos técnicos qualificados. A Nilfisk não se responsabiliza por danos 
resultantes do não cumprimento desta proibição.

CONSERVAÇÃO DO MANUAL
O Manual de utilizador deve ser conservado próximo da máquina, dentro de seu estojo, protegido de líquidos e tudo mais que 
possa comprometer seu estado de legibilidade.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
A declaração de conformidade, fornecida com a máquina, atesta que a máquina está em conformidade com as disposições legais 
em vigor.

NOTA
São fornecidas duas cópias da declaração de conformidade original com a documentação da máquina.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
O número de série e o modelo da máquina estão indicados na placa (47).
A mesma placa indica também o ano de produção e o código do produto.
Estas informações são necessárias quando são encomendadas peças de substituição para a máquina. Utilize o espaço abaixo 
para anotar os dados de identificação da máquina.

Modelo da MÁQUINA  ........................................................................

Código PRODUTO  ............................................................................

Número de série da MÁQUINA  .........................................................

OUTROS MANUAIS DE REFERÊNCIA
 – Manual do carregador electrónico (deve ser considerado parte integrante do presente Manual)
 – Catálogo das peças de substituição (fornecido com a máquina)

Além disso, encontram-se disponíveis os seguintes manuais:
 – Manual de assistência (pode ser consultado nos centros de assistência da Nilfisk)

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO
Em caso de necessidade relativa à utilização, à manutenção e à reparação, consulte o pessoal qualificado ou directamente os 
centros de assistência Nilfisk. Utilize sempre peças de substituição e acessórios originais.
Para obter assistência e para encomendar peças de substituição e acessórios, contacte a Nilfisk, especificando sempre o modelo, 
o código do produto e o número de série.

MODIFICAÇÕES E MELHORIAS
A Nilfisk procura constantemente aperfeiçoar os produtos e reserva-se o direito de efectuar modificações e melhorias, quando 
necessário, sem a obrigação de modificar as máquinas vendidas anteriormente.
Fica estipulado que qualquer modificação e/ou acréscimo de acessórios deve ser explicitamente aprovada e realizada pela Nilfisk.
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CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO
A máquina de varrer foi homologada para a limpeza (varredura e aspiração) de pisos sólidos e compactos, bem como para a 
recolha de poeiras e detritos leves, em espaços públicos e industriais, em condições de segurança comprovada, por parte de um 
operador qualificado.

CONVENÇÕES
Todas as referências para frente e para trás, dianteiro e traseiro, direito e esquerdo indicadas neste manual, devem ser entendidas 
como referindo-se ao operador na posição de condução com as mãos no guiador (10).

DESEMBALAGEM/ENTREGA
ADVERTÊNCIA!
Para desembalar a máquina, siga atentamente as instruções presentes na embalagem.

Quando a máquina for entregue, verifique cuidadosamente se a embalagem e a máquina não sofreram danos durante o transporte. 
Se os danos forem evidentes, conserve a eventual embalagem de modo que possa ser visionada pela empresa de entregas 
responsável. Contacte imediatamente a empresa transportadora para preencher um pedido de indemnização pelos danos.
Verifique que o fornecimento da máquina corresponde à seguinte lista:

 – Documentação técnica:
• Manual do utilizador da máquina de varrer (este documento)
• Manual do carregador de bateria electrónico
• Catálogo das peças de substituição da máquina de varrer

 – N.° 1 fusível de 5 A

SEGURANÇA
São utilizados os seguintes símbolos para assinalar eventuais situações de perigo. Leia sempre estas informações com atenção e 
tome as devidas precauções para proteger as pessoas e os objectos.
A colaboração do operador é essencial para evitar acidentes. Nenhum programa de prevenção de acidentes pode ser eficaz sem 
a total colaboração da pessoa directamente responsável pelo funcionamento da máquina. A maioria dos acidentes, que podem 
ocorrer numa fábrica, no trabalho ou nas deslocações, deve-se ao incumprimento das mais elementares normas de segurança. 
Um operador atento e prudente é a melhor garantia contra os acidentes e indispensável para implementar qualquer programa de 
prevenção.

SÍMBOLOS VISÍVEIS NA MÁQUINA
ATENÇÃO!
Antes de efectuar qualquer operação na 
máquina, leia cuidadosamente todas as 
instruções.

ATENÇÃO!
Não lave a máquina com jactos de água 
directos ou sob pressão.

X %
ATENÇÃO!
Não utilize a máquina em superfícies 
cuja inclinação seja superior àquela 
indicada.

ATENÇÃO!
Partes em movimento.
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SÍMBOLOS UTILIZADOS NO MANUAL
PERIGO!
Indica um perigo com risco, até mortal, para o 
operador.

NOTA
Indica uma advertência sobre funções chave ou 
sobre funções úteis. 

ATENÇÃO!
Indica um risco potencial de acidente para as 
pessoas ou de danos para os objectos.

CONSULTA
Indica a necessidade de consultar o Manual do 
utilizador antes de executar qualquer operação.

ADVERTÊNCIA!
Indica uma advertência ou uma nota sobre 
funções chave ou sobre funções úteis. Preste a 
máxima atenção aos blocos de texto indicados 
com esse símbolo.

INSTRUÇÕES GERAIS
Encontram-se descritas a seguir advertências e atenções específicas para indicar os potenciais perigos de danos à máquina e às 
pessoas.

PERIGO!
 – Antes de efectuar qualquer operação de limpeza na máquina, de manutenção, de substituição de peças ou 

a conversão em outras funções, a chave do interruptor principal (ou de ignição) deve ser removida.
 – Esta máquina deve ser utilizada apenas por pessoas que tenham tido formação apropriada.
 – Quando estiver a trabalhar próximo de componentes eléctricos, tire todas as jóias.
 – Não trabalhe sob a máquina levantada, sem os suportes de elevação fixos de segurança adequados.
 – Não opere com esta máquina em espaços onde estejam presentes poeiras, líquidos ou vapores nocivos, 

perigosos, inflamáveis e/ou explosivos: esta máquina não é adequada a colectar poeiras perigosas.
 – Mantenha faíscas, chamas e materiais fumegantes/incandescentes, afastados das baterias. Durante o 

processo de carregamento, podem formar-se gases explosivos.
 – A máquina está equipada com baterias de chumbo (WET), durante o carregamento das baterias é produzido 

gás hidrogénio altamente explosivo. Execute a operação de recarregamento apenas em áreas bem 
ventiladas e longe de chamas abertas.

 – Se estiverem instaladas na máquina baterias de chumbo (WET), não incline a máquina acima de 30º 
em relação ao plano horizontal, de modo a não provocar o derrame do líquido altamente corrosivo das 
baterias. Quando for necessário inclinar a máquina para manutenções, retire previamente as baterias.

ATENÇÃO!
 – Antes de efectuar qualquer intervenção de manutenção/reparação, leia cuidadosamente todas as 

instruções relativas à manutenção/reparação.
 – Antes de utilizar o carregador de baterias, certificar-se de que a frequência e a tensão indicada na placa de 

especificação da máquina coincidam com a tensão da rede eléctrica.
 – Não utilize o cabo do carregador de baterias para tirar ou transportar a máquina, nem o utilize como se 

fosse uma pega. Não deixe que o cabo do carregador de baterias seja preso numa porta, nem o puxe em 
superfície ou ângulos afiados. Não passe com a máquina por cima do cabo do carregador de baterias.

 – Mantenha o cabo do carregador de bateria afastado de superfícies quentes.
 – Não utilize a máquina se o cabo do carregador de bateria e a ficha estiverem danificados. Se a máquina não 

funcionar correctamente, estiver danificada, tiver ficado ao ar livre ou caído na água, leve-a para um centro 
de assistência.

 – Antes de realizar a manutenção, para reduzir o risco de incêndio, choques eléctricos ou lesões, desligue o 
cabo do carregador da rede eléctrica.
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ATENÇÃO!
 – Não fume durante o carregamento das baterias.
 – Esta máquina não é adequada para a utilização por parte de pessoas (incluindo crianças) com capacidades 

físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, bem como com falta de experiência ou de conhecimento, salvo se 
forem supervisionadas ou formadas sobre a utilização da máquina por parte de uma pessoa responsável 
pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com a máquina.

 – Preste em particular atenção quando a utilizar com crianças por perto.
 – Não utilize para fins diferentes dos que são indicados neste manual. Utilize unicamente os acessórios 

recomendados pela Nilfisk.
 – Inspeccione cuidadosamente a máquina antes de utilizá-la e verifique sempre se realizou a montagem de 

todos os componentes antes da utilização. A utilização da máquina sem estar completamente montada 
poderá provocar lesões a pessoas e danos ao equipamento.

 – Tome as devidas precauções de modo que cabelos, jóias, partes das roupas soltas não fiquem presas nas 
partes em movimento da máquina.

 – Para evitar a utilização da máquina sem autorização, remova a chave de ignição.
 – Se a máquina for deixada sem vigilância, deve ser bloqueada para impedir o movimento involuntário.
 – Não utilize a máquina em superfícies cuja inclinação seja superior àquela indicada.
 – Não incline a máquina a um ângulo superior à marca existente na máquina para não comprometer a 

estabilidade.
 – Utilize unicamente as escovas fornecidas com a máquina e as especificadas no Manual do utilizador. A 

utilização de outras escovas pode pôr em causa a segurança.
 – Antes de utilizar a máquina, feche todas as portinholas e/ou tampas como indicado no Manual de utilizador.
 – Não lave a máquina com jactos de água directos ou sob pressão, ou com substâncias corrosivas.
 – Utilize a máquina unicamente em áreas suficientemente iluminadas.
 – Durante a utilização da máquina, preste atenção para garantir a segurança das outras pessoas e dos 

objectos.
 – Não encoste a suportes ou andaimes, principalmente se existir o perigo de queda de objectos.
 – Não pose recipientes com líquidos na máquina, utilize a base porta-objectos prevista para o efeito.
 – A temperatura de armazenamento deve estar compreendida entre 0°C e +40°C.
 – A temperatura de uso da máquina deve estar compreendida entre 0°C e +40°C.
 – A humidade deve estar compreendida entre 30% e 95%.
 – Proteja sempre a máquina da chuva e outras intempéries seja em funcionamento ou parada. Mantenha a 

máquina num lugar coberto, num ambiente seco: esta máquina destina-se apenas para utilização a seco e 
não deve ser utilizada ou colocada no exterior em condições de humidade.

 – Não utilize a máquina como meio de transporte, para puxar ou empurrar.
 – Evite que as escovas estejam em funcionamento com a máquina parada para não provocar danos no piso.
 – A capacidade máxima de carga da máquina é de 30 kg (o peso máximo dos resíduos).
 – Em caso de incêndio, utilize, se for possível, um extintor de pó e não de água.
 – A presente máquina não é aprovada para a utilização em estradas ou vias públicas.
 – Não violar, em hipótese alguma, as protecções previstas para a máquina.
 – Siga escrupulosamente as instruções previstas para a manutenção periódica.
 – Não deixe nenhum objecto penetrar nas aberturas. Se as aberturas são obstruídas, não utilize a máquina. 

Mantenha as aberturas da máquina livres de pó, fios, pêlos e qualquer outro corpo estranho que possa 
reduzir o fluxo de ar.

 – Não remova, nem altere as placas colocadas na máquina.
 – No caso de se verificarem anomalias no funcionamento da máquina, certifique-se de que não se devem à 

falta de manutenção periódica. Caso contrário solicite a intervenção do pessoal autorizado ou do centro de 
assistência autorizado.

 – Em caso de substituição de peças, solicite peças de substituição ORIGINAIS a um Concessionário ou 
Revendedor autorizado.

 – Por motivos da segurança, e também do bom funcionamento, faça com que pessoal autorizado ou um 
centro de assistência autorizado execute a manutenção programada prevista no capítulo específico deste 
Manual.

 – A máquina não deve ser abandonada, no fim de seu ciclo de vida, dado que contém materiais tóxicos 
nocivos (baterias, óleos, etc.), sujeitos a normas que prevêem a entrega em centros especiais (ver o 
capítulo Fim de vida).
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DESCRIÇÃO DA MÁQUINA
ESTRUTURA DA MÁQUINA
1. Painel de controlo
2. Chave de ignição:

• Posição “0”: máquina desligada e todas as funções 
desactivadas

• Posição “I”: máquina ligada e funções activadas
3. Interruptor de sacudimento do filtro eléctrico
4. LED de sinalização de bateria carregada (verde)
5. LED de sinalização de bateria quase descarregada 

(amarelo)
6. LED de sinalização de bateria descarregada (vermelho)
7. Contador de horas
8. Alavanca de comando da tracção
9. Regulador do comando de tracção
10. Guiador
11. Alavanca para o ajuste da inclinação do guiador
12. Alavanca de elevação/abaixamento da escova lateral 

direita

13. Alavanca de elevação/abaixamento da escova lateral 
esquerda (opcional)

14. Depósito de resíduos
15. Pega de transporte do depósito de resíduos
16. Rodas do depósito de resíduos
17. Roda dianteira rotativa
18. Escova lateral direita
19. Escova lateral esquerda (opcional)
20. Rodas traseiras de tracção
21. Compartimento das baterias e motor principal
22. Fixação dianteira de fecho do capô
23. Manípulo de abertura/fecho da portinhola esquerda
24. Flap dianteiro
25. Flap traseiro
26. Flap laterais

6
5

4
2

3
7

1

10

8

9

13

12

11

16

14

15

19

17

18

20

21

22

25

26

23

24

26
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ESTRUTURA DA MÁQUINA (Continuação)
27. Escova central
28. Manípulo de regulação da altura da escova central
29. Fusível baterias
30. Fusível dispositivo sacudimento filtro
31. Fusível carregador de bateria
32. Disjuntor do motor principal
33. Disjuntor do motor da escova lateral direita
34. Disjuntor do motor da escova lateral esquerda (opcional)
35. Baterias
36. Conector da bateria
37. Portinhola direita
38. Cabo do carregador de bateria

39. Compartimento do cabo do carregador de bateria
40. Carregador de baterias electrónico
41. Filtro poeiras
42. Pré-filtro (opcional)
43. Bocal “wet by-pass”
44. Motor principal
45. Micro-interruptor de posição do depósito de resíduos
46. Compartimento porta-objectos
47. Placa do número de série/dados técnicos/marca de 

conformidade
48. Ventoinha de aspiração
49. Correia de tracção
50. Correia da escova centra
51. Grelha traseira
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ACESSÓRIOS/OPCIONAIS
Além dos componentes existentes na versão padrão, a máquina pode ser equipada com os seguintes acessórios/opcionais, com 
base na utilização específica da mesma:
 – Escova lateral esquerda
 – Escovas central e laterais com cerdas mais rígidas ou mais macias em relação às normais
 – Filtro de poeiras em papel
 – Pré-filtro
 – Dispositivo manual sacudimento filtro
 – Flap anti-rasto

Para mais informações relativas aos acessórios opcionais acima indicados, consulte o seu Revendedor habitual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo SW900 B

Largura de limpeza com uma escova lateral 825 mm

com duas escovas laterais 1.050 mm

Dimensões da escova central (comprimento x diâmetro) 600 x 265 mm

Diâmetro da escova lateral 315 mm

Capacidade teórica de trabalho com uma escova lateral 3715 m2/h

com duas escovas laterais 4725 m2/h

Depósito de resíduos capacidade 60 litros

peso máximo transportável 30 kg

Filtro sistema de limpeza Motor dispositivo de sacudimento filtro

área 1,9 m2

capacidade de filtragem 5-10 µm

Alimentação Baterias 12 volts

Motor principal potência (tracção/escova central/aspiração) 680 W

Escova central velocidade 420 rpm

Escova lateral potência do motor 40 W

velocidade 100 rpm

Tracção velocidade para a frente 4,5 km/h

Inclinação máxima de utilização 2 %

Motor do dispositivo de sacudimento filtro 12 W

Potência total absorvida 0,8 kW

Autonomia de trabalho 3 h

Dimensões
(comprimento x largura x altura)

máquina em posição de trabalho 1.390 x 870 x 1.100 mm

máquina com pega dobrada 1.050 x 870 x 840 mm

máquina com duas escovas laterais 1.390 x 950 x 1.100 mm

compartimento de baterias 327 x 230 x 380 mm

Peso vazio sem baterias 82 Kg

total em andamento (*) 143 Kg

máximo em andamento (GVW) 176 kg

Pressão específica ao solo das rodas (dianteira - traseiras, em andamento) 2,1 - 0,5 N/mm2

Pressão sonora no ouvido do operador (ISO 11201, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LpA) 70 ± 3 dB(A)

Potência sonora emitida pela máquina (ISO 3744, ISO 4871, EN 60335-2-72) (LwA) 84 dB(A) 

Grau de protecção IP X3

Ângulo de viragem em U 1550 mm

Nível das vibrações no braço do operador (ISO 5349-1) (*) < 2,5 m/s2

(*) Com bateria e depósito de resíduos vazio.
(**) Em condições de trabalho normais na superfície plana do asfalto.
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Composição de material da máquina e reciclabilidade

Tipo % reciclável % de peso da SW900 B

Alumínio 100 % 2,4 %

Motores eléctricos - misc. 29 % 11,8 %

Materiais ferrosos 100 % 39,4 %

Cablagens 80 % 1,8 %

Líquidos 100 % 0,0 %

Plástico - não reciclável 0 % 9,4 %

Plástico - reciclável 100 % 27,1 %

Polietileno 92 % 5,9 %

Borracha 20 % 2,4 %

Cartão - papel - madeira 100 % 28,6 %

DIAGRAMA ELÉCTRICO
Legenda
BAT Baterias 12 V

CH Carregador de bateria

EB1 Placa led

F0 Fusível de protecção do sistema (125 A)

F1 Fusível dispositivo sacudimento filtro (5 A)

F2 Fusível do carregador de bateria (30 A)

FA Disjuntor do motor principal (70 A)

FB Disjuntor da escova lateral direita (5 A)

FC Disjuntor escova lateral esquerda (5 A) (opcional)

HM Contador de horas

K0 Telerruptor motor aspirador

K1 Relé do dispositivo de sacudimento filtro

KEY Chave de ignição

M0 Motor principal

M1 Motor do dispositivo de sacudimento filtro

M2 Motor escova lateral direita

M3 Motor escova lateral esquerda (opcional)

SW0 Micro-interruptor do depósito de resíduos

SW1 Botão do dispositivo de sacudimento do filtro

SW2 Micro interruptor da escova lateral direita

SW3 Micro interruptor da escova lateral esquerda (opcional)

Código das cores
BK Preto

BU Azul claro

BN Castanho

GN Verde

GY Cinza

OG Laranja

PK Rosa

RD Vermelho

VT Roxo

WH Branco

YE Amarelo
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UTILIZAÇÃO
ATENÇÃO!
Em alguns pontos da máquina, encontram-se aplicados autocolantes que indicam:

 – PERIGO
 – ATENÇÃO
 – ADVERTÊNCIA
 – CONSULTA

Durante a leitura deste guia, o operador deve compreender perfeitamente o significado dos símbolos presentes nas placas (ver o 
parágrafo “Símbolos visíveis na máquina”).
Não cubra, em caso algum, os autocolantes e substitua-os imediatamente caso fiquem danificados.
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CONTROLO / PREPARAÇÃO DAS BATERIAS NUMA MÁQUINA NOVA
ATENÇÃO!
Os componentes eléctricos desta máquina podem sofrer sérios danos se as baterias não forem instaladas e 
conectadas da maneira correcta. As baterias devem ser instaladas exclusivamente por pessoal qualificado.
Consoante o tipo de baterias escolhido (WET ou GEL-AGM), configure o carregador de bateria da máquina.
Antes da instalação, inspeccione as baterias para verificar que não estejam danificadas.
Desligar o conector das baterias ou a tomada do carregador de bateria.
Manuseie as baterias com muita atenção.
Instalar as tampas protectoras dos terminais das baterias fornecidas com a máquina.

A máquina requer uma bateria de 12 V, ou duas baterias de 6 V ligadas conforme o diagrama da Figura 1.
A máquina pode ser fornecida numa das seguintes configurações:
a) Baterias (WET ou GEL) montadas na máquina e prontas para o uso
b) Baterias não fornecidas
Com base ao tipo de fornecimento recebido, proceda como indicado a seguir.

a) Baterias (WET ou GEL-AGM) montadas na máquina e prontas para o uso
1. Desengate a fixação dianteira (22) e abra o capô das baterias e do motor principal (21), depois verifique se as baterias estão 

ligadas à máquina com o conector (36).
2. Feche o capô das baterias e do motor principal e do dinamotor (21) e engate a fixação dianteira (22).
3. Insira a chave de ignição (2) no painel de controlo e coloque-a em “I” sem puxar a alavanca de comando de tracção (8).

Se o LED verde (4) se acender, as baterias estão prontas para a utilização.
Caso se acenda o LED amarelo (5) ou vermelho (6), é preciso carregar as baterias (consultar o procedimento no capítulo 
Manutenção).

b) Baterias não fornecidas
1. Compre baterias adequadas [Ver parágrafo “Características Técnicas” e o 

diagrama da Figura 1].
Para a escolha e a instalação, consulte revendedores qualificados.

2. Desengate a fixação dianteira (22) e abra o capô das baterias e do motor 
principal (21).

3. Certificar-se que o conector das baterias (36) esteja desligado.

ATENÇÃO!
As baterias instaladas poderão exigir um algoritmo específico 
de recarga: contacte sempre um Centro Nilfisk qualificado para 
configurar o algoritmo de recarga mais adequado à bateria 
adquirida.

4. Com cuidado, levante as baterias até ao respectivo compartimento e 
disponha-as de modo correcto, conforme ilustrado na Figura 1.

5. Posicione e instale os cabos das baterias como mostrado nos esquemas da 
Figura 1, depois aperte com cuidado a porca em cada borne das baterias.

6. Posicione o terminal de protecção em cada borne, depois ligue o conector 
das baterias (36).

7. Feche o capô das baterias e do motor principal e do dinamotor (21) e engate 
a fixação dianteira (22).

8. Carregue as baterias (veja o procedimento no capítulo da Manutenção).

BATTERY PLUG

12V

6V

6V

BATTERY PLUG

P100816

Figura 1
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ANTES DO ARRANQUE DA MÁQUINA
1. Verifique se a máquina não está com tampas/portinholas abertas e que se apresenta nas condições normais de utilização.
2. Em caso da máquina ainda não ter sido utilizada após o transporte, verifique que todos os calços e meios de bloqueio 

utilizados para o transporte tenham sido removidos.
3. Certifique-se de que as escovas lateral e central estão montadas; caso contrário, montá-las (veja o procedimento no capítulo 

Manutenção).
4. Regule a inclinação do guiador (10) conforme a necessidade, utilizando a alavanca (11).

Após o ajuste, feche a alavanca.

LIGAR E DESLIGAR A MÁQUINA

Ligar a máquina
1. Insira a chave de ignição (2) no painel de controlo e rode-a para “I” sem puxar a alavanca de comando de tracção (8).

Nos primeiros 3 segundos, o sinal intermitente dos LEDs de sinalização de bateria (4, 5 e 6) indicam a tipologia de baterias 
instaladas a bordo. Depois, se a carga das baterias for suficiente, o motor principal (44) provoca o arranque da escova central 
(27) e da ventoinha de aspiração (48).
Se o LED verde (4) se acender, as baterias estão prontas para a utilização.
Caso se acenda o LED amarelo (5) ou vermelho (6), é preciso carregar as baterias (consultar o procedimento no capítulo 
Manutenção).

ATENÇÃO!
O motor não pode ser colocando em funcionamento se o depósito de resíduos (14) não estiver na posição 
correcta. Um sistema de segurança impede o arranque.

2. Baixe as escovas laterais (18) e (19, opcional), puxando para trás as alavancas (12) e (13, opcional).

NOTA
As escovas laterais activam-se quando são descidas e podem ser descidas e erguidas até quando a máquina está em 
movimento.

3. Inicie a operação de varredura segurando o guiador (10) e puxando progressivamente a alavanca de comando da tracção (8).

Desligar a máquina
1. Para parar a máquina, basta soltar totalmente a alavanca de comando de tracção (8).
2. Para baixar as escovas laterais (18) e (19, opcional), puxe as alavancas (12) e (13, opcional) para a frente.
3. Para parar a escova central (27) e a ventoinha de aspiração (48), rode a chave de ignição (2) para “0”.
4. Verifique que a máquina não pode mover-se sozinha.

MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO
1. Desloque-se na área de trabalho come indicado no parágrafo anterior.
2. Evite parar a máquina por muito tempo na mesma posição, com as escovas a rodar: poderá provocar marcas indesejáveis no 

piso.
3. Para um bom trabalho de varredura, é necessário que o filtro de poeiras (41) esteja o mais limpo possível. Para a respectiva 

limpeza durante a varredura, accione o dispositivo de sacudimento de filtro premindo o interruptor (3) durante alguns 
segundos. Durante estas operações, o motor principal e todas as funções estão automaticamente desligadas.

NOTA
Repita a operação de sacudimento do filtro em média a cada 10 minutos de trabalho. Varie o intervalo em função da 
quantidade de poeiras existente no espaço a limpar.

NOTA
Quando o filtro de poeiras estiver entupido e/ou o depósito de resíduos (14) cheio, a máquina não consegue recolher 
poeiras e detritos.

4. Caso seja necessário trabalhar em pisos molhados, abra o bocal “wet by-pass” (43) para evitar danificar o filtro de poeiras.
Quando voltar a trabalhar em pisos secos, feche o bocal “wet by-pass” (43) para retomar a aspiração correcta.

5. Terminado o trabalho e sempre que o depósito de resíduos (14) estiver cheio, esvazie-o.

NOTA
Quando o depósito de resíduos estiver cheio, a máquina deixa de conseguir recolher poeiras e detritos.
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ESVAZIAMENTO DO DEPÓSITO DE RESÍDUOS
1. Pare a máquina e rode a chave de ignição (2) para “0”.
2. Remova o depósito de resíduos (14) utilizando a respectiva pega de transporte (15) e as suas rodas (16) para arrastá-lo para 

o centro de recolha de resíduos e, depois, esvaziá-lo.
3. Volte a instalar o depósito de resíduos na máquina.
4. A máquina está pronta para retomar o trabalho de varredura.

NOTA
Quando o depósito dos resíduos é removido, todas as funções da máquina são desactivadas.

APÓS UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA
No fim do serviço, antes de sair da máquina, execute as seguintes operações:

 – Accione o dispositivo de sacudimento do filtro através do interruptor (3).
 – Rode a chave de ignição (2) para “0” para desligar a máquina.
 – Esvazie o depósito dos resíduos (14) (veja as instruções no parágrafo anterior).
 – Eleve as escovas laterais (18) e (19, opcional), puxando para a frente as alavancas (12) e (13, opcional).
 – Certificar-se que a máquina não possa se mover autonomamente.
 – Carregue as baterias (veja o procedimento no capítulo da Manutenção).

EMPURRAR A MÁQUINA
A máquina pode ser movimentada empurrando-a com a chave de ignição (2) em “0” ou em “I”.

INACTIVIDADE PROLONGADA DA MÁQUINA
Caso preveja não utilizar a máquina por mais de 30 dias, deve executar as seguintes operações:

 – Execute as operações descritas no parágrafo Após utilização da máquina.
 – Controlar que o local onde é guardada a máquina esteja seco e limpo.
 – Desligue o conector (36) das baterias.
 – Levante ligeiramente a máquina de modo que os flaps, a escova central e as rodas não toquem no chão.

MANUTENÇÃO
Uma manutenção cuidadosa e regular garante a longevidade da máquina e sua máxima segurança de funcionamento.
Encontra-se indicado a seguir o plano de manutenção programada. As periodicidades indicadas podem sofrer variações em função 
de condições especiais de trabalho, a serem definidas por parte do responsável da manutenção.
Todas as operações de manutenção programadas ou extraordinárias devem ser efectuadas por pessoal qualificado ou por um 
Centro de assistência autorizado.
Neste manual, após o plano de manutenção programada, estão indicados somente os procedimentos das manutenções mais 
simples e mais recorrentes.
Para o procedimento de outras operações de manutenção indicadas no plano de manutenção programada, consulte o Manual de 
assistência que possuem os vários Centros de assistência.

ATENÇÃO!
As operações de manutenção devem ser efectuadas com a máquina desligada, chave removida e, quando 
necessário, com as baterias desligadas.
Antes de efectuar manutenções, leia atentamente todas as instruções do capítulo Segurança.
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PLANO DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA

Procedimento No momento 
da entrega

A cada 10 
horas

A cada 50 
horas

A cada 200 
horas

A cada 400 
horas

Carregamento das baterias (1)

Controlo do nível do líquido das baterias (WET)

Controlo do cabo do carregador de baterias

Limpeza e controlo do estado do filtro de poeiras (2)

Controlo e regulação da altura das escovas laterais e central

Controlo da altura e do funcionamento dos flaps

Controlo da junta do filtro

Controlo do funcionamento do dispositivo de sacudimento 
do filtro eléctrico (*)

Controlo/ajuste visual das correias de transmissão: sistema 
de tracção, escova central. (*)

Controlo do funcionamento do micro-interruptor de posição 
do depósito de resíduos

Substituição das correias de transmissão: sistema de 
tracção, escova central (*)

Controlo e substituição dos carvões dos motores (*)

(*) Para o respectivo procedimento, fazer referência ao Manual de assistência.
(1) Diária ou após a utilização da máquina.
(2) Ou antes de cada utilização.

CONTROLO DO CABO DO CARREGADOR DE BATERIAS
Controle com cuidado que o cabo do carregador (38) e a tomada específica não apresentam sinais de abrasão, corte, fissura ou 
outros danos.
Se o cabo do carregador de baterias e a tomada específica forem danificados, contacte um Centro de assistência Nilfisk.

CARREGAMENTO DAS BATERIAS
ADVERTÊNCIA!
Carregue as baterias quando o LED amarelo (5) ou vermelho (6) se acender ou no fim de cada trabalho. Manter 
as baterias carregadas aumenta a duração da vida útil das mesmas.

ATENÇÃO!
Quando as baterias estão descarregadas, carregue logo que possível, dado que este estado provoca uma 
redução da vida útil das mesmas.

ATENÇÃO!
A máquina está equipada com baterias de chumbo (WET), durante o carregamento das baterias é produzido gás 
hidrogénio altamente explosivo. Carregue somente em áreas bem ventiladas e longe de chamas livres.
Não fume durante o carregamento das baterias.
Mantenha o capô aberto durante todo o ciclo de carregamento das baterias.

ATENÇÃO!
Durante o carregamento das baterias WET preste um cuidado especial às eventuais fugas de líquido das 
baterias. O líquido é altamente explosivo. Em caso de contacto com a pele ou os olhos, lave abundantemente 
com água e consulte um médico.

1. Coloque a máquina num terreno plano. Certificar-se que a máquina não possa se mover autonomamente.
2. Rode a chave de ignição (2) para “0”.
3. Ligue o cabo (38) do carregador de bateria electrónico (40) à rede eléctrica.

ATENÇÃO!
A tensão e a frequência da rede devem ser iguais aos valores correspondentes do carregador de bateria 
electrónico indicados na placa de identificação da máquina (47).
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NOTA
Quando o carregador de bateria electrónico está ligado à rede eléctrica, todas as funções da máquina são inibidas 
automaticamente.

4. Quando o LED verde (4) se acender, as baterias estão carregadas.
Para mais informações sobre o funcionamento do carregador de bateria (40), consulte o Manual específico.

5. Desligue o cabo (38) do carregador de bateria electrónico da rede eléctrica e arrume-o no alojamento (39) da máquina.
6. A máquina está pronta a utilizar.

CONTROLO E REGULAÇÃO DA ALTURA DA ESCOVA CENTRAL

NOTA
São fornecidas escovas com várias durezas. O 
presente procedimento é aplicável a todos os tipos 
de escovas.

Controlo
7. Controle a correcta altura ao piso da escova central, do 

seguinte modo:
8. Coloque a máquina num local plano.
9. Com a máquina parada, faça rodar durante alguns 

segundos a escova central.
10. Pare a escova central, depois desloque a máquina e 

desligue-a.
11. Verifique se a marca (A, Fig. 2) deixada pela escova 

central tem uma largura de 2 a 4 cm em todo o seu 
comprimento.

12. Apenas caso a marca (A) seja diferente, proceda com a 
regulação da altura da escova.

Regulação
13. Coloque a chave de ignição (2) em “0”.
14. Rode o manípulo (B, Fig. 3) levando em conta que:

• para aumentar a largura da marca, deverá rodar o 
manípulo no sentido contrário aos ponteiros do relógio

• para diminuir a largura da marca, deverá rodar o 
manípulo no sentido dos ponteiros do relógio

NOTA
Além da regulação da marca no piso, o manípulo tem 
uma função de regulação da escova em função do 
desgaste das cerdas.

15. Execute novamente o ponto 1 para verificar a correcta 
regulação da altura ao chão da escova central.

16. Quando o excessivo consumo da escova já não permitir 
a sua regulação, substitua a escova como previsto no 
parágrafo a seguir.

ADVERTÊNCIA!
Uma marca excessiva no chão (maior que 4 cm) 
feita pela escova central compromete o regular 
funcionamento da máquina e pode levar ao 
sobreaquecimento das peças em movimento 
e eléctricas, reduzindo drasticamente a 
durabilidade das mesmas.
Prestar especial atenção ao executar a operação 
de verificação acima indicada e nunca fazer a 
máquina funcionar fora das condições indicadas.

A
2 - 4 cm

0,8 - 1,6 in

P100817

Figura 2

B
P100818

Figura 3
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SUBSTITUIÇÃO DA ESCOVA CENTRAL
ADVERTÊNCIA!
Aconselha-se o uso de luvas durante a substituição da escova central devido à possível presença de detritos 
cortantes presos entre as cerdas.

1. Coloque a máquina num terreno plano.
2. Rode a chave de ignição (2) para “0”.
3. Rode o manípulo de regulação da altura da escova central (28) no sentido dos ponteiros do relógio até ao fim.
4. Remova o depósito dos resíduos (14).
5. Rode o manípulo de fecho (23) e abra a portinhola esquerda (A, Fig. 4) basculante.
6. Afrouxe os manípulos (B) e remova a tampa da escova central (C) rodando-a ligeiramente no sentido contrário aos ponteiros 

do relógio.
7. Remova a escova central (D) extraindo-a do lado dianteiro da máquina.
8. Verifique se o cubo de accionamento (E) não tem sujidade ou objectos (cordas, panos, etc.), presos acidentalmente.
9. Posicione a nova escova central, orientando-a com as cerdas (F) conforme ilustrado na figura.
10. Instale a nova escova central inserindo-a no lado dianteiro da máquina e certifique-se de que a sua tomada (G) esteja inserida 

no respectivo cubo de accionamento (E).
11. Instale a tampa da escova central (C) e aperte os manípulos (B).
12. Feche a portinhola esquerda (A) basculante.
13. Regule a altura da escova central, operando como indicado no parágrafo anterior.

B

A

F

C

G

D

E

D

P100819

Figura 4
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CONTROLO E REGULAÇÃO DA ALTURA DA ESCOVA LATERAL
NOTA
São fornecidas escovas com várias durezas. O 
presente procedimento é aplicável a todos os tipos 
de escovas.

NOTA
O presente procedimento é aplicável seja à escova 
lateral direita, seja à escova lateral esquerda 
(opcional).

Controlo
1. Coloque a máquina num local plano.
2. Rode a chave de ignição (2) para “I”.
3. Baixe a escova lateral accionando a alavanca (12).
4. A altura correcta da escova lateral em relação ao piso é 

atingida quando as cerdas tocam o piso em um arco de 
circunferência conforme indicado (A, Fig. 5).
Apenas caso a marca (A) seja diferente, proceda com a 
regulação da altura da escova.

Regulação
5. Coloque a chave de ignição (2) em “0”.
6. Actuando na tampa (B, Fig. 6), afrouxe a porca (C) e rode 

o parafuso (D) no sentido dos ponteiros do relógio ou no 
sentido contrário para aumentar ou diminuir a altura do 
chão da escova lateral. Por fim, bloqueie o parafuso com 
a porca.

7. Execute novamente o ponto 4 para verificar a correcta 
regulação da altura ao solo da escova central.

8. Quando o excessivo consumo da escova já não permitir 
a sua regulação, substitua a escova como previsto no 
parágrafo a seguir.

ADVERTÊNCIA!
Uma marca excessiva no chão feita pela escova 
lateral compromete o regular funcionamento da 
máquina e pode levar ao sobreaquecimento das 
peças em movimento e eléctricas, reduzindo 
drasticamente a vida útil das mesmas.

A

P100820

Figura 5

CB D

P100821

Figura 6

DESMONTAGEM/MONTAGEM DA ESCOVA LATERAL
ADVERTÊNCIA!
Aconselha-se o uso de luvas durante a 
substituição da escova lateral devido à possível 
presença de detritos cortantes inseridos entre as 
cerdas.

NOTA
O presente procedimento é aplicável seja à escova 
lateral direita, seja à escova lateral esquerda 
(opcional).

1. Coloque a máquina num terreno plano.
2. Rode a chave de ignição (2) para “0”.
3. No interior da escova lateral, desaparafuse o manípulo 

(A, Fig. 7) remova a escova (B) desengatando-a dos três 
pernos (C).

4. Monte na máquina a nova escova engatando-a nos pernos 
(C) e aparafuse o manípulo (A).

5. Regule a altura da nova escova, como indicado no 
parágrafo anterior.

B A C CC

P100822

Figura 7
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CONTROLO E REGULAÇÃO DOS FLAPS
1. Coloque a máquina num pavimento plano e adequado 

para funcionar como plano de referência para o controlo 
da altura dos flaps. Certificar-se que a máquina não possa 
se mover autonomamente.

2. Rode a chave de ignição (2) para “0”.
3. Remova o depósito dos resíduos (14).
4. Remova a escova central (27), operando como indicado no 

parágrafo específico.

Controlo dos flaps laterais
5. Verifique o estado dos flaps laterais (26).

Substitua os flaps quando apresentarem cortes (A, Fig. 8) 
de mais de 20 mm ou furos/golpes (B) de mais de 10 mm 
(consulte o manual de assistência para a substituição).

6. Verifique se a altura em relação ao chão dos flaps laterais 
(26) seja conforme indicado na figura (C) e que toquem o 
pavimento em todo o comprimento.

7. Se necessário, regule os flaps, operando como indicado a 
seguir.

Regulação dos flaps laterais
8. Remova a portinhola direita (37) para aceder às porcas (D, 

Fig. 9).
9. Afrouxe as porcas (D) e o parafuso (E) e depois regule a 

altura do flap direito (F) aproveitando os seus orifícios.
10. Afrouxe os parafusos (G) e regule a altura do flap de 

recuperação direito (H) aproveitando os seus orifícios.
11. Afrouxe os parafusos (I) e a porca (J) e depois regule a 

altura do flap esquerdo (K) aproveitando os seus orifícios.
12. Uma vez concluída a regulação, aperte os parafusos e os 

dados.

NOTA
O procedimento para a regulação do flap de 
recuperação direito (H) é aplicável também para o 
flap de recuperação esquerdo (opcional).

Controlo do flap dianteiro e controlo/regulação do 
flap traseiro
13. No depósito de resíduos (14), verifique o estado do seu 

flap dianteiro (24).
14. Verifique o estado do flap traseiro (25).
15. Substitua os flaps quando apresentarem cortes (A, Fig. 8) 

de mais de 20 mm ou furos/golpes (B) de mais de 10 mm 
(consulte o manual de assistência para a substituição).

16. Verifique se a altura em relação ao chão do flap traseiro 
(25) seja conforme indicado na figura (C) e que toque o 
pavimento em todo o comprimento.

17. Se necessário, afrouxe os parafusos (L, Fig. 10) e regule a 
altura do flap (M) aproveitando os seus orifícios.

18. Uma vez concluída a regulação, aperte os parafusos (L).
19. Monte os componentes removidos na ordem inversa da 

desmontagem.

NOTA
O flap dianteiro (24) no depósito de resíduos não 
necessita de ser regulado.

> 20 mm
(> 0,8 in)

> 10 mm
(> 0,4 in)

A

B

C

P100823

Figura 8

G

E FH
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K
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P100825
Figura 9

L

M

L
L

L

P100826

Figura 10
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LIMPEZA E CONTROLO DO ESTADO DO FILTRO DE POEIRAS
Para garantir o funcionamento do sistema de aspiração, o 
filtro das poeiras deve ser limpo regularmente. Para uma 
duração maior do filtro, respeite os intervalos de manutenção 
recomendados.

ATENÇÃO!
Para a limpeza do filtro, use sempre óculos de 
protecção.
Não fure o filtro.
Limpe o filtro numa área adequadamente 
ventilada.
Use uma máscara de protecção adequada para 
evitar respirar as poeiras.

NOTA
Além do filtro de poliéster standard, está também 
disponível, em opção, filtro de papel.

1. Coloque a máquina num terreno plano e certifique-se que 
a máquina não se movimenta autonomamente.

2. Rode a chave de ignição (2) para “0”.
3. Remova o depósito dos resíduos (14).
4. Desengate as alavancas (A, Fig. 11) e rode para baixo o 

suporte de filtro (B).
5. Remova o filtro de poeiras (C).
6. Num espaço ao ar livre, limpe o filtro de poeiras 

sacudindo-o contra uma superfície plana e limpa, batendo 
com o lado (E, Fig. 12), oposto à rede (F).

7. Complete a limpeza com um jacto de ar comprimido 
(G) perpendicular a um máximo de 6 bars, soprando 
unicamente do lado protegido pela rede (F).
Tome, além disso, os seguintes cuidados em função do 
tipo de filtro tratado:
• Filtro em poliéster (standard): para uma limpeza 

mais profunda, é possível lavar o filtro com água e 
eventualmente com detergente que não faça espuma. 
Não se esqueça que este tipo de lavagem, mesmo 
sendo de melhor qualidade, reduz a vida útil do filtro 
que deverá ser substituído mais frequentemente. A 
utilização de detergentes inadequados prejudica as 
características de funcionamento do filtro.

• Filtro de papel (opcional): não utilize água ou 
detergente para a limpeza para não correr o risco do 
danificar de modo irreversível.

8. Verifique se o corpo do filtro não apresenta golpes. Limpe 
ao longo de todo o perímetro a junta (H) e verifique se está 
em bom estado. Caso contrário, proceda à substituição do 
filtro.

9. Se for necessário, limpe a junta de borracha presente no 
compartimento do filtro (D, fig. 11) e verifique se está em 
bom estado. Caso contrário, substitua-a.

10. Monte os componentes na ordem inversa da 
desmontagem.

Limpeza do pré-filtro (opcional)
11. Execute os pontos de 1 a 3.
12. Remova o pré-filtro (K. Fig. 13) e limpe-o com ar 

comprimido a um máximo de 6 bars.
13. Monte os componentes na ordem inversa da 

desmontagem.

A

B

C

A

D

P100827

Figura 11
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F

G

H

P100828

Figura 12

K
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Figura 13
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CONTROLO DO FUNCIONAMENTO DO MICRO-INTERRUPTOR DE POSIÇÃO DO DEPÓSITO DE 
RESÍDUOS
1. Com a máquina desligada, remova o depósito de resíduos (14).
2. Teste e ligue a máquina colocando a chave de ignição (2) em “I” e controle que o arranque não seja possível. Rode a chave 

de ignição (2) para “0”.
3. Reposicione o depósito dos resíduos (14).
4. Caso a máquina permaneça em funcionamento mesmo com o depósito de resíduos (14) removido, consulte imediatamente 

um Centro de assistência autorizado ou um revendedor de confiança.

CONTROLO / REPOSIÇÃO / SUBSTITUIÇÃO DOS FUSÍVEIS
1. Coloque a máquina num terreno plano. Certificar-se que a máquina não possa se mover autonomamente.
2. Rode a chave de ignição (2) para “0”.

Controlo dos disjuntores
3. Verifique o eventual desengate do fusível em questão entre os seguintes disjuntores:

(32): Fusível FA (70 A) do motor principal
(33): Fusível FB (5 A) do motor da escova lateral direita
(34): Fusível FC (5 A) do motor da escova lateral esquerda (opcional)
Restabeleça o eventual fusível desengatado, após o arrefecimento da parte que casou o desengate.

Controlo/substituição dos fusíveis
4. Desengate a fixação dianteira (22) e abra o capô das baterias e do motor principal (21).
5. Desligue o conector (36) das baterias.
6. Controle/substitua o fusível em questão entre os seguintes:

(29): Fusível F0 (125 A) baterias.
(30): Fusível de lâmina F1 (5 A) do dispositivo de sacudimento do filtro eléctrico.

Verifique/substitua o fusível do carregador de bateria (31) do seguinte modo:
7. Abra a grelha traseira (51) desapertando os parafusos de fixação.
8. Abra o porta-fusível e verifique/substitua o fusível plano F2 (30 A).

Reposição
9. Ligue o conector das baterias (36).
10. Feche o capô das baterias e do motor principal e do dinamotor (21) e engate a fixação dianteira (22).
11. Feche e aperte com o parafuso a grelha traseira (51).

CONTROLO DO NÍVEL DE ELECTRÓLITOS DAS BATERIAS (APENAS PARA BATERIAS WET)
1. Desengate a fixação dianteira (22) e abra o capô das baterias e do motor principal (21).
2. Controle o nível do electrólito no interior das baterias (35). Se necessário, encha através das tampas.
3. Feche todas as tampas das baterias (35).
4. Feche o capô das baterias e do motor principal e do dinamotor (21) e engate a fixação dianteira (22).
5. Se necessário, carregue as baterias conforme indicado no parágrafo específico.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema Causa provável Solução

Colocando a chave de ignição em “I” as funções 
da máquina devem estar desactivadas.

Conector da bateria desligado. Abra o capô e ligue o conector das baterias.

Depósito de resíduos não está na posição 
correcta.

Posicione correctamente o depósito de 
resíduos.

Disjuntor (FA) do motor principal 
interrompido.

Aguarde que o motor principal arrefeça, 
depois reponha o disjuntor premindo o 
respectivo botão.

Carregador de bateria electrónico ligado à 
rede eléctrica.

Desligue o carregador de baterias 
electrónico da rede eléctrica.

Micro-interruptor do depósito de resíduos 
avariado. Substitua o micro-interruptor. (*)

A escova lateral não funciona.

Disjuntor (FB) ou (FC) (opcional) 
interrompido.

Aguarde que o motor da escova lateral 
afectada arrefeça, reponha então o disjuntor 
premindo o respectivo botão.

Micro-interruptor da escova lateral em 
avaria.

Substitua o micro-interruptor da escova 
lateral afectada. (*)

A máquina recolhe pouco o lixo/poeira.

Filtro de poeiras entupido. Limpe o filtro de poeiras através do 
sacudimento do filtro ou desmontando-o.

Depósito de resíduos cheio. Despeje o depósito de resíduos.

Flaps não estão correctamente regulados ou 
estão partidos. Regule/substitua os flaps.

Escovas não estão reguladas 
correctamente. Regule a altura da escova.

Correia da escova central desajustada ou 
desgastada.

Ajuste ou substitua a correia da escova 
central. (*)

O dispositivo de sacudimento do filtro eléctrico 
não funciona. Fusível (F1) interrompido. Substitua o fusível.

A máquina funciona somente parada mas, 
sob esforço desliga-se e o indicador luminoso 
vermelho acende-se.

Baterias descarregadas.
Recarregue as baterias.
Se o problema persistir, substitua as 
baterias.

As baterias têm pouca autonomia.

Baterias estão no fim da respectiva vida útil. Substitua as baterias.

Baterias com pouca capacidade.
Instale bateria com maior capacidade 
(consulte o parágrafo Características 
técnicas).

Puxando a alavanca de comando de tracção, 
não se move ou move-se lentamente.

Cabo de comando de tracção desajustado 
ou partido.

Ajuste ou substitua o cabo de comando de 
tracção. (*)

Correia de tracção desajustada ou 
desgastada. Ajuste ou substitua a correia de tracção. (*)

(*) Esta operação deve ser executada por um centro de assistência Nilfisk.

NOTA
A máquina não pode funcionar sem o carregador de bateria. Em caso de defeito no carregador de bateria, contacte um 
Centro de Assistência autorizado.

Para mais informações, contacte os centros de assistência da Nilfisk, os quais possuem o manual de assistência.
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FIM DE VIDA
Proceda à entrega da máquina junto de um centro de tratamento autorizado.
Antes de eliminar a máquina, é necessário remover e separar os seguintes materiais e enviá-los para a triagem selectiva em 
conformidade com as normas ambientais em vigor:
 – Baterias
 – Filtro de poeiras em poliéster
 – Escovas central e lateral
 – Tubos e peças em material plástico
 – Componentes eléctricos e electrónicos (*)

(*) Em particular, para o depósito das partes eléctricas e electrónicas, dirija-se a um centro da Nilfisk local.
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