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 CUIDADO!
• Tenha CUIDADO extremo ao operar esta máquina. Certifi ca que está totalmente familiar com todas as instruções de 
operação antes de usar a máquina.  Caso tenha alguma dúvida, contacte seu supervisor ou o seu revendedor local da 
Nilfi sk Industrial.
• Se a máquina apresentar mal funcionamento, não tente consertar o problema, a menos que seu supervisor lhe oriente a 
fazê-lo.  Procure um mecânico qualifi cado da empresa ou um técnico de manutenção do revendedor autorizado da Nilfi sk 
para realizar os reparos necessários à máquina.
• Tenha extremo cuidado ao trabalhar nesta máquina.  Roupas largas, cabelo comprido e joias podem enganchar e 
prender nas peças móveis.  Desligue o botão de alimentação e remova a chave magnética antes de realizar qualquer 
manutenção na máquina.  Utilize o bom senso comum, pratique bons hábitos de segurança e preste atenção nas 
etiquetas amarelas da máquina.
• Conduza a máquina devagar em declives.  NÃO vire a máquina em declives, conduza de forma retilínea para cima ou 
para baixo.
• A inclinação calculada máxima para a escovação é de 12,2% (7°).  A inclinação calculada máxima durante o transporte 
é de 18,5% (10,5°).
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INTRODUÇÃO
Este manual te ajudará a obter o máximo desempenho do seu Rider Scrubber da Nilfi sk.  Leia este manual cuidadosamente antes de usar o equipamento.
Nota: Os números em negrito entre parênteses indicam um item ilustrado nas páginas B-6 – B-9.
Este produto destina-se apenas ao uso comercial.

PEÇAS E SERVIÇOS
Os reparos, quando necessários, devem ser realizados pelo Centro de Serviço Autorizado Nilfi sk, que emprega pessoal de manutenção treinado em fábrica e 
mantém um estoque de peças de reposição e acessórios originais da Nilfi sk.
Ligue para a DISTRIBUIDORA NILFISK indicada abaixo para solicitar peças de reposição ou assistência técnica.  Especifi que o modelo e o número de série ao 
falar do seu equipamento.

MODIFICAÇÕES
Modifi cações e adições realizadas no equipamento de limpeza que possam vir a afectar a sua capacidade e operação segura não devem ser realizadas pelo 
cliente ou utilizador sem a aprovação prévia por escrito da Nilfi sk A/S. Modifi cações não aprovadas invalidarão a garantia do equipamento e tornarão o cliente 
responsável por quaisquer acidentes resultantes.

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
O número do modelo (também conhecido como número da peça) e o número de série de sua máquina são mostrados na placa de identifi cação, localizada na 
coluna de direção da máquina.  Estas informações são necessárias quando solicitar peças para a máquina.  Use o espaço embaixo para anotar o número da 
peça e o número de série do seu equipamento para referência futura.

NÚMERO DA PEÇA ____________________________________________

NÚMERO DE SÉRIE ____________________________________________

DESEMPACOTAMENTO DA MÁQUINA
Ao receber o equipamento, verifi que cuidadosamente se a embalagem e o equipamento apresentam alguns danos.  Se houver dano evidente, guarde a 
embalagem de transporte (se aplicável) para que ela possa ser inspecionada.  Contacte o departamento de atendimento ao cliente da Nilfi sk para registrar sua 
reclamação de danos durante o transporte.  Consulte a folha de instruções de remoção da embalagem inclusa com o equipamento para removê-lo do pallet.

TRANSPORTE DA MÁQUINA
 CUIDADO!

Antes de transportar a máquina em um camião ou carreta aberta, certifi que-se de que  . . .
• Todos os tanques estejam vazios.
• Todas as portas de acesso estejam bem trancadas
• A máquina esteja fi xada com segurança - ver “Locais de fi xação” (25).
• O freio eletromagnético da máquina esteja ativado (não esteja desativado manualmente).
• Baixe a plataforma de escovação e o rodo, e então prima o interruptor de parada de emergência (U) ou desconecte as baterias, de modo a evitar que elas 

realizem a elevação quando a máquina for desligada.
• A máquina seja desligada e a chave inteligente magnética seja removida.
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PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS
SÍMBOLOS
A Nilfi sk usa os símbolos embaixo para indicar condições potencialmente perigosas.  Leia estas informações com cuidado e tome as devidas precauções 
para proteger as pessoas e o equipamento.
A máquina é apropriada apenas para uso comercial, por exemplo em hotéis, escolas, hospitais, fábricas, lojas e escritórios, inadequada para fi ns 
de serviços residenciais.

 PERIGO!
Utilizado para alertar quanto a perigos imediatos que poderão causar ferimentos pessoais graves ou morte.

 ADVERTÊNCIA!
Utilizado para chamar a atenção a uma situação que pode causar ferimentos pessoais graves.

 CUIDADO!
Utilizado para chamar a atenção sobre uma situação que pode causar ferimentos pessoais ou danos ao equipamento ou 
outra propriedade.

  Leia todas as instruções antes de usar.

Instruções Gerais de Segurança
Precauções e avisos específi cos foram colocados para alertá-lo quanto ao possível perigo de lesões pessoais ou danos 
ao equipamento.

 ADVERTÊNCIA!
• Esta máquina deve ser operada somente por pessoas devidamente capacitadas e autorizadas.
• Esta máquina não é destinada ao uso por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais e sensoriais 

reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, excepto quando uma pessoa responsável pela sua segurança 
lhes tiver fornecido supervisão ou instruções com relação ao uso da máquina..

• Crianças devem ser supervisionadas, de modo a garantir que elas não brinquem com a máquina.
• É preciso prestar muita atenção ao usar a máquina perto de crianças.
• Evite paradas bruscas em rampas ou subidas.  Evite curvas fechadas. Use baixa velocidade em declives.
• Mantenha faíscas, chamas ou materiais emissores de fumaça longe das baterias. São liberados gases explosivos 

durante a operação normal.
• O carregamento das baterias produz gás de hidrogênio altamente explosivo.  Troque as baterias somente em áreas 

bem ventiladas, longe de chamas.  Não fume enquanto estiver a carregar as baterias.
• Retire todas as joias ao trabalhar próximo a componentes eléctricos.
• Desligue a alimentação, remova a chave magnética e desconecte as baterias antes de realizar a manutenção de 

componentes eléctricos.
• Nunca trabalhe sob o equipamento sem apoiá-lo com calços ou blocos de segurança.
• Não use agentes de limpeza infl amáveis, não opere a máquina sobre ou em locais próximos a esses agentes, e nem 

opere em áreas onde haja líquidos infl amáveis.
• Não limpe o painel de controlo, o painel de disjuntores ou as baterias com lavadora de alta pressão.
• Use apenas as escovas fornecidas com o equipamento ou as especifi cadas no manual de instruções.  O uso de outro 

tipo de vassoura pode afectar a segurança.
• Observe o Peso bruto do veículo, PBV, da máquina ao carregar, dirigir, elevar ou apoiar o equipamento.
• Não use a máquina sem uma estrutura protetora contra objetos que possam cair (FOPS) em áreas onde é provável 

que o operador seja atingido por tais objetos.
• Não deixe a máquina sem supervisão, excepto após se assegurar que ela não pode se mover de modo independente.
• A chave inteligente magnética da máquina possui um imã embutido.  Não deixe que objetos que contenham bandas 

magnéticas (como cartões de crédito, chaves electrónicas, cartões telefónicos) fi quem próximos à chave.  O imã 
embutido pode danifi car ou apagar os dados armazenados nas bandas magnéticas.
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 CUIDADO!
• Esta máquina não é aprovada para o uso em vias ou estradas públicas.
• Esta máquina não é adequada para a coleta de sujidade perigosa.
• Não utilize discos escarifi cadores e pedras esmeriladoras.  A Nilfi sk não será considerada responsável por qualquer 

dano às superfícies do piso causado por escarifi cadores ou pedras esmeriladoras (também podem causar danos ao 
sistema de tração da escova).

• Ao trabalhar com esta máquina, certifi que-se de que não colocará outras pessoas em perigo, especialmente 
crianças.

• Antes de realizar qualquer tipo de manutenção, leia cuidadosamente todas as instruções referentes a este 
procedimento.

• Não deixe a máquina sozinha sem antes desligar o botão de alimentação e retirar a chave magnética.
• Desligue o botão de alimentação e retire a chave magnética antes de trocar as escovas e antes de abrir quaisquer 

painéis de acesso.
• Tome os devidos cuidados para evitar que cabelos, joias ou peças de roupa soltas fi quem presos nas peças móveis.
• Tenha cuidado ao deslocar o equipamento em condições de temperatura negativa.  A água nos tanques de solução, 

recuperação ou detergente  nas linhas de mangueira pode congelar, causando danos às válvulas e conexões.  Lave 
com fl uido próprio para o lavador do para-brisa.

• As baterias devem ser retiradas da máquina antes de ela ser inutilizada.  A eliminação das baterias deve ser feita 
com segurança, em cumprimento às regulamentações ambientais locais.

• Não utilize em superfícies com uma inclinação que supere aquela indicada no equipamento.
• Antes de colocar a máquina em uso, todas as portas e tampas devem ser posicionadas da forma indicada no manual 

de instruções.
• A chave inteligente magnética da máquina possui um imã embutido.  Não deixe que objetos que contenham bandas 

magnéticas (como cartões de crédito, chaves electrónicas, cartões telefónicos) fi quem próximos à chave.  O imã 
embutido pode danifi car ou apagar os dados armazenados nas bandas magnéticas.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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CONHEÇA SUA MÁQUINA
À medida que lê este manual, ocasionalmente, irá se deparar com um número em negrito ou letras entre parênteses - por exemplo: (2).  Esses números referem-
se a um item exibido nestas páginas, a menos que indicado de outra forma.  Consulte essas páginas sempre que necessário para determinar a localização de um 
item mencionado no texto.  NOTA:  Consulte o manual de serviços para obter explicações detalhadas de cada item ilustrado nas próximas 4 páginas.

1 Tampa do tanque de recuperação
2 Assento do operador (ajustável)
3 Pedal do acelerador, Direcional/Velocidade
4 Motor e Volante
5 Roda traseira
6 Compartimento das baterias
7 Lixeira
8 Cartucho de detergente (apenas modelos EcoFlex)

9 Vara de apoio do assento
10 Conector da bateria da máquina
11 Faróis dianteiros (opcionais)
12 Carregador da bateria de bordo (opcional)
13 Porta-copos
14 Protetor de porta-fusíveis (fusível principal de 150 Amp)
15 Porta lateral da plataforma de escovação
34 Alça de acesso do lado esquerdo
35 Degrau

1
2

3
4

5

6

7

8 910

11

11

12
13

15
35

34

14

SC6000 - 56091165 4/2016



B - 7

PORTUGUÊS - BMANUAL DE UTILIZAÇÃO

CONHEÇA SUA MÁQUINA
15 Porta lateral da plataforma de escovação
16 Ajuste da inclinação da coluna de direcção
17 Filtro de recuperação e tampa do ecrã
18 Cesta do ralo
19 Chave completa do tanque de recuperação
20 Mangueira de drenagem do tanque de recuperação
21 Botão de remoção do rodo
22 Botão de ajuste da inclinação do rodo
23 Botão de ajuste da altura do rodo
24 Estrutura do rodo

28

16
17

18

19

20

2123
2425

26

2715

29

30
25

31

32

33

22

36

25 Local de trava
26 Recipiente (apenas cilíndrico)
27 Plataforma de lavagem
28 Painel de controlo
29 Filtro da solução
30 Válvula de corte da solução
31 Mangueira de drenagem do tanque de solução
32 Abastecimento do tanque de solução
33 Mangueira do rodo
36 Gancho do rodo
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PAINEL DE CONTROLO
A Leitor da chave inteligente
B Botão de alimentação
C Ecrã
D Botão de informações e botões de navegação
E Botão de escovação One-Touch™
F Botão de aumento da pressão da escova
G Botão de redução da pressão da escova
H Botão da solução
J Botão de aumento do fl uxo de solução
K Botão de redução do fl uxo de solução
L Botão aspiração / vareta

10A

A
B

C D

E

F

G

L

M

N O P Q
SR T

U

V

J

H

K

W

M Botão do farol dianteiro (opcional)
N Botão do limitador de velocidade
O Botão de instalação da escova
P Botão Dust Guard™ (opcional)
Q Botão do detergente
R Painel de desligamento da solução programada
S Painel EcoFlex
T Painel da buzina
U Botão de parada de emergência
V Disjuntor de controlo
W Chave inteligente magnética
  -Azul = Utilizador
  -Amarela = Supervisor
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PAINEL DE CONTROLO - CONTINUAÇÃO
C1 Horímetro (horas de ativação)
C2 Códigos de falha ativos
C3 Indicador da bateria
C4 Indicador de nível do tanque de solução
C5 Velocidade (quilômetros por hora)
C6 Indicador de detergente (se equipado)
C7 Indicador de percentual de detergente
C8 Gráfi co de barras do indicador de detergente
  PRIMEIRO = Modo de detergente com concentração mínima
  SEGUNDO = Modo de detergente com concentração máxima
  NENHUM = Desligada
C9 Indicador de fl uxo da solução
C10 Gráfi co de barras da taxa de fl uxo da solução
  PRIMEIRO = Baixo
  SEGUNDO = Médio
  TERCEIRO = ALTO
  QUARTO = Extremo
  NENHUM = Desligada
C11 Indicador de pressão de lavagem

C12 Gráfi co de barras da pressão da escova de lavagem
  PRIMEIRO = Normal
  SEGUNDO = Pesada
  TERCEIRO = Extrema
  NENHUM = Desligada
C13 Indicador de tanque de recuperação cheio
C14 Indicador de baixa voltagem da bateria
C15 Indicador EcoFlex (apenas modelos EcoFlex)
C16 Indicador de aspiração
C17 Indicador de vareta
C18 Indicador de instalação da escova
C15 Indicador de purga (apenas modelos EcoFlex)
C20 Indicador de parada de emergência ativada
C21 Indicador de ausência de chave
C22 Indicador de erro de leitura de chave (ver “Resolução de 

problemas”)
C23 Indicador de chave de utilizador restrito (ver “Resolução de 

problemas”)
C24 Indicador de falha crítica
C25 Código de falha (crítica)
C26 Indicador de travamento de impacto (ver página 11)

C1

C2

C3

C4

C5C8C7

C6

C10

C12

C11

C9

C25

C14 C15 C21

C22

C23

C16 C17 C18 C19 C20

C13
C24

C26
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ECRÃ DO MENU DE INFORMAÇÕES
Ecrã do menu
Premir o botão de informações (D) fará com que o menu abaixo se 
abra, o que permite ao operador alterar as confi gurações da máquina 
e coletar informações sobre a máquina.  Use as quatro setas de 
navegação (D1) (cima, baixo, esquerda e direita) para navegar pelo 
menu, e o botão de informações para sair do menu.

Nível do menu
Notas

1 2
Horas  Exibe as horas de diversos sistemas

 Tempo Ligado Exibe as horas de activação

 Tempo de Acionamento Exibe as horas de acionamento (não neutras)

 Tempo de Lavagem Exibe as horas de activação da lavagem/escova

 Tempo de Recuperação Exibe as horas de activação da recuperação/aspiração

Falhas**   

 Falhas activas Exibe uma lista de falhas activas com marca de hora e descrição
 Histórico de falhas Exibe uma lista do histórico de  falhas com marca de hora e descrição
Chaves   

 Ler chave
Lê o número de série, a família e o tipo da chave inserida no suporte
- caso seja uma chave de utilizador, permite ao supervisor adicioná-la à lista de 
chaves

 Lista de chaves Exibe a lista de chaves de utilizadores aprovada actualmente
o supervisor também pode remover a chave seleccionada da lista

**Ver “Ecrã de código de falha”

Nível do menu
Notas

1 2 3
Opções   Opções seleccionáveis pelo utilizador

 Idioma

English*
Italiano
Deutsch
Português
Français
Español

Idioma do ecrã do menu

 Piso Padrão*
Liso Tipo de piso

 Partida da escovação

Leve
Pesada
Extrema
Última*

Nível da escovação no início

 Escovação máxima
Leve
Pesada
Extrema*

Nível máximo de escovação permitido

*Confi guração padrão

D
Menu

Hours
Faults
Keys
Options

i Exit Select D1

D1
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ECRÃ DO MENU DE INFORMAÇÕES - CONTINUAÇÃO

Nível do menu
Notas

1 2 3
Opções   Opções seleccionáveis pelo utilizador

 Solução
Proporcional*
Fixa
UK

Modo de solução; Proporcional - o fl uxo de solução 
aumenta com a velocidade da máquina. Fixa – O 
fl uxo de solução permanece o mesmo a despeito da 
velocidade da máquina. UK (Reino Unido) – O fl uxo 
de solução é reduzido a fi m de conservar água.

 Solução em reverso Não*
Sim Deixar a solução em reverso?

 Trava de detergente Não*
Sim

Bloquear o ajuste do percentual de detergente para 
o utilizador?

 Farol dianteiro Ligado*
Desligado Farol dianteiro ligado/desligado na inicialização

 Explosão de potência (s)
mín = 60*
máx = 300
passo = 60

Período máximo estipulado (segundos) da explosão 
de potência (BOP) EcoFlex

 Velocidade máxima de 
avanço (%)

mín = 50
máx = 100*
passo = 10

Velocidade máxima de avanço como percentual da 
velocidade máxima disponível

 Trava de limite de 
velocidade

Não*
Sim

Travar o limite de velocidade de escovação para o 
utilizador?

 Tempo de inactividade 
(min)

mín = 1
máx = 30
passo = 1
padrão = 15

Tempo de inactividade antes de colocar a máquina 
em modo de espera (minutos)

Detecção de impacto
Desligada*
Registo
Travamento

Status de detecção de impacto
Registo – O impacto é gravado
Travamento – O impacto é gravado e o utilizador 
tem as funções de escovação bloqueadas (o ecrã 
mostra (C26)) até que a máquina seja reiniciada 
com uma chave de supervisor.

Nível de impacto Alto*
Baixo

Nível de sensibilidade da detecção de impacto.  
Caso ocorram desarmes por distúrbio (por exemplo, 
ao dirigir sobre uma transição de piso), ajuste a 
confi guração para “baixo”.

Sistema   

 Firmware Exibe a revisão actual do fi rmware
 Número de série Exibe o número de série do PCB de fábrica

Registo de impacto

Exibe uma lista de eventos de impacto com valor 
máximo, marca de hora e identifi cação de utilizador 
(somente se habilitado)
- a visualização de item único irá exibir os valores 
máximos para cada eixo (x,y,z)

*Confi guração padrão
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CHAVE INTELIGENTE MAGNÉTICA
A utilização de uma chave inteligente magnética (W) é necessária para a utilização desta máquina.  Premir o botão de alimentação sem uma 
chave inserida no leitor de chave inteligente (A) irá fazer com que a máquina ligue momentaneamente e exiba o indicador de ausência de chave 
(C21) antes de ligar.
Há duas chaves inteligentes magnéticas diferentes (W).

1. A chave de “utilizador” (azul) garante um nível básico de acesso ao menu de informações (prima o botão de informações (D)).
2. A chave de “supervisor” (amarela) garante um nível adicional de acesso.  O menu de serviço permite observar os parâmetros 

operacionais e de utilizador.  O menu de confi guração permite o ajuste das confi gurações da máquina.  Veja o manual de serviço 
para obter mais detalhes.

BATERIAS
Caso a máquina foi entregue com baterias instaladas procesa assim:
• Verifi que se as baterias estão conectadas à máquina.
• Ligue o botão de alimentação (B) e verifi que o indicador de bateria (C3).  Se o indicador estiver completamente cheio, as baterias estão 

prontas para o uso.  Se o indicador não estiver completamente cheio, as baterias precisam ser carregadas antes do uso.  Consulte a seção 
“Carregar as baterias”.

• IMPORTANTE!:  SE O SEU EQUIPAMENTO POSSUI UM CARREGADOR DE BATERIA INTEGRADO, CONSULTE O MANUAL DO 
PRODUTO OEM PARA INSTRUÇÕES RELACIONADAS À CONFIGURAÇÃO DO CARREGADOR DE ACORDO COM O TIPO DE 
BATERIA.

Caso a máquina foi entregue sem baterias instaladas proceda assim:
• Consulte o seu representante autorizado da Nilfi sk para conhecer as baterias recomendadas.
• Instale as baterias e siga as seguintes instruções.
• IMPORTANTE!:  SE O SEU EQUIPAMENTO POSSUIR UM CARREGADOR DE BATERIA INTEGRADO, CONSULTE O MANUAL DO 

PRODUTO OEM PARA INSTRUÇÕES RELACIONADAS À CONFIGURAÇÃO DO CARREGADOR DE ACORDO COM O TIPO DE 
BATERIA.

LNSTALAÇÃO DAS BATERIAS
 ADVERTÊNCIA!

Tenha muito cuidado ao trabalhar com as baterias.  O ácido sulfúrico presente na bateria pode causar lesões graves se 
em contato com a pele ou olhos.  As baterias exalam gás de hidrogênio explosivo através das aberturas nas tampas de 
bateria.  Este gás pode ser incendiado por arcos eléctricos, faíscas ou chamas. Não instale baterias de chumbo ácido em 
um recipiente ou compartimento vedado.  Gás de hidrogênio proveniente da sobrecarga poderia escapar.
Ao fazer a manutenção das baterias...
• Remova todas as joias
• Não fume
• Use óculos de segurança, luvas de borracha e um avental de borracha
• Trabalhe em um local bem ventilado
• Não deixe que as ferramentas encostem em mais de um terminal de bateria de cada vez
• Antes de trocar as baterias, SEMPRE desligue o cabo negativo (terra) primeiro para evitar centelhas.
• SEMPRE ligue o cabo negativo por último ao instalar as baterias.

AD
W
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BATERIAS - CONTINUAÇÃO
 CUIDADO!

Os componentes eléctricos nesta máquina podem ser seriamente danifi cados se as baterias não forem instaladas e 
conectadas apropriadamente. As baterias devem ser instaladas pela Nilfi sk ou por um técnico eléctrico qualifi cado.
1 Remova as baterias da caixa de transporte e inspecione-as cuidadosamente em busca de rachaduras ou outros danos.  Se os danos forem 

aparentes, contacte a transportadora que entregou as baterias ou o fabricante para fazer uma reclamação.
2 Desligue o botão de alimentação (B) e remova a chave magnética.
3 Eleve a coluna de direção até a posição totalmente vertical.  Incline o assento para frente e engate a vara de apoio do assento (9).
4 Remova a trave e, caso esteja instalada,  a proteção sobre a cabeça.
5 Remova o tanque de recuperação da máquina.  NOTA: Desconecte a fi ação do interruptor de recuperação e do motor de aspiração e 

levante o tanque para cima e para fora da máquina.
6 Seu equipamento vem de fábrica com cabos de bateria sufi cientes para instalar seis baterias de 6 volts.  Com ao menos (2) pessoas e uma 

tira de içamento adequada, cuidadosamente eleve as baterias até o compartimento de baterias e organize-as exatamente como mostrado na 
FIGURA 1.  Prenda as baterias o mais próximo possível da dianteira e da lateral esquerda do equipamento.  Utilize o espaçador de baterias 
para evitar que as baterias se movam.  Caso esteja a instalar uma bateria monobloco use um guindaste (o suporte de apoio do assento 
deverá ser temporariamente removido para a instalação da bateria monobloco).

7 Instale os cabos de bateria como mostrado.  Posicione os cabos de forma que as tampas das baterias possam ser facilmente removidas 
para manutenção.
IMPORTANTE!:  As tampas de proteção fornecidas com as baterias devem ser deixadas no lugar ou reutilizadas para cobrir 
completamente a parte dos terminais da bateria que não é protegida pelos protetores de terminal de cabo de bateria fornecidos 
com os cabos de bateria.  Isso também se aplica ao protetor de porta-fusíveis em linha.

8 Aperte cuidadosamente a porca em cada terminal de bateria até não girar mais.  Não aperte demais os terminais, ou eles podem ser difíceis 
de remover em manutenções futuras.

9 Aplique nos terminais o spray de revestimento de terminal de bateria (disponível em lojas de peças e acessórios para carros).
10 Coloque um dos protectores de borracha preta sobre cada um dos terminais e conecte o conector de bateria da máquina (10).
11 Assegure-se de que o protector de porta-fusíveis (14) esteja a cobrir o porta-fusíveis, a extremidade do cabo do conector de bateria da 

máquina (10), e a maior parte possível do terminal de bateria. Deixe as tampas de protecção fornecidas com as baterias no lugar ou 
reutilize-as para cobrir as áreas do terminal que não são protegidas pelos protectores de terminal.

Ao substituir as baterias ou o carregador, entre em contacto com seu centro de serviço autorizado local para obter as confi gurações 
da bateria, carregador e equipamento correctos para evitar danos à bateria.

FIGURA 1 MAX 420 AH @ 20HR RATE
MAX 805 LB / 365 KG
MAX (6)

255 AH (EU) 420 AH (US)
310 AH (US) 312 AH (US)

180 AH (EU)

6V

6V

6V

6V

6V

6V

6V

6V

6V

6V

6V

6V
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INSTALAÇÃO DAS ESCOVAS (SISTEMA DE DISCO)
 CUIDADO!

Desligue o botão de alimentação da máquina antes de trocar as escovas e antes de abrir quaisquer painéis de acesso.
1  Certifi que-se de que a plataforma de escovação esteja na posição ELEVADA. Certifi que-se de que o botão de alimentação (B) esteja desligado.
2 Destrave e abra as portas laterais da plataforma de escovação (15).
3 Veja a fi gura 2. Remova ambos conjuntos de pás laterais (AA).  NOTA:  As pás são mantidas no lugar por um botão grande (BB). Afrouxe estes botões, 

deslize os conjuntos de pás (AA) ligeiramente para a frente e, em seguida, para fora da plataforma de escovação.
4a Para instalar as escovas manualmente: 
 Eleve as escovas (DD) (ou suportes do lustrador), alinhe as linguetas da escova com os furos na placa de montagem e gire para travar em posição (gire a 

borda externa da escova em direcção à parte frontal da máquina, como mostrado pela seta (EE)).
4b Para utilizar o recurso automático de instalação de escova:
 i. Empurre a barra guia (CC) para frente enquanto desliza a escova por sob a plataforma, e pare quando a escova estiver em contacto com ambas as 

pernas da barra guia.  Repita este passo com a escova do outro lado da plataforma.  NOTA: Não tire a primeira escova de posição com a segunda escova.
 ii. Ligue o botão de alimentação da máquina (B). (O SISTEMA DE ESCOVAÇÃO DEVE ESTAR DESLIGADO e a MÁQUINA DEVE ESTAR NA POSIÇÃO 

NEUTRA)

 CUIDADO!
Não deixe mãos ou pés sob a plataforma. Tome os devidos cuidados para evitar que cabelos, joias ou peças de roupa 
soltas fi quem presos nas peças móveis.
 iii. Prima a chave de instalação de escova (O); o ecrã irá exibir o indicador de instalação de escova (C18); então espere o término da sequência de 

instalação de escova.
5 Reinstale os conjuntos de pás laterais e feche as portas laterais da plataforma.  NOTA: Durante a limpeza, as escovas giram no sentido mostrado pela seta 

(FF).

FIGURA 2
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INSTALAÇÃO DAS ESCOVAS (SISTEMA CILÍNDRICO)
 CUIDADO!

Desligue o botão de alimentação da máquina antes de trocar as escovas e antes de abrir quaisquer painéis de acesso.
1 Certifi que-se de que a plataforma de escovação esteja na posição ELEVADA. Certifi que-se de que o botão de alimentação (B) esteja desligado.
2 Destrave e abra as portas laterais da plataforma de escovação (15).
3 Veja a fi gura 3. Destrave e abra ambos os conjuntos de pás laterais (AA).
4 Desengate a trava (AB) na parte superior dos conjuntos de repouso (AC) e remova-a.
5 Deslize a escova para dentro do compartimento, eleve-a ligeiramente, empurre-a e vire-a até que as abas do eixo de movimento se encaixem nas ranhuras 

da escova.  NOTA: O repouso é projetado para se encaixar de modo justo na escova, reduzindo a vibração.  Reinstale os conjuntos de repouso (AC), 
certifi que-se de que as abas no repouso estão dentro da solda (como mostrado na fi gura 3).  Fixe com a trava (AB).  Feche e trave os conjuntos de pás 
(AA) e as portas da plataforma de escovação (15).

FIGURA 3

AA

AB

AC

AC
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ABASTECER O TANQUE DE SOLUÇÃO
Ver Figura 4. Abasteça o tanque de solução com no máximo 50 galões (190 litros) de solução de limpeza.  Não encha o tanque de solução acima 
de 5 cm (2 polegadas) a partir do fundo do local de abastecimento (32).  A solução deve ser uma mistura de água e agentes químicos de  limpeza 
adequados para o trabalho.  Sempre siga as instruções de diluição contidas no rótulo do recipiente do agente químico.  NOTA:  Os equipamentos 
EcoFlex podem ser usados convencionalmente com o detergente misturado no tanque ou com o sistema de distribuição de detergente. Ao usar o 
sistema de distribuição de detergente EcoFlex, não misture detergente no tanque; em vez disso, use apenas água.

 CUIDADO!
Use apenas detergentes líquidos não infl amáveis e com baixa formação de espuma, destinados à aplicação em 
máquinas.  A temperatura da água não deve exceder 130 graus Fahrenheit (54,4 graus Celsius)
FIGURA 4

2"
(5cm)

INDICADOR DO TANQUE DE SOLUÇÃO
Ver Figura 5.  O tanque de solução tem um sensor de nível com quatro pontos de medição.  O indicador de nível de solução (C4) exibe o nível (1-4) de 
solução dentro do tanque.  Quando o tanque for esvaziado, o indicador de ausência de solução (C26) irá piscar no ecrã.
FIGURA 5

C4 C26
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INSTALAÇÃO DO RODO
1 Veja a fi gura 6.  Certifi que-se de que a vedação do rodo (AA) não contém detritos e está instalada no conjunto do rodo (24).  Eleve o conjunto do rodo 

pelos puxadores (AB) e deslize-o para dentro do suporte do rodo (AC), e então aperte as porcas de aperto manual do suporte do rodo (21).
2 Conecte a mangueira de recuperação (33) ao suporte do rodo (AC).
3 Baixe o rodo e mova a máquina ligeiramente para frente.  Certifi que-se de que a pá do rodo traseiro toque o chão homogeneamente em toda sua 

largura e seja curvada ligeiramente, como mostrado no corte transversal do rodo (AD).  Se necessário, ajuste o rodo traseiro á altura e ângulo apropriados 
seguindo os passos contidos na seção “Ajuste de Rodo”.

FIGURA 6

AA

AC

21
33

21

24

AD

AB

AB
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USO E PREPARAÇÃO DO SISTEMA DO DETERGENTE (APENAS MODELOS ECOFLEX)
O cartucho de detergente (8) está localizado embaixo do assento.  Abasteça o cartucho de detergente com no máximo 1 galão (4 litros) de detergente.  NOTA DE 
MANUTENÇÃO:  Remova o cartucho de detergente do equipamento antes de abastecê-lo para evitar derramar detergente sobre o equipamento.
Recomenda-se utilizar um cartucho individual para cada detergente que pretende usar.  O cartucho de detergente tem um decalque branco, sendo assim, é 
possível escrever o nome de cada detergente em seus respectivos cartuchos para evitar misturá-los.  Ao instalar um novo cartucho, remova a tampa de fábrica e 
coloque o cartucho na máquina.  Instale a tampa de corte seco (AA), conforme mostrado na fi gura 7.
O sistema precisa sangrar o detergente anterior ao mudar para um detergente diferente.  NOTA DE MANUTENÇÃO: Mova o equipamento sobre o ralo do piso 
antes da purga, pois o processo expele uma pequena quantidade de detergente.
Para purgar quando trocar os detergentes (OS SISTEMAS DE SOLUÇÃO E ESCOVAÇÃO DEVEM ESTAR DESLIGADOS):
1 Desconecte e remova o cartucho de detergente.
2 Posicione a chave inteligente magnética (W) no leitor de chave inteligente (A).  Ligue o botão de alimentação (B).  Aguarde alguns segundos para a 

sequência de partida acabar.
3 Prima e segure o botão de solução (H) e o botão de detergente (Q) por 2 segundos  Solte os botões quando o indicador de purga de detergente (C19) 

aparecer no ecrã (a luz do botão de detergente (Q1) e a luz do botão de solução (H1) estarão acesas).  NOTA: Uma vez activado, o processo de lavagem 
leva 20 segundos.  Aperte (H) e (Q) novamente antes de 20 segundos para cancelar a purga.  Veja a ilustração na próxima página para os indicadores do 
sistema de detergente.  Em geral, um ciclo de purga é adequado para limpar o sistema.

Para purgar semanalmente (OS SISTEMAS DE SOLUÇÃO E ESCOVAÇÃO DEVEM ESTAR DESLIGADOS):
1 Desconecte e remova o cartucho de detergente.  Instale e conecte um cartucho abastecido com água limpa.
2 Siga os passos 2 e 3 da seção “Para purgar quando trocar os detergentes”.
Quando o nível de detergente estiver aproximando-se do fundo do cartucho, é hora de reabastecer ou substituir o cartucho.
NOTA DE MANUTENÇÃO: Siga as instruções da seção “Para purgar semanalmente” acima caso a máquina vá ser armazenada por um longo período de 
tempo.
Percentual do detergente (O SISTEMA DE ESCOVAÇÃO DEVE ESTAR LIGADO):
O detergente não é dispensado até que os sistemas de detergente e escovação sejam activados e o pedal do acelerador (3) seja empurrado para 
frente.

• O indicador de detergente (C6) será exibido no modo de escovação quando o sistema do detergente for instalado na máquina. 
• O indicador de percentual de detergente (C7) irá exibir o percentual seleccionada quando o sistema de detergente estiver ligado.

Há 4 modos de operação EcoFlex:
 1A. Modo de limpeza com água - Durante as escovação, o sistema de detergente pode ser deligado a qualquer momento através do uso do botão de 

detergente (Q), que permite a escovação apenas com água.  O indicador de percentual de detergente (C7) fi cará em branco, e o gráfi co de barras 
do indicador de detergente (C8) não terá nenhuma barra preenchida..  A luz de detergente (Q1) estará apagada.

 2A. Modo de detergente com concentração mínima - Activado ao premir o botão de detergente (Q) quando o detergente está desactivado (premir o 
botão repetidamente irá alternar entre o modo máximo, desligado e novamente o modo mínimo).  O indicador de percentual de detergente (C7) 
exibirá o nível mínimo de detergente actual, e o gráfi co de barras do indicador de detergente (C8) exibirá a primeira barra preenchida.  A luz de 
detergente (Q1) estará acesa.  Veja abaixo os passos “Para programar o nível de detergente mínimo”.

 3A. Modo de detergente com concentração máxima - Activado ao premir o botão de detergente (Q) quando o detergente está no modo mínimo (premir 
o botão repetidamente irá alternar entre o modo mínimo, desligado e novamente o modo máximo).  O indicador de percentual de detergente (C7) 
exibirá o nível de detergente máximo atual e o gráfi co de barras do indicador de detergente (C8) exibirá as barras esquerda e direita preenchidas.  
A luz de detergente (Q1) estará acesa.  Veja abaixo os passos “Para programar o nível de detergente máximo”.  Não use um nível de concentração 
que ultrapasse a recomendação do fabricante do detergente.

 4A. EcoFlex Modo de limpeza – Puxe o painel EcoFlex (S) para aumentar, durante um minuto, o percentual de detergente ao nível pré-programado de 
“concentração máxima” (de acordo com as instruções de programação abaixo).  O sistema de detergente será ligado no nível de “concentração 
mínima” de detergente caso estiver desligado.  Isto também fará a taxa de fl uxo aumentar até o próximo nível e a pressão da escova aumentar 
até o próximo nível.  O indicador EcoFlex (C15) irá piscar por um minuto no ecrã juntamente com um temporizador de contagem regressiva de 60 
segundos.  Puxe o painel (S) novamente antes de 60 segundos para cancelar o EcoFlex.  O tempo de execução do EcoFlex (explosão de potência) 
é ajustável (ver o submenu “Opções” do “Ecrã do menu de informação”).

Para programar o nível de concentração máxima de detergente
1. Prima o botão de escovação OneTouch™ (E) para activar o sistema de escovação.
2. Prima e solte o botão de detergente (Q) até entrar no modo de detergente com concentração máxima ((C8) exibe as barras esquerda e direita preenchidas).
3. Prima e segure o botão de detergente (Q) por aproximadamente 2 segundos até que o indicador de percentual (C7) pisque.
4. Enquanto o indicador de percentual estiver piscando, prima e solte o botão de detergente para alternar entre os percentuais disponíveis (0,25%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, 

0,66%, 0,8%, 1%, 1,5%, 2%, 3%).
5. Pare assim que o percentual desejada for exibida no ecrã, e ela será salva após 3 segundos.
6. Quando a confi guração de concentração máxima de detergente é defi nida para uma concentração menor do que a confi guração de concentração mínima programada 

actualmente, a confi guração padrão de concentração mínima será igual à confi guração de concentração máxima até ser alterada pelo operador.
Para programar o nível de detergente de concentração mínima

1. Prima o botão de escovação OneTouch™ (E) para activar o sistema de escovação.
2. Prima e solte o botão de detergente (Q) até entrar no modo de detergente com concentração mínima ((C8) exibe a barra esquerda preenchida).
3. Prima e segure o botão de detergente (Q) por aproximadamente 2 segundos até que o indicador de percentual (C7) pisque.
4. Enquanto o indicador de percentual estiver piscando, prima e solte o botão de detergente para alternar entre os percentuais disponíveis (nota: apenas estarão disponíveis 

percentuais de concentração menor ou igual à confi guração máxima de detergente).
5. Pare assim que o percentual desejada for exibida no ecrã, e ela será salva após 3 segundos.

Uma vez defi nida, a taxa do fl uxo de detergente aumenta e diminui automaticamente com a taxa de fl uxo de solução, porém o percentual de detergente 
permanece igual.
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USO E PREPARAÇÃO DO SISTEMA DO DETERGENTE (APENAS MODELOS ECOFLEX)
FIGURA 7
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OPERAR A MÁQUINA
 ADVERTÊNCIA!

Certifi ca de ter entendido os controlos do operador e suas funções.
Evite paradas bruscas em rampas ou subidas quando carregado.  Evite curvas fechadas.  Use baixa velocidade em 
declives.
Para limpar...
Siga as instruções dadas na seção “Preparação do equipamento para uso” deste manual.
1 Veja a fi gura 8. Ao sentar-se no equipamento, ajuste o assento e o volante de acordo com uma posição de operação confortável usando os controlos de ajuste encontrados no 

ajuste da inclinação da coluna de direcção  (16).
2 Posicione a chave inteligente magnética (W) dentro do leitor de chave inteligente (A).  Prima o botão de alimentação (B).  Isso activará o ecrã (C).  Consulte o indicador da 

condição da bateria (C3) e o horímetro (C1) antes de prosseguir.
3 Para transportar a máquina até a área de trabalho, aplique uma pressão uniforme com seu pé na parte da frente do pedal do acelerador (3) para avançar ou na parte de trás do 

pedal para a ré.  Varie a pressão no acelerador para obter a velocidade desejada.
4 Prima o botão de solução (H) e segure por 5 segundos para pré-umedecer o piso.  NOTA:  Isto ajudará a evitar deixar marcas na superfície do piso ao iniciar a lavar com as 

escovas secas. Isto deve ser feito antes de o botão de escovação One-Touch (H) ser premido.
5 Prima o botão de activação de escovação One-Touch (E) uma vez para obter a escovação normal.  Prima o botão de aumento da pressão da escova (F) uma vez para entrar no 

modo de escovação pesada, ou duas vezes para entrar no modo de escovação extrema.  O fl uxo de solução possui confi gurações que coincidem com a pressão da escova, e 
irá aumentar ou diminuir juntamente com a pressão da escova.
NOTA:  O fl uxo de solução também pode ser aumentado ou reduzido de modo independente da pressão da escova através do uso do botão de aumento do fl uxo de solução 
(J) ou do botão de redução do fl uxo de solução (K), observe o gráfi co de barras da taxa do fl uxo da solução (C10) (ver “Painel de controlo”).  Quaisquer ajustes de pressão de 
lavagem subsequentes irão redefi nir a faixa de fl uxo de solução para padrão.

6 Quando o botão de activação de escovação One-Touch (E) é seleccionado, as escovas e o rodo são automaticamente baixados até o piso.  Os sistemas de escovação, 
solução, aspiração e detergente (modelos EcoFlex) são activados e iniciados automaticamente quando o pedal do acelerador (3) é activado. Qualquer sistema individual pode 
ser desactivado e reactivado com a pressão de sua chave correspondente a qualquer momento durante a lavagem.
NOTA:  Ao operar a máquina ao contrário o rodo levanta automaticamente.

7 Comece a lavagem dirigindo a máquina para frente em uma linha reta em uma velocidade de caminhada normal e sobrepondo cada caminho a 2-3 polegadas (50-75 mm). 
Ajuste a velocidade da máquina e o fl uxo de solução quando necessário de acordo com a condição do piso.  Puxe o painel de desligamento da solução programada (R) antes 
de entrar em uma curva, de modo a desligar temporariamente o fl uxo de solução.  O gráfi co de barras da taxa de fl uxo da solução (C10) será substituído por um temporizador 
com contagem regressiva de 5 segundos, mostrando o tempo durante o qual o fl uxo de solução estará desligado.  Puxe o painel novamente antes do término da contagem para 
cancelar o desligamento da solução.

 NOTA: Durante a escovação, a velocidade máxima da máquina pode ser confi gurada ao premir o botão do limitador de velocidade (N).  Ajuste a máquina para a velocidade 
desejada ao usar o pedal do acelerador (3) e então prima o botão do limitador de velocidade (N).  O operador pode agora premir o pedal totalmente para frente sem aumentar a 
velocidade da máquina, o que reduz a fadiga do operador.  A velocidade (C5) da máquina é exibida no ecrã.

 CUIDADO!
Para evitar danifi car o piso, mantenha o equipamento em movimento enquanto as escovas estão a girar.
8 Durante a lavagem, verifi que ocasionalmente a parte traseira do equipamento para ver se a água residual está a ser coletada.  Se houver um rastro de água atrás do 

equipamento, talvez esteja a aplicar solução em demasia, o tanque de recuperação pode estar cheio ou o instrumento de rodo precisa ser ajustado.
9 A máquina retorna ao último modo de limpeza usado, com concentração de detergente mínima ou máxima (caso o detergente esteja instalado e tenha sido activado).  Puxe 

o painel EcoFlex (S) para anular o modo de limpeza atual e aumentar temporariamente a pressão de escovação, o fl uxo de solução e o percentual de detergente, caso esteja 
instalado (exceto no modo de concentração máxima).  Isso fará com que o indicador EcoFlex (C15) seja exibido juntamente com um temporizador de contagem regressiva de 
um minuto, a taxa de fl uxo da solução aumentará para o nível seguinte, a pressão de escovação aumentará para o nível seguinte e o percentual de detergente irá para o nível 
de concentração mínima (caso esteja desligado, o sistema de detergente será ligado no nível de concentração mínima).

 NOTA:  Prima o botão de detergente repetidamente (Q) para alternar entre os modos de concentração mínima, concentração máxima e detergente desligado.  O sistema 
EcoFlex só irá funcionar se o sistema de escovação (E) estiver activado.

10 Para pisos extremamente sujos, talvez uma única operação de lavagem não seja satisfatória, exigindo então uma operação de lavagem dupla.  Esta operação é igual à 
lavagem única, excepto pelo facto de que na primeira passada o rodo e as pás da plataforma de escovação estão na posição elevada (prima o botão aspiração/vareta (L) para 
levantar o rodo).  Abra ambas as portas laterais da plataforma de escovação (15) e pise na alavanca de elevar/baixar a pá lateral (AA) para elevar as pás laterais.  Isso permite 
que a solução de limpeza actue por mais tempo sobre o piso.  A passada fi nal é feita sobre a mesma área, com o rodo e as pás laterais (pise na alavanca (AA) novamente para 
baixar) abaixados para coletar a solução acumulada.

11 O tanque de recuperação possui um botão de tanque cheio (19) que faz com que TODOS os sistemas sejam desactivados, excepto o sistema de accionamento a altura que o 
tanque de recuperação está cheio.  Quando esse botão está activado, o tanque de recuperação precisa ser esvaziado. A máquina não coletará água ou escovará com o botão 
activado.

 NOTA: Os indicadores de escovação, solução e detergente desaparecem, e o indicador de tanque de recuperação cheio (F7) aparece no painel do ecrã a altura que o botão é 
activado.

12 Quando o operador deseja parar de limpar ou o tanque de recuperação estiver cheio, prima o botão de escovação One-Touch (E) uma vez.  Isto para automaticamente as 
escovas de lavagem e a vazão de solução e a plataforma de lavagem sobem. O rodo levantará após um breve período de tempo e a aspiração parará após um momento (isso 
permite que qualquer água remanescente seja recolhida sem que a aspiração seja ligada novamente).

13 Leve a máquina para um “LOCAL DE DESPEJO” de água suja e esvazie o tanque de recuperação. Para esvaziar, puxe a mangueira de drenagem (20) de sua área de 
armazenagem traseira, e então remova o plugue (segure a ponta da mangueira acima do nível da água no tanque para evitar um esguicho de água residual).  Reabasteça o 
tanque de solução e continue a limpeza.

NOTA: Certifi que-se de que a tampa do tanque de recuperação (1) e a tampa da mangueira de drenagem do tanque de recuperação (20) estejam devidamente vedadas, ou a 
máquina não coletará a água corretamente.

Quando as baterias precisam ser recarregadas, o indicador de baixa voltagem da bateria (C14) será activado, as escovas de lavagem e o fl uxo de solução serão desactivados e a 
plataforma de escovação será elevada. O rodo será elevado após um breve intervalo de tempo e a aspiração parará após um momento.  Transporte o equipamento para uma área de 
serviço e recarregue as baterias de acordo com as instruções dadas na seção Bateria deste manual.
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ASPIRAÇÃO HÚMIDA
Passos a seguir sobre o ajuste da máquina com acessórios opcionais para aspiração húmida.
1 Desconecte a mangueira de recuperação (33) do suporte do rodo (11).  Conecte o acoplador e a mangueira do kit de vareta na mangueira de recuperação.
2 Acople as ferramentas de coleta húmida adequadas na mangueira.  (Um kit de vareta de aspiração opcional PN56116355 pode ser obtido junto à Nilfi sk).
3 Coloque a chave magnética no leitor de chave inteligente (A) e prima o botão de alimentação (B).  Em pé, ao lado da máquina (e não sentado no assento), 

prima o botão aspiração/vareta (L).  O motor de aspiração e a bomba funcionarão continuamente até que o interruptor seja premido novamente para 
desligá-lo.  O indicador de vareta (C17) será exibido. NOTA:  Premir o botão aspiração/vareta (L) quando estiver sentado na máquina fará com que o rodo 
seja baixado e o(s) motor(es) de aspiração sejam activados enquanto a máquina se move para frente.  O indicador de aspiração (C16) será exibido.

NOTA DE MANUTENÇÃO: Consulte o manual de manutenção para descrições funcionais detalhadas de todos os controlos e programabilidade 
opcional.
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APÓS O USO
1 Ao terminar a escovação, prima o botão de escovação One-Touch (E). Isto automaticamente sobe, retrai e para todos os sistemas da máquina (escova, 

rodo, aspiração, solução e detergente (modelos EcoFlex)).  Em seguida direccione a maquina para uma área de serviço para manutenção diária e revisão 
de outros serviços de manutenção necessários.

2 Para esvaziar o tanque de solução, abra a porta esquerda da plataforma de escovação e remova a mangueira de drenagem de solução (31) do seu grampo 
de armazenamento.  Direccione a mangueira para um “LOCAL DE DESCARTE” designado e remova o plug.  Lave o tanque com água limpa.

3 Para esvaziar o tanque de recuperação, puxe a Mangueira de drenagem do tanque de recuperação (20) da sua área de armazenagem.  Direccione a 
mangueira para um “LOCAL DE DESCARTE” designado e remova o plug (segure a ponta da mangueira acima do nível de água no tanque para evitar um 
esguicho de água residual).  A mangueira de drenagem do tanque de recuperação pode ser apertada para regular o fl uxo. Lave o tanque de recuperação 
com água limpa. Inspecione as mangueiras de recuperação e aspiração; substitua-as se cortadas ou danifi cadas.

4 Remova as escovas ou suportes de calço.  Lave as escovas ou almofadas com água morna e pendure para secar.
5 Remova o rodo, lave-o com água morna e reinstale-o no suporte ou pendure-o na traseira to tanque de recuperação.
6 Remova o recipiente nos sistemas cilíndricos e limpe cuidadosamente.  Remova de ambos os lados da máquina abrindo a porta da plataforma de 

escovação, destravando e abrindo a pá lateral, e elevando a tremonha para fora do compartimento, então puxe para fora.
7 Verifi que o cronograma de manutenção abaixo e execute qualquer tarefa de manutenção necessária antes de guardar.
8 Guarde o equipamento dentro de um local limpo e seco. Evite congelamento. Deixe os tanques abertos para sair o ar.
9 Desligue a máquina pressionando o botão de alimentação (B), e então remova a chave magnética.
10 As baterias são o item de reposição mais caro desta máquina. Para proteger seu investimento e obter o máximo de ciclos possíveis das baterias, lembre-se 

do seguinte:
 • As baterias durarão mais se forem mantidas totalmente carregadas.
 • As baterias equipadas com esta máquina não desenvolvem uma memória.
 • As baterias durarão mais e gerarão mais ciclos se forem carregadas de forma oportuna.
 • Os carregadores das baterias não carregarão as baterias em excesso nem em falta.
 • As baterias falharão de maneira prematura se forem armazenadas em estado descarregado.
 • Todos os dias após a utilização, o carregador da bateria deve ser ligado e deve-se permitir que o carregador execute uma sequência completa para 

carregar totalmente as baterias.

PROGRAMAÇÃO DE MANUTENÇÃO
ITEM DE MANUTENÇÃO Diária Semanal Mensal Anual

Carregar baterias X
Verifi car/limpar tanques e mangueiras X

Verifi car/limpar/girar escovas/lustradores X
Verifi car/limpar o rodo X

Esvaziar/limpar a bandeja de captura de detritos do tanque de 
recuperação

X

Verifi car/Limpar o(s) fi ltro(s) de espuma do motor de aspiração X
Limpar recipiente no sistema cilíndrico X

Verifi car o nível de água de cada célula de bateria(s) X
Inspecionar as pás do compartimento de escovas X

Inspecionar e limpar fi ltro de solução X
Limpar o depósito de solução no sistema cilíndrico X

Depurar o sistema de detergente (apenas EcoFlex) X
Lubrifi cação – ver “Lubrifi cação do equipamento” X

* Verifi car escovas de carbono X

* As escovas de carbono do motor de vácuo devem ser examinadas pela Nilfi sk após 1200 horas de recuperação (substitua o motor após 2000 horas de 
recuperação).
NOTA:  Consulte o Manual de Manutenção para mais detalhes sobre a manutenção e serviços de reparação.

SC6000 - 56091165 4/2016



B - 23

PORTUGUÊS - BMANUAL DE UTILIZAÇÃO

LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA
Uma vez ao mês, bombeie uma pequena quantidade de graxa em cada graxeira na máquina até que a graxa infi ltre ao redor dos rolamentos.  Ver Figura 10.

FREIO ELECTROMAGNÉTICO
 CUIDADO!

Para evitar que a máquina se movimente sem 
controlo, bloque as rodas e assegure-se de que 
a máquina esteja sobre uma superfície plana 
antes de desactivar o freio electromagnético.
Ver fi gura 11.  O conjunto da roda motriz (4) possui um 
freio electromagnético integrado que é accionado quando 
a máquina estiver desligada ou o pedal do acelerador (3) 
não estiver a ser premido, mantendo a máquina na posição 
neutra.  Este freio pode ser anulado manualmente se 
necessário, através da inserção de uma chave de fenda 
média ou grande por rás da forqueta (AC), como mostrado.  
Isto só deve ser feito se for necessário empurrar ou puxar 
a unidade.

Locais da graxeira (ou aplique graxa em) (AA):
• Pivô e eixo da roda do rodo
• Junta universal do eixo do volante
• Corrente de direção
• Roscas do botão de ajuste do ângulo da montagem 

do rodo
Injete mensalmente óleo de máquina para lubrifi car ou spray 
de lubrifi cante sintético (AB):
• Roscas de ajuste do batente inferior da pá lateral

AC
4

FIGURA 11
AA

AA
AA

AB

AA AA

FIGURA 10
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912
12A 10

CARREGAR AS BATERIAS LÍQUIDAS
Troque as baterias sempre que o equipamento for usado ou quando o indicador de nível de carga de bateria (F) mostrar menos do que a 
capacidade total.

 ADVERTÊNCIA!
Não encha as baterias antes de carregá-las.  Assegure-se de que apenas as placas estejam cobertas.
Carregue as baterias apenas em locais bem ventilados. Se o ácido da bateria entrar em contacto com a sua pele, limpe a área 
afectada com água por 5 minutos e procure auxílio médico.

exibir o estado da carga das baterias.  Isso indica que o ciclo de carga teve início.  Conforme o ciclo de carga continua, o nível de carga da bateria será 
preenchido.

5 Quando o indicador de status de carga da bateria (C19) estiver totalmente preenchido, a máquina detecta as baterias totalmente carregadas, mas o 
processo de carga ainda pode estar incompleto.  Use as luzes de status do carregador (12) (e no manual OEM) para garantir que as baterias estão 
completamente carregadas.  Este processo pode levar várias horas, a depender da condição das baterias antes do carregamento.

6 Após o fi m do carregamento, desconecte o carregador e recolha o cabo (12A).  Após desconectar o carregador, espere ao menos 10 segundos antes de 
ligar a máquina.

Se a máquina foi entregue sem um carregador de baterias a bordo faça o seguinte:
1 Desligue a máquina no botão de alimentação (B).
2 Veja a fi gura 12.  Eleve a coluna de direcção até a posição totalmente vertical.  Incline o acento para frente e engate a vara de apoio do assento (9) para 

permitir o acesso à bateria e a ventilação apropriada.
3 Desconecte as baterias da máquina e insira o conector do carregador no conector de bateria da máquina (10).  Siga as instruções do carregador de bateria.  

NOTA DE MANUTENÇÃO:  Certifi que-se de conectar o carregador de bateria no conector com a alça acoplada a ele.

 CUIDADO!
Para evitar danifi car as superfícies do piso, limpe sempre a água e o ácido da parte superior das baterias depois de carregá-las.  O 
carregamento em demasia ou insufi ciente encurtará a vida útil da bateria e limitará seu desempenho.  SIGA AS INSTRUÇÕES DE 
CARREGAMENTO ADEQUADAS!
VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ELETRÓLITO DA BATERIA
Verifi que o nível de eletrólito das baterias pelo menos uma vez por semana.
Remova as tampas de ventilação e verifi que o nível de eletrólito em cada elemento da bateria.  Use água destilada ou desmineralizada em um recipiente de 
abastecimento de bateria (disponível em lojas de acessórios para carros) para abastecer cada elemento até o indicador de nível (ou até 0,39 polegadas / 10 mm 
acima da parte superior dos separadores).  Não encha demasiadamente as baterias!

 CUIDADO!
Ácido poderá cair no chão se as baterias forem cheias demais.
Aperte as tampas de ventilação.  Lave a parte superior das baterias com uma solução de bicarbonato de sódio e água (2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio 
para 1 litro de água).

FIGURA 12

C19

Não fume enquanto estiver fazendo a manutenção das 
baterias.
Ao fazer a manutenção das baterias...
* Remova todas as jóias
* Não fume
* Use óculos de segurança, luvas e avental de borracha
* Trabalhe em locais bem ventilados.
* Não deixe que as ferramentas encostem em mais de um 

terminal de bateria de cada vez
* Antes de trocar as baterias, SEMPRE desligue o cabo negativo 

(terra) primeiro para evitar centelhas.
* SEMPRE ligue o cabo negativo por último ao instalar as 

baterias.
Se a máquina foi entregue com um carregador de baterias a 
bordo proceda assim:
1 Desligue a máquina no botão de alimentação (B).
2 Veja a fi gura 12.  Eleve a coluna de direção até a posição 

totalmente vertical.  Incline o acento para frente e engate a vara 
de apoio do assento (9) para permitir o acesso à bateria e ao 
carregador, além da ventilação apropriada.

3 Desenrole o fi o eléctrico do carregador integrado e ligue-o a 
uma fi cha devidamente aterrada.  Consulte o manual de produto 
OEM para instruções de operação mais detalhadas.  Enquanto 
a corrente alternada estiver a ser aplicada ao carregador 
integrado, todas as funções da máquina são desactivadas.

4 O indicador de status de carga da bateria (C19) começará a 
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CARREGAR AS BATERIAS DE GEL/AGM (VRLA)
Troque as baterias sempre que o equipamento for usado ou quando o indicador de nível de carga de bateria (F) mostrar menos do que a 
capacidade total.

 ADVERTÊNCIA!
Carregue as baterias apenas em locais bem ventilados. Se o ácido da bateria entrar em contato com a sua pele, limpe a área 
afectada com água por 5 minutos e procure auxílio médico.

Se a máquina foi entregue com um carregador de baterias a bordo faça o seguinte:
1 Desligue a máquina no botão de alimentação (B).
2 Veja a fi gura 12.  Eleve a coluna de direcção até a posição totalmente vertical.  Incline o acento para frente e engate a vara de apoio do assento (9) para 

permitir o acesso à bateria e ao carregador, além da ventilação apropriada.
3 Desenrole o fi o eléctrico do carregador integrado e ligue-o a uma fi cha devidamente aterrada.  Consulte o manual de produto OEM para instruções de 

operação mais detalhadas.  Enquanto a corrente alternada estiver a ser aplicada ao carregador integrado, todas as funções da máquina são desactivadas.
4 O indicador de status de carga da bateria (C19) começará a exibir o estado da carga das baterias.  Isso indica que o ciclo de carga teve início.  Conforme o 

ciclo de carga continua, o nível de carga da bateria será preenchido.
5 Quando o indicador de status de carga da bateria (C19) estiver totalmente preenchido, a máquina detecta as baterias totalmente carregadas, mas o 

processo de carga ainda pode estar incompleto.  Use as luzes de status do carregador (12) (e no manual OEM) para garantir que as baterias estão 
completamente carregadas.  Este processo pode levar várias horas, a depender da condição das baterias antes do carregamento.

6 Após o fi m do carregamento, desconecte o carregador e recolha o cabo (12A).  Após desconectar o carregador, espere ao menos 10 segundos antes de 
ligar a máquina.

Se a máquina foi entregue sem um carregador de baterias a bordo faça o seguinte:
1 Desligue a máquina no botão de alimentação (B).
2 Veja a fi gura 12.  Eleve a coluna de direcção até a posição totalmente vertical.  Incline o acento para frente e engate a vara de apoio do assento (9) para 

permitir o acesso à bateria e a ventilação apropriada.
3 Desconecte as baterias da máquina e insira o conector do carregador no conector de bateria da máquina (10).  Siga as instruções do carregador de bateria.  

NOTA DE MANUTENÇÃO:  Certifi que-se de conectar o carregador de bateria no conector com a alça acoplada a ele.
IMPORTANTE!:  Certifi que-se de utilizar um carregador apropriado para baterias de gel.  Use apenas carregadores “regulados por tensão” ou 
“limitados por tensão”.  Carregadores de corrente constante padrão ou corrente de derivação NÃO podem ser utilizados.  Recomenda-se um 
carregador sensível à temperatura, uma vez que os ajustes manuais nunca são precisos e danifi carão uma bateria VRLA.

FIGURA 12

C19

Não fume enquanto estiver fazendo a manutenção das 
baterias.
Ao fazer a manutenção das baterias...
* Remova todas as jóias
* Não fume
* Use óculos de segurança, luvas e avental de borracha
* Trabalhe em locais bem ventilados.
* Não deixe que as ferramentas encostem em mais de um 

terminal de bateria de cada vez
* Antes de trocar as baterias, SEMPRE desligue o cabo 

negativo (terra) primeiro para evitar centelhas.
* SEMPRE ligue o cabo negativo por último ao instalar as 

baterias.

 CUIDADO!
Sua bateria de ácido de chumbo regulada por válvula 
(VRLA) proporcionará um desempenho e vida útil 
superiores SOMENTE SE FOR CARREGADA 
CORRECTAMENTE!  O carregamento em demasia 
ou insufi ciente encurtará a vida útil da bateria e 
limitará seu desempenho.  SIGA AS INSTRUÇÕES 
DE CARREGAMENTO ADEQUADAS!  NÃO 
TENTE ABRIR ESTA BATERIA!  Se uma bateria 
VRLA for aberta perde sua pressão e as placas são 
contaminadas por oxigênio.  A GARANTIA SERÁ 
INVALIDADA SE A BATERIA FOR ABERTA.
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MANUTENÇÃO DO RODO
Se o rodo deixar um rastro de estrias ou água, as pás podem estar sujas ou danifi cadas.  Retire o rodo, passe-o por água morna e inspecione as 
pás.  Inverta ou substitua as pás se estiverem rompidas, quebradas, onduladas ou gastas.
Para inverter ou substituir a pá de limpeza do rodo traseira...
1 Veja a fi gura 13.  Levante o equipamento do rodo do chão, em seguida solte a trava (AA) da ferramenta do rodo.
2 Remova a tira de tensão (AB).
3 Deslize a pá traseira para fora dos pinos de alinhamento.
4 A pá do rodo possui 4 arestas de trabalho, como mostrado abaixo. Rode a pá de forma a que uma das arestas limpas e não danifi cada fi que 

voltada para a parte dianteira do equipamento.  Substitua a pá se as 4 arestas possuírem mossas, estiverem rompidas ou gastas em grande 
escala até o centro.

5 Monte a pá, seguindo os passos em ordem inversa, e ajuste a inclinação do rodo.
Para inverter ou substituir a pá do rodo dianteira...
1 Erga o instrumento do rodo, desaperte as (2) porcas de aperto manual (21) na parte superior do rodo e remova o equipamento do rodo do 

suporte.
2 Afrouxe a porca de aperto manual (AC) de remoção da pá do rodo frontal, e então remova a tira de tensão (AD) e a pá frontal.
3 A pá do rodo possui 4 arestas de trabalho, como mostrado abaixo.  Rode a pá de forma a que uma das arestas limpas e não danifi cada fi que 

voltada para a parte dianteira do equipamento.  Substitua a pá se as 4 arestas possuírem mossas, estiverem rompidas ou gastas em grande 
escala até o centro.

4 Monte a pá, seguindo os passos em ordem inversa, e ajuste a inclinação do rodo.

AJUSTE DO RODO
Existem dois ajustes do instrumento de rodo possíveis, ângulo e altura.
Regule o ângulo do rodo sempre que uma pá for invertida ou substituída, ou se o rodo não estiver secando o piso.
1 Estacione a máquina em uma superfície uniforme e plana.
2 Abaixe o rodo, mova o equipamento um pouco para frente e ajuste a inclinação e altura do rodo usando o botão de ajuste de inclinação do rodo (22) e os 

botões de ajuste de altura do rodo (23) para que a pá traseira do rodo toque o chão de maneira uniforme por toda sua largura e fi que um pouco inclinada 
como mostra na seção transversal do rodo.

3 A altura do rodo é predefi nida na fábrica, mas pode exigir ajustes periódicos devido ao desgaste do caster.  A altura adequada do rodo se dá quando a pá 
frontal do rodo estiver em contato com o piso, mas não está curvada.

 a. Afrouxe o botão de ajuste de altura (23).
 b. Rosqueie o caster (AE) para cima ou para baixo, conforme o necessário, de modo a obter a altura adequada e garantir que a posição da pá é uniforme ao 

longo do seu comprimento.
 c. Aperte a trava do caster (AF) contra o suporte do rodo (AG).
 d. Aperte o botão de ajuste de altura (23) contra o suporte do rodo para travar na posição ajustada.
4 O botão de ajuste de inclinação (22) é usado para ajustar o ângulo da ferramenta, de modo a fazer com que o contato, do centro às extremidades da pá, 

seja uniforme..
 a. Afrouxe o botão de trava de inclinação (AH).
 b. Gire o botão de ajuste de inclinação conforme o necessário para fazer o ajuste.
 c. Aperte o botão de trava de inclinação (AH) contra o suporte do rodo para travar na posição ajustada.
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MANUTENÇÃO DA PÁ LATERAL
A função da pá lateral é canalizar a água residual para o rodo, ajudando a conter a água dentro das máquinas de limpeza do caminho.  Durante 
condições normais de uso as pás se desgastarão com o tempo.  O operador perceberá uma pequena quantidade de vazamento de água embaixo 
das pás laterais.  Um ajuste de altura pode facilmente descer as pás para que toda a água possa ser coletada pelo rodo.
Para inverter ou substituir as pás laterais do sistema de limpeza ...
1 Destrave a abra as portas laterais da plataforma de escovação (15).
2 Veja a fi gura 14.  Destrave a tira de retenção (AA) e remova a tira e a pá.
3 A pá lateral principal possui 4 arestas de trabalho, como mostrado. Gire a pá de forma a que uma das arestas limpas e não danifi cada fi que 

voltada para o centro do equipamento.  Troque a pá esquerda pela direita para usar as duas arestas remanescentes.. Substitua o conjunto 
das pás se todas as arestas estiverem cortadas, tortas ou desgastadas além da possibilidade de ajuste.

4 Reinstale a pá no conjunto da pá e prenda, travando com a tira de retenção (AA).  Ajuste a pá para que faça contacto adequado com o piso 
quando a superfície da escovação é colocada na posição de escovação.

AJUSTE DA ALTURA DA PÁ LATERAL
1 O batente inferior pode ser ajustado nas pás laterais para compensar o desgaste das pás.
2 Assegure-se de que a máquina está sobre uma superfície plana.
3 Baixe a plataforma de escovação premindo o botão de escovação One-Touch (E) e dirija a máquina para frente por uma pequena distância 

para garantir que as pás estejam a dobrar.
4 Abra as portas laterais da plataforma de escovação (15) e observe as pás se dobrarem.
5 Para fazer o ajuste, afrouxe o botão de trava da pá lateral (AB).  Gire o botão do batente inferior (AC) (para cima ou para baixo) até o ponto 

em que as lâminas dobrem apenas o sufi ciente durante a escovação para conter toda a água residual no interior da plataforma.  NOTA:  
Faça pequenos ajustes para obter uma boa limpeza da pá.  Não abaixe demais as pás onde dobrem excessivamente e causem um desgaste 
desnecessário.  Aperte o botão de trava da pá lateral (AB) para travar na posição ajustada.

AJUSTE DA PRESSÃO DA PÁ LATERAL
1 As pás laterais da plataforma de escovação possuem duas confi gurações de pressão para baixo.
2 Veja a fi gura 14-2  A posição 1 (AE) representa a pressão de limpeza normal; recomenda-se iniciar nessa confi guração.  A posição 2 (AF) 

representa a pressão de limpeza pesada; essa confi guração pode ser utilizada caso o desempenho de limpeza não seja satisfatório.  NOTA: 
A posição 2 acelerará o desgaste das pás.

3 Puxe o suporte (AG) para alternar entre as duas confi gurações.  Use a mesma confi guração em ambos os lados da plataforma de 
escovação.

POSIÇÃO DE ESCOVAÇÃO DUPLA
1 Veja a fi gura 14-3  Pise na alavanca de elevar/baixar (AH) para elevar a pá.  NOTA: Esta posição também pode ser usada para instalar/

remover escovas.
2 Ao terminar a escovação dupla, pise novamente na alavanca (AH) ou puxe o suporte de liberação (AJ) para baixar a pá lateral até a sua 

posição normal de operação.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS GERAIS DO EQUIPAMENTO
Problema Possível causa Solução
Recolhimento insufi ciente 
de água

Pás de rodo gastas ou rompidas Inverta ou substitua

Rodo mal regulado Ajuste para que as pás toquem o piso de maneira 
uniforme ao longo do seu comprimento

Tanque de recuperação cheio Esvazie o tanque de recuperação
Vazamento da mangueira de drenagem do tanque 
de recuperação

Aperte a tampa da mangueira de drenagem ou 
substitua-a

Vazamento na junta da tampa do tanque de 
recuperação Substitua a junta/Coloque bem a tampa

Detritos presos no rodo Limpe o instrumento do rodo
Vedação do rodo obstruída ou ausente Limpe ou substitua a vedação do rodo
Mangueira de aspiração obstruída Remova os detritos

Uso de solução em excesso Reduza o fl uxo através do botão de solução do painel 
de controle

Tampa do fi ltro de espuma mal instalada Coloque a tampa devidamente
Desempenho de lavagem 
insatisfatório

Escovas ou lustrador gasto Vire ou substitua as escovas
Tipo incorreto de escova ou lustrador Consulte o centro de serviço autorizado da Nilfi sk
Produto químico de limpeza errado Consulte o centro de serviço autorizado da Nilfi sk
Velocidade excessiva Reduza a velocidade

Solução insufi ciente Aumente o fl uxo através do botão de solução do painel 
de controle

Vazão de solução 
inadequada
ou inexistente

Tanque de solução vazio Encha o tanque de solução
Linhas de solução, válvulas, fi ltro ou depósito 
obstruído

Passe água nas linhas e depósito e limpe o fi ltro de 
solução

Solução DESLIGADA Active o fl uxo através do botão de solução do painel de 
controlo

Válvula do solenóide de solução bloqueada ou com 
defeito

Limpe ou substitua a válvula
(Entre em contacto com um centro de serviço 
autorizado da Nilfi sk)

A máquina não liga O conector de bateria da máquina (10) está 
desconectado

Reinicie o interruptor de parada de emergência
Reconecte os conectores de bateria

Disjuntor (CB1) de 10 Amp desarmado (V) Verifi que a ocorrência de curto-circuito e restaure
Estouro do fusível principal de 150 Amp (14) Substitua o fusível principal de 150 Amp

Tração (frente/ré) inexistente Controlador de velocidade do sistema de 
acionamento

Verifi que os códigos de erro
(Entre em contacto com um centro de serviço 
autorizado da Nilfi sk)

Interruptor de parada de emergência (U) activado, o 
ecrã irá exibir o indicador de parada de emergência 
activada (C20).

Reinicie o interruptor de parada de emergência

Desempenho de limpeza 
insatisfatório
(Sistema cilíndrico)

Recipiente de pó cheio Esvazie e limpe o recipiente
Escovas gastas Substitua as escovas
As cerdas abateram Rode as escovas

Não há fl uxo de detergente 
(apenas modelos EcoFlex)

Cartucho de detergente vazio Encha o cartucho de detergente
Linha de distribuição de detergente obstruída ou 
dobrada

Purgue o sistema, endireite as linhas para remover 
quaisquer dobras

Tampa de vedação a seco no cartucho de 
detergente não está vedada Reinstale a tampa de vedação seca

Bomba de detergente Verifi que a bomba, a fi ação e as linhas
Erros de chave inteligente 
magnética

Indicador de ausência de chave (C21).
-Não há nenhuma chave inteligente magnética no 
leitor de chave inteligente (A).

Coloque uma chave inteligente magnética adequada no 
leitor de chave inteligente.

Indicador de erro de leitura de chave (C22).
-A chave inteligente magnética inserida no leitor de 
chave inteligente (A) não pode ser lida.

Limpe a chave inteligente e o leitor de chave inteligente 
usando um pano limpo.  Prima a chave inteligente 
entre os seus dedos polegar e indicador para garantir o 
movimento livre do imã.

Indicador de chave de utilizador restrita (C23).
-A chave inteligente magnética inserida no leitor de 
chave inteligente (A) não foi programada para ser 
usada com esta máquina.

Insira uma chave inteligente programada para ser 
usada com esta máquina no leitor de chave inteligente.
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R ESOLUÇÃO DE PROBLEMAS GERAIS DO EQUIPAMENTO
ECRÃ DE CÓDIGO DE FALHA
Quaisquer códigos de falha detectados pelos controladores 
serão exibidos no ecrã do painel de controle conforme 
ocorrerem. Se houver mais de um erro, o ecrã irá exibir 
os códigos de erro em sequência, com intervalos de um 
segundo. O erro será representado por um símbolo de 
chave inglesa    seguido por um código de quatro 
dígitos.
Códigos de falha são exibidos no formato X-YYY, sendo que
X = número do sistema (1: placa principal, 2: módulo de 
alimentação, 3: controlador de drive)
YYY = número do código de falha
Por exemplo,    1-101 representaria um curto circuito da 
válvula solenóide da solução.
C2 Código de falha activo
C24 Indicador de falha crítica
C25 Código de falha (crítica)

Código de 
falha Descrição

E2 Falhas de controladores principais
1-001 Bobina K1 aberta
1-002 Curto-circuito da bobina K1
1-003 Solda de contato K1
1-010 Barramento CAN 0
1-011 Barramento CAN 1
1-101 Curto-circuito L1
1-102 Curto-circuito L2
1-103 Curto-circuito H2
1-104 Curto-circuito LP1,2
1-105 Curto-circuito H1
1-106 Curto-circuito M8
1-107 Curto-circuito M9
1-201 Sensor de nível
1-560 Confi guração de EEPROM
1-561 Opções de EEPROM
1-562 Valores de sistema de EEPROM
1-563 Registo de falhas de EEPROM
1-564 Lista de chaves de utilizador de 

EEPROM
1-565 Registo de impactos de EEPROM

Código de 
falha Descrição

Falhas do módulo de alimentação E3
2-001 Tempo esgotado E3
2-011 Falha de pré-carga
2-012 Sobrecarga K2
2-013 Solda de contacto K2
2-014 Contato K2 aberto
2-017 Corte de sobretensão
2-018 Corte de subtensão
2-021 M1 aberto
2-022 M2 aberto
2-023 M3 aberto
2-024 M4 aberto
2-025 M5 aberto
2-026 M6 aberto
2-027 M7 aberto
2-028 M10 aberto
2-031 Sobrecarga M1
2-032 Sobrecarga M2
2-033 Sobrecarga M3
2-034 Sobrecarga M4
2-035 Sobrecarga M5
2-036 Sobrecarga M6
2-037 Sobrecarga M7
2-038 Sobrecarga M10
2-041 Sobre-corrente M1
2-042 Sobre-corrente M1
2-043 Sobre-corrente M3

C2

C25

C24
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ECRÃ DE CÓDIGO DE FALHA - CONTINUAÇÃO

Código de falha Descrição
Falhas do módulo de alimentação E3 - continuação
2-044 Sobre-corrente M4
2-045 Sobre-corrente M5
2-046 Sobre-corrente M6
2-047 Sobre-corrente M7
2-048 Sobre-corrente M10
2-051 Curto-circuito de Mosfet M1
2-052 Curto-circuito de Mosfet M2
2-053 Curto-circuito de Mosfet M3
2-054 Curto-circuito de Mosfet M4
2-055 Curto-circuito de Mosfet M5
2-056 Curto-circuito de Mosfet M6
2-057 Curto-circuito de Mosfet M7
2-058 Curto-circuito de Mosfet M10
2-061 Sensor de corrente M1
2-062 Sensor de corrente M2
2-063 Sensor de corrente M3
2-064 Sensor de corrente M4
2-065 Sensor de corrente M5
2-066 Corte de sobreaquecimento
2-067 Corte de sub-temperatura
2-071 Desarme de sobrecarga M1
2-072 Desarme de sobrecarga M2
2-073 Desarme de sobrecarga M3
2-074 Desarme de sobrecarga M4
2-075 Desarme de sobrecarga M5
2-076 Parada M6
2-077 Parada M7
2-078 Parada M10
2-081 Falha EEPROM
2-082 Tempo esgotado PDO
2-083 Barramento CAN
2-084 Tempo esgotado do actuador
2-086 Redução de sobreaquecimento
2-087 Redução de sub-aquecimento
2-088 Bobina K2 aberta
2-091 Falha de HW M1
2-092 Falha de HW M2
2-093 Falha de HW M3
2-094 Falha de HW M4
2-095 Falha de HW M5
2-096 Alteração de parâmetro
2-097 Sensor de corrente M6
2-098 Sensor de corrente M7
2-101 Sensor de corrente M10
2-102 Sensor térmico
2-103 Curto-circuito da bobina K2

Código de falha Descrição
Falhas de controladores de drive E4

3-001 Tempo esgotado E4
3-012 Sobre-corrente de controlo
3-013 Sensor de corrente
3-014 Falha de pré-carga
3-015 Sub-aquecimento severo
3-016 Sobreaquecimento severo
3-017 Sub-tensão severa
3-018 Sobretensão severa
3-022 Redução de sobreaquecimento
3-023 Redução de sub-tensão
3-024 Redução de sobretensão
3-025 Falha de +5V
3-028 Redução de aquecimento do motor
3-029 Sensor de temperatura do motor
3-031 Falha da bobina K3
3-032 Falha de freio EM
3-036 Falha do codifi cador
3-037 Motor aberto
3-038 Solda K3
3-039 Contato K3 aberto
3-041 Pedal aberto
3-042 Curto circuito do pedal
3-045 Sobre-corrente baixa do potenciômetro
3-046 Falha EEPROM
3-047 Falha HPD
3-049 Alteração de parâmetro
3-051 Desabilitar pedal
3-056 BDI baixo
3-057 Tipo de freio EM
3-068 Falha VCL
3-069 Falha de alimentação
3-071 OS geral
3-072 Tempo esgotado PDO
3-073 Parada
3-077 Falha de supervisor
3-078 Supervisor incompatível
3-087 Característica do motor
3-088 Falha de pulso do codifi cador
3-089 Tipo do motor
3-091 Desalinhamento de VCL/OS
3-092 Freio EM não confi gurado
3-093 Codifi cador LOS
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D
Menu

Hours
Faults
Keys
Options

i Exit Select D1

D1

HISTÓRICO DE CÓDIGO DE FALHA
Todo código de falha que ocorre é registado pela máquina e mantido em um registo de histórico.  Ver fi guras 15A-15D.  Para visualizar o 
histórico de falhas, prima o botão de informações (D) para abrir o menu de informações.  Use as quatro setas de navegação (D1) (cima, baixo, 
esquerda e direita) para navegar pelo menu, e o botão de informações para sair do menu.

Role o ecrã até “Falhas”

Menu [Menu]  ________________________________
   Horas [Hours]
 Falhas [Faults]
   Botões [Keys]
   Opções [Options] _______________________
Sair [i Exit] Seleccionar [Select]

Role o ecrã até “Histórico de falhas”, e prima a seta direita para seleccionar.

Falhas [Faults]  _____________________________
   Falhas activas [Active Faults]
 Histórico de falhas [Fault History]
 
___________________________________________
 Voltar [Back] Seleccionar [Select]

Uma lista de todas as falhas e a marca de hora correspondente serão exibidas, role 
para cima ou para baixo para encontrar uma falha individual, e use a seta direita para 
obter mais informações.

Histórico de falhas [Fault History] ______________
 Código de falha Horas de activação
 
 
___________________________________________

 Voltar [Back] Seleccionar [Select]

A falha é exibida juntamente com a marca de hora e a descrição.  Use as setas 
superior e inferior para navegar pela lista de falhas.

Histórico de falhas [Fault History] _____________
Código de falha Horas de activação
Código de falha Descrição
 
___________________________________________
 Voltar [Back] Navegar [Scroll]

FIGURA 15A

FIGURA 15B

FIGURA 15C

FIGURA 15D

Fault History
1-003 0007.7

Back Scroll

(1/5)

K1 Contact Weld

Fault History
1-003 0007.7

Back Select

(1/5)

3-001 0005.2
3-001 0005.2
3-001 0004.3

Faults
Active Faults 0
Fault History 5

Back Select
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ACESSÓRIOS / OPÇÕES
Além dos componentes padrão, a máquina pode ser equipada com os seguintes acessórios/opções, de acordo com o uso específi co da máquina:

Escovas com cerdas mais rígidas ou macias Kit de proteção para pés do operador
Rodo e pás laterais de material diferente Kit de alarme reserva
Kit de motor de aspiração duplo Kit de vareta de aspiração
Kit de farol de advertência Kit de farol dianteiro
Kit de assento de luxo Kit de proteção do rodo
Kits de proteção sobre a cabeça Kit de proteção contra poeira
Kit de cinto de segurança Kit de medição de detergente
Kit de irrigação de bateria Kit de para-choque dianteiro para serviços 

pesados
Kit de mangueira de lavagem Kit de suporte do esfregão
Kit de peso Kit USB
Kit TrackClean Kit de varredura lateral
Kit de auto-preenchimento de solução Kit do carregador de bordo

Para mais informações sobre os acessórios mencionados acima, contacte um revendedor autorizado.

Composição do material e reciclagem
Tipo % do peso da máquina % reciclável
Alumínio 4% 100%
Eléctrica / mecanismos / motores - misc. 12% 90%
Metais ferrosos 47% 100%
Arneses / cabos 1% 80%
Líquidos 0% 0%
Plástico - não reciclável 7% 0%
Plástico - reciclável 4% 100%
Polietileno 24% 100%
Borracha 1% 0%

TAXAS DE FLUXO DA SOLUÇÃO
Taxas de fl uxo padrão* Anular taxas de 

fl uxo*

1 bar 2 bars 3 bars 4 bars

910 Cilíndrico 0,70 GPM / 
2,6 litros/minuto

0,84 GPM / 
3,1 litros/minuto

1,00 GPM / 
3,7 litros/minuto

2,50 GPM / 
9,4 litros/minuto

860 Disco 0,70 GPM / 
2,6 litros/minuto

0,84 GPM / 
3,1 litros/minuto

1,00 GPM / 
3,7 litros/minuto

2,50 GPM / 
9,4 litros/minuto

1050 Disco 0,84 GPM / 
3,1 litros/minuto

1,00 GPM / 
3,7 litros/minuto

1,50 GPM / 
5,6 litros/minuto

2,50 GPM / 
9,4 litros/minuto

*Estes valores são válidos para o modo de fl uxo fi xo com o tanque de solução cheio.
**Estes são valores máximos com o tanque de solução cheio.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (CONFORME INSTALADAS E TESTADAS NA UNIDADE)
Modelo SC6000 910C SC6000 860D SC6000 1050D
   Nº de modelo 56116003 56116005

56116013
56116004
56116012

Voltagem, baterias V 36V 36V 36V
Capacidade da bateria (máx) Ah C5 320 320 320
Nível de proteção de operação Classe 3 Classe 3 Classe 3
Nível de proteção de carregamento Classe 1 Classe 1 Classe 1
Nível de pressão acústica
IEC 60335-2-72: 2002 Amend. 1:2005, ISO 11203, 
ISO 3744

dB(A)/20 Pa 69 69 69

Nível de pressão acústica - KpA
(IEC 60335-2-72, ISO 11203) Incerteza dB(A) 3,0 3,0 3,0

Peso bruto do veículo* lb / kg 2359 / 1070 2359 / 1070 2359 / 1070
Peso de transporte** lb / kg 1784 / 810 1784 / 810 1784 / 810
Carga máxima da roda (central dianteira) psi / kg/cm2 120 / 8,43 104 / 7,31 120 / 8,43
Carga máxima da roda (traseira direita) psi / kg/cm2 128 / 8,99 121 / 8,50 128 / 8,99
Carga máxima da roda (traseira esquerda) psi / kg/cm2 110 / 7,73 109 / 7,66 110 / 7,73
Vibrações nos controles manuais (ISO 5349-1) m/s2 <2,5 <2,5 <2,5
Vibrações no assento (EN 1032) m/s2 <0,04 <0,02 <0,02
Capacidade de rampa de transporte com kit de peso 20,9% (11,8°) 20,9% (11,8°) 20,9% (11,8°)
Capacidade de rampa de transporte sem kit de peso 18,5% (10,5°) 18,5% (10,5°) 18,5% (10,5°)
Capacidade de rampa de limpeza com kit de peso 16,9% (9,6°) 16,9% (9,6°) 16,9% (9,6°)
Capacidade de rampa de limpeza sem kit de peso 12,2% (7°) 12,2% (7°) 12,2% (7°)
Comprimento da máquina polegadas / cm 70 / 178
Altura do equipamento polegadas / cm 62,3 / 158
Altura da máquina (com proteção sobre a cabeça) polegadas / cm 82 / 208
Altura da máquina (com proteção curta sobre a cabeça) polegadas / cm 79 / 200
Largura da máquina polegadas / cm 46 / 117 39 / 99 46 / 117
Largura do equipamento com o rodo polegadas / cm 48,5 / 123 “K” 43 / 109 “J” 48,5 / 123 “K”
Largura mínima de corredor para curva polegadas / cm 79,5 / 202
Capacidade do tanque de solução Galões / L 50 / 190
Capacidade do tanque de recuperação Galões / L 50 / 190
Velocidade de transporte (máximo em frente) mph / kph 5,6 / 9,0
Velocidade de transporte (máximo para trás) mph / kph 2,6 / 4,2
Tamanho do compartimento de baterias (aproximado)
    Altura (máxima) polegadas / cm 17,25 /43,8
    Largura (máxima) polegadas / cm 22 / 55,9
    Comprimento (máximo) polegadas / cm 24 / 61
Tamanho das escovas de lavagem
Diâmetro externo da escova de lavagem - Cilíndrica
(núcleo interno de 3,5 in / 8,9 cm) polegadas / cm — —
Comprimento da escova de lavagem - Cilíndrica 
(duas escovas por máquina) polegadas / cm 35,58 / 90,4 — —

Diâmetro da escova (Quantidade de 2)  - Disco polegadas / cm — 17 / 43 20 / 51
Velocidade das 
escovas de 
lavagem

Cilíndricas RPM 760 — —
Disco RPM — 250 250

Capacidade de recipiente - Cilíndrico in3 / L 744 / 12,2 — —
Largura do percurso de limpeza (percurso de 
escovação)

polegadas / cm 36 / 91,4 34 / 86,3 40 / 101,6

Percurso de varredura com vassoura lateral opcional 
- Cilíndrica polegadas / cm 43 / 109 — —

*Peso bruto do veículo: Equipamento padrão sem opcionais, tanque de solução repleto e tanque de recuperação vazio, com escovas de lavagem removíveis, baterias instaladas e 
operador de 75 kg.
**Peso de transporte: Equipamento padrão sem opcionais, tanques de solução e de recuperação vazios, com baterias instaladas e sem operador.

revised 9/2016
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