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Πριν χρησιμοποιήσετε τη συ-
σκευή σας για πρώτη φορά, δια-

βάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες 
χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και 
κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον 
επόμενο ιδιοκτήτη.

Τα λάδια του κινητήρα δεν επιτρέπεται να 
καταλήξουν στο περιβάλλον Προστατέψτε 
το έδαφος και αποσύρετε παλιά λάδια με 
οικολογικό τρόπο.
Τα υγρά απόβλητα που περιέχουν μεταλλι-
κά έλαια δεν πρέπει διοχετεύονται στο έδα-
φος, στο νερό ή στο αποχετευτικό δίκτυο 
χωρίς επεξεργασία. Παρακαλούμε να λαμ-
βάνετε υπόψη τις νομικές διατάξεις και κα-
νονισμούς περί υγρών αποβλήτων, που 
ισχύουν στην περιοχή σας.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστα-
τικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 
www.kaercher.com/REACH

� Κίνδυνος
Για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποί-
ος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυμα-
τισμό ή θάνατο.
� Προειδοποίηση
Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυ-
ματισμό ή θάνατο.
Προσοχή
Για ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση, η 
οποία μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυ-
ματισμό ή υλικές βλάβες.

Προκειμένου να αποφύγετε πιθανούς κιν-
δύνους για άτομα, ζωά και αντικείμενα, δια-
βάστε τα ακόλουθα πριν χρησιμοποιήσετε 
την εγκατάσταση: 
– τις οδηγίες χρήσης
– όλες τις υποδείξεις ασφαλείας
– τους εκάστοτε εθνικούς κανονισμους 

και νόμους
– τις υποδείξεις ασφαλείας που συνοδεύ-

ουν τα απορρυπαντικά που χρησιμο-
ποιείτε (κατά κανόνα στην ετικέτα 
συσκευασίας).

Για τη λειτουργία της εγκατάστασης, στην 
Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 
ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί και οδηγί-
ες (διατίθενται από τις Εκδόσεις Carl 
Heymanns KG, Luxemburger Strasse 449, 
50939 Koeln):
– Κανονισμός πρόληψης ατυχημάτων 

"Γενικοί Κανονισμοί" BGV A1
– Διάταγμα περί Ασφαλείας Λειτουργίας 

(BetrSichV).
Βεβαιωθείτε ότι:
– έχετε κατανοήσει όλες τις υποδείξεις
– όλοι οι χρήστες της εγκατάστασης είναι 

ενήμεροι για τις υποδείξεις και τις έχουν 
κατανοήσει.

Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας πρέπει 
να μετατρέπονται από τον υπεύθυνο της 
εγκατάστασης πλύσης λαμβάνοντας υπό-
ψη τις τοπικές και ιδιωτικές συνθήκες σε 
εντολές λειτουργίας. Οι εντολές λειτουργίας 
πρέπει να γνωστοποιούνται με τον κατάλ-
ληλο τρόπο με επίδειξη ή ανάρτηση στο 
χώρο εργασίας.

Ο χειρισμός, η παρακολούθηση, η φροντί-
δα, η συντήρηση και ο έλεγχος των εγκατα-
στάσεων πλυντηρίων αυτοκινήτων πρέπει 
να διενεργούνται αποκλειστικά από άτομα, 
τα οποία γνωρίζουν τις οδηγίες χρήσης και 
έχουν ενημερωθεί για τους κινδύνους που 
συνεπάγεται αυτή η εγκατάσταση.

Σε περίπτωση χειρισμού της εγκατάστασης 
πλυντηρίων αυτοκινήτων από το χρήστη 
πρέπει να είναι διαθέσιμο ένα άτομο, το 
οποίο είναι εξοικειωμένο με την εγκατάστα-
ση και μπορεί να εκτελέσει ή να αναθέσει 
την εκτέλεση των κατάλληλων μέτρων σε 
περίπτωση βλάβης για την αποφυγή πιθα-
νών κινδύνων. 
Για το χρήστη της εγκατάστασης πρέπει να 
υπάρχουν υποδείξεις χειρισμού και σω-
στής χρήσης της εγκατάστασης σε προβε-
βλημένο σημείο του πλυντηρίου.

Οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται κατά 
κύριο λόγο μόνο όταν η εγκατάσταση είναι 
απενεργοποιημένη. Στην περίπτωση αυτή, 
ο γενικός διακόπτης πρέπει να ασφαλίζεται 
για να αποτραπεί η επανενεργοποίηση 
από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Κατά την επαφή με συμπυκνωμένα απορρυ-
παντικά, τα οποία περιέχουν ουσίες που είναι 
επικίνδυνες για την υγεία, λαμβάνετε πάντα 
προστατευτικά μέτρα. Φοράτε πάντα προστα-
τευτικά γυαλιά, γάντια και στολή, και λαμβάνετε 
υπόψη τα δελτία παρατηρήσεων/δεδομένων 
ασφαλείας που συνοδεύουν το απορρυπαντι-
κό.

Δεν επιτρέπεται στα μη εξουσιοδοτημένα 
άτομα να εισέλθουν στο χώρο της εγκατά-
στασης πλυντηρίου. Η σήμανση απαγό-
ρευσης εισόδου πρέπει να είναι μόνιμη και 
καλά ορατή.

Μέσα στην εγκατάσταση υφίσταται κίνδυ-
νος γλιστρήματος λόγω της υγρασίας του 
δαπέδου και τμημάτων της εγκατάστασης. 
Κατά την εργασία μέσα στην εγκατάσταση 
φροντίστε να κινείστε προσεκτικά και να 
φοράτε τα κατάλληλα υποδήματα. Οι πελά-
τες του πλυντηρίου θα πρέπει να ενημερώ-
νονται για τον κίνδυνο γλιστρήματος με τις 
κατάλληλες προειδοποιητικές πινακίδες.

� Προειδοποίηση
Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν κίνδυ-
νοι από λανθασμένη χρήση, ο χειρισμός 
της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται από 
άτομα που
– είναι εξουσιοδοτημένα
– έχουν αποδείξει ότι είναι ικανά να χειρι-

στούν την εγκατάσταση
– έχουν λάβει ρητή εντολή να χρησιμο-

ποιούν την εγκατάσταση.
Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι προσβά-
σιμες σε κάθε χρήστη. Η εγκατάστη δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα κάτω 
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Προστασία περιβάλλοντος
Τα υλικά συσκευασίας είναι ανα-
κυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συ-
σκευασίες στα οικιακά 
απορρίμματα, αλλά σε ειδικό σύ-
στημα επαναχρησιμοποίησης.
Οι παλιές συσκευές περιέχουν 
ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία 
θα πρέπει να μεταφέρονται σε 
σύστημα επαναχρησιμοποίη-
σης. Οι μπαταρίες, τα λάδια και 
παρόμοια υλικά δεν επιτρέπεται 
να καταλήγουν στο περιβάλλον. 
Για το λόγο αυτόν η διάθεση πα-
λιών συσκευών πρέπει να γίνε-
ται σε κατάλληλα συστήματα 
συλλογής.

Στο σύστημα χειρισμού βρίσκεται 
μια μπαταρία που εξασφαλίζει τη 
λειτουργία του ρολογιού του συ-
στήματος σε περίπτωση διακο-
πής ρεύματος. Οι μπαταρίες 
περιέχουν υλικά, τα οποία δεν 
επιτρέπεται να καταλήξουν στο 
περιβάλλον. Γι' αυτό, παρακαλού-
με να φροντίζετε για τη διάθεση 
αυτών των υλικών στα κατάλληλα 
συστήματα συλλογής.

Σύμβολα στη συσκευή
Κίνδυνος εγκαυμάτων από καυ-
τές επιφάνειες!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Σύμβολα στο εγχειρίδιο 
οδηγιών

Υποδείξεις ασφαλείας

Υποδείξεις ασφαλείας

Γενικά

Εγκαταστάσεις πλυντηρίων αυτοκινή-
των

Χειρισμός από το χρήστη

Συντήρηση

Επικίνδυνα υλικά

Είσοδος στην εγκατάσταση πλυντηρίου 
αυτοκινήτων

Κίνδυνος γλιστρίματος

Χειρισμός της εγκατάστασης
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των 18 ετών. Εξαιρούνται οι εκπαιδευόμε-
νοι άνω των 16 ετών υπό επιτήρηση.

Η εγκατάσταση πλύσης προορίζεται για 
τον εξωτερικό καθαρισμό των οχημάτων 
που αναφέρονται στις οδηγίες λειτουργίας.
Δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των δια-
στάσεων των οχημάτων που αναφέρονται 
στην παράγραφο "Τεχνικές προδιαγραφές/
διαστάσεις".
Στην ορθή χρήση συμπεριλαμβάνονται επί-
σης τα εξής:
– τήρηση όλων των υποδείξεων των οδη-

γιών λειτουργίας και
– τήρηση των υποδείξεων επιθεώρησης 

και συντήρησης.
Προσοχή
Σε περίπτωση χρήσης των βουρτσών 
Carlite, το όχημα πρέπει πρώτα να καθαρι-
στεί με το χέρι, εφόσον η εγκατάσταση δεν 
διαθέτει πρόσθετο εξάρτημα υψηλής πίε-
σης!
Η εγκατάσταση πρέπει να τοποθετηθεί από 
εξειδικευμένο προσωπικό. Κατά την τοπο-
θέτηση να λαμβάνονται υπόψη όλες οι 
ισχύουσες τοπικές διατάξεις ασφαλείας 
(π.χ. απόσταση μεταξύ της εγκατάστασης 
και του κτιρίου).
� Προειδοποίηση
Κίνδυνος βλάβης λόγω παγετού στην εγκα-
τάσταση. Σε περίπτωση παγετού, πρέπει 
να απομακρύνετε το νερό από την εγκατά-
σταση και από τον αγωγό προσαγωγής. Οι 
οδοί κυκλοφορίας των πελατών του πλυ-
ντηρίου πρέπει να είναι αντιολισθητικές 
(π.χ. υποδαπέδια θέρμανση, χαλίκι).
Προσοχή
Αυξημένος κίνδυνος διάβρωσης λόγω της 
χρήσης ακατάλληλων απορρυπαντικών.
Τα ακόλουθα απορρυπαντικά δεν επιτρέπε-
ται να χρησιμοποιηθούν στη μονάδα:
– Απορρυπαντικά, τα οποία προορίζο-

νται για τον καθαρισμό της αίθουσας 
πλύσης.

– Απορρυπαντικά, τα οποία προορίζονται 
για τον εξωτερικό καθαρισμό της εγκα-
τάστασης πλύσης.

– Όξινα απορρυπαντικά.
– Απορρυπαντικά, τα οποία απλώνονται 

στο όχημα με ξεχωριστές συσκευές 
(π.χ. καθαριστικά φτερών).

– Μέσα επεξεργασίας λυμάτων.
Χρησιμοποιείτε μόνον απορρυπαντικά 
εγκεκριμένα από την KÄRCHER.

Η εγκατάσταση ενεργοποιείται από τη θέση 
χειρισμού. Σε ορισμένες χώρες επιβάλλεται 
η απομάκρυνση από το όχημα κατά τη δι-
άρκεια της πλύσης. Οφείλετε να ενημερω-
θείτε για τις ισχύουσες διατάξεις στον τόπο 
εγκατάστασης και να συμμορφώνεστε με 
αυτές. Στη διάρκεια της πλύσης απαγορεύ-
εται η είσοδος στην εγκατάσταση.

� Προειδοποίηση
Υλικές ζημίες! Σε περίπτωση μη τήρησης 
των οριακών προδιαγραφών οχημάτων 
μπορούν να προκληθούν βλάβες στο όχη-
μα και στην εγκατάσταση.
Η εγκατάσταση πλύσης με πυλώνα δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθαρι-
σμό οχημάτων, τα οποία δεν μπορούν να 
πλυθούν με βούρτσα, π.χ. για ειδικά οχή-
ματα.
Αυτά τα οχήματα μπορούν να πλυθούν και 
χωρίς βούρτσα, με την επιλογή πλύσης 
υπό υψηλή πίεση.
Ειδικά οχήματα, δηλαδή οχήματα με ειδική 
κατασκευή, για παράδειγμα
– Οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων
– Οχήματα με ανατρεπόμενο κάδο
– Βυτία και οχήματα-σιλό
– Οχήματα με προσαρτήματα στην ορο-

φή, που προεξέχουν από το παρμπρίζ
μπορούν να πλυθούν μόνο με το χέρι.
Εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω οδη-
γίες, ο κατασκευαστής της εγκατάστασης 
δεν φέρει ευθύνη για τις παρεπόμενες
– προσωπικές βλάβες
– υλικές βλάβες
– τραυματισμούς ζώων. 

� Κίνδυνος
Κίνδυνος για οφθαλμολογικούς τραυματι-
σμούς λόγω της διαφυγής πεπιεσμένου αέ-
ρα. Τα τμήματα πεπιεσμένου αέρα της 
συσκευής παραμένουν υπό υψηλή πίεση 
ακόμα και μετά την απενεργοποίηση μέσω 
του κεντρικού διακόπτη ή του διακόπτη 
εκτάκτου ανάγκης.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω διαφυγόντων 
τμημάτων! Τυχόν διαφυγόντα θραύσματα ή 
αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν 
τραυματισμούς σε άτομα ή ζώα. Κατά συνέ-
πεια στο δάπεδο της αίθουσας δεν πρέπει 
να παραμένουν εκτεθειμένα αντικείμενα.

� Κίνδυνος
Κίνδυνος έκρηξης! Η εγκατάσταση δεν πρέ-
πει να χρησιμοποιείται δίπλα σε χώρους 
που διατρέχουν κίνδυνο έκρηξης. Εξαιρού-
νται μόνο οι εγκαταστάσεις που προορίζο-
νται ρητώς για παρόμοια χρήση και φέρουν 
τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό. Ως απορρι-
παντικό δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
εκρηκτικά, εύφλεκτα ή τοξικά υλικά, όπως:
– Βενζίνη
– πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης
– Διαλυτικά
– Υγρά που περιέχουν διαλυτικά
– μη αραιωμένα οξέα
– ακετόνη
Σε περίπτωση αμφιβολιών, απευθυνθείτε 
στον κατασκευαστή.

Οι θόρυβοι που απορρέουν από την εγκα-
τάσταση είναι ακίνδυνοι. Εάν, ωστόσο, εκ-
πεμφθούν τμήματα / σώματα που 
ενισχύουν τους θορύβους, μπορεί να προ-
κύψει κίνδυνος για την ακοή. Στην περί-
πτωση αυτή φοράτε ωτοασπίδες.

� Κίνδυνος
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
– Μην αγγίζετε ποτέ ηλεκτρικά καλώδια, 

πρίζες και ηλεκτρολογικούς πίνακες με 
υγρά χέρια.

– Προσέχετε ώστε το καλώδιο σύνδεσης 
με το δίκτυο ή το καλώδιο προέκτασης 
να μην υποστούν φθορές ή βλάβες από 
πατήματα, συνθλίψεις, τραβήγματα ή 
παρόμοιες αιτίες. Προστατέψτε τα κα-
λώδια από την ζέστη, τα λάδια και τις 
αιχμηρές γωνίες.

– Μην στρέφετε ποτέ τους πίδακες νερού 
κινητών μονάδων καθαρισμού (π.χ. συ-
σκευών καθαρισμού υψηλής πίεσης) 
προς τις ηλεκτρικές συσκευές ή εγκατα-
στάσεις.

– Όλα τα ρευματοφόρα εξαρτήματα στο 
χώρο εργασίας πρέπει να διαθέτουν 
αδιάβροχη προστασία από ρίψη νερού.

– Οι εγκαταστάσεις πρέπει να συνδέονται 
μόνο με γειωμένες πηγές ηλεκτρικού 
ρεύματος, σύμφωνα με τις οδηγίες.

– Όλες οι εργασίες στα ηλεκτρικά τμήματα 
της εγκατάστασης πρέπει να εκτελού-
νται αποκλειστικά από ηλεκτρολόγους.

– Τα εξαρτήματα που δεν συνδέονται 
απευθείας στην εγκατάσταση πρέπει να 
είναι συνδεδεμένα με το σύστημα εξίσω-
σης δυναμικού.

� Κίνδυνος
Τα απορριπαντικά που χρησιμοποιούνται 
περιέχουν εν μέρει επικίνδυνα για την υγεία 
υλικά και η τήρηση των υποδείξεων που τα 
συνοδεύουν είναι απαραίτητη. 
Μην πίνετε το νερό που εξέρχεται από την 
εγκατάσταση! Δεν είναι πόσιμο λόγω των 
απορριπαντικών που περιέχει.
Εάν για τη λειτουργία της εγκατάστασης 
χρησιμοποιείτε οικιακό νερό, να λαμβάνετε 
υπόψη τις διατάξεις περί καταπολέμισης 
των βλαβερών οργανισμών του κατασκευα-
στή της μονάδας επεξεργασίας.
Ουσίες που δεν συναντώνται συνήθως 
κατά τον γενικό εξωτερικό καθαρισμό των 
οχημάτων (π.χ. χημικά, βαρέα μέταλλα, μι-
κροβιοκτόνα, ραδιενεργά υλικά, περιτώμ-
ματα ή μολυσματικές ουσίες) δεν πρέπει να 
εισέρχονται στην εγκατάσταση πλυντηρίου. 

Η μη ελεγχόμενη επανέναρξη της λειτουρ-
γίας έπειτα από διακοπή ρεύματος είναι 
αδύνατη λόγω της κατασκευής της εγκατά-
στασης.

Για την διάθεση των υγρών αποβλήτων, τη-
ρείτε τους τοπικούς κανονισμούς.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Τόπος εργασίας

Αντικανονική χρήση

Πηγές κινδύνων

Γενικοί κίνδυνοι

Κίνδυνος έκρηξης

Ακουστικές βλάβες

Ηλεκτρολογικοί κίνδυνοι

Κίνδυνος λόγω επικίνδυνων για την 
υγεία υλικών

Κίνδυνος λόγω διακοπής ρεύματος

Κίνδυνος για το περιβάλλον από τα 
υγρά απόβλητα
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Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία 
της εγκατάστασης και να προλάβετε κινδύ-
νους κατά την συντήρηση, την παρακολού-
θηση και τον έλεγχο, τηρείτε πάντα τις 
αντίστοιχες υποδείξεις. 

Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτε-
λούνται από ειδικευμένο άτομο σε τακτά δι-
αστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. Επίσης, να λαμβάνονται 
υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις και απαιτή-
σεις ασφαλείας. Οι εργασίες στην ηλεκτρι-
κή εγκατάσταση πρέπει να εκτελούνται 
μόνο από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους.
� Κίνδυνος
Κίνδυνος τραυματισμού. Η εγκατάσταση 
πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας και να 
ασφαλιστεί κατά της αθέλητης και μη εξου-
σιοδοτημένης ενεργοποίησής της, πριν αρ-
χίσετε να εκτελείτε τις εργασίες 
συντήρησης. οι δεξαμενές και οι αγωγοί πε-
πιεσμένου αέρα εξακολουθούν να βρίσκο-
νται υπό πίεση ακόμα και μετά την 
απενεργοποίηση της εγκατάστασης. Πριν 
από τυχόν εργασίες στην εγκατάσταση, μη-
δενίστε οπωσδήποτε την πίεση. Τέλος, επι-
βεβαιώστε την έλλειψη πίεσης στο 
μανόμετρο της μονάδας συντήρησης.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της ξαφνικής 
ρίψης νερού υψηλής πίεσης. Το σύστημα 
υψηλής πίεσης βρίσκεται υπό πίεση, ακόμα 
και μετά την απενεργοποίηση της εγκατά-
στασης. Πριν από τις εργασίες στην εγκατά-
σταση, μηδενίστε οπωσδήποτε την πίεση 
στο σύστημα υψηλής πίεσης.

Η ασφάλεια της εγκατάστασης πλυντηρίου 
αυτοκινήτων πρέπει να ελεγχθεί από έναν 
ειδικό πριν την πρώτη χρήση της και στη 
συνέχεια τουλάχιστον ανά εξάμηνο. Ο 
έλεγχος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει ιδι-
αιτέρως:
– Οπτικό έλεγχο όσον αφορά τυχόν εξω-

τερικές φθορές ή βλάβες
– Έλεγχος λειτουργίας
– Ακεραιότητα και αποτελεσματικότητα 

των εγκαταστάσεων ασφαλείας σε 
εγκαταστάσεις αυτόματου χειρισμού, 
ημερησίως πριν την έναρξη λειτουργί-
ας, ανάλογα με τις ανάγκες για εγκατα-
στάσεις που παρακολουθούνται, και 
πάντως τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα αυθεντικά 
εξαρτήματα του κατασκευαστή ή τα εξαρτή-
ματα που αυτός συστήνει. Διαφορετικά, δεν 
ισχύει η εγγύηση. Λαμβάνετε υπόψη όλες 
τις υποδείξεις ασφαλείας και χρήσης, που 
επισυνάπτονται στα εξαρτήματα αυτά. 
Αυτό αφορά:
– Ανταλλακτικά και εξαρτήματα που υφί-

στανται φθορά
– Βοηθητικό εξοπλισμό
– Υλικά λειτουργίας
– Απορρυπαντικά.

Συντήρηση και παρακολούθηση

Συντήρηση

Παρακολούθηση

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια 
εξαρτήματα
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1 Βούρτσα οροφής
2 Προστασία από ρανίδες στην οροφή 

(προαιρετικό)
3 Προστασίας από ρανίδες στο πλάι 

(προαιρετικό)
4 Πλευρική βούρτσα
5 Πίνακας ελέγχου
6 Πίνακας νερού
7 Κλείδωμα θύρας
8 Ράγες κίνησης
9 Σασί
10 Κεντρική στήλη 1
11 Δοχείο υγρού καθαρισμού
12 Δοσομετρικές αντλίες
13 Μονάδα συντήρησης πεπιεσμένου 

αέρα
14 Φίλτρα
15 Κεντρική στήλη 2
16 Σωλήνας ακροφυσίου καθαρού νερού, νε-

ρού χρήσης, σαμπουάν, CTH (τόξο Α)
17 Σωλήνας ακροφυσίου καθαρού νερού, νε-

ρού χρήσης, σαμπουάν, CTH, αφρού  (τό-
ξο Β)

18 Σωλήνας ακροφυσίου καθαρού νερού, 
νερού χρήσης, σαμπουάν, CTH (τόξο 
C, προαιρετικό)

19 Φωτοκύτταρο
20 Φανός τοποθέτησης οχήματος (προαι-

ρετικό)

A Πινακίδα τύπου στο εσωτερικό του πί-
νακα ελέγχου

1 Δοκός οροφής υψηλής πίεσης (προαι-
ρετικό)

1 Περιστρεφόμενο ακροφύσιο (Spinner), 
(προαιρετικό)

Περιγραφή εγκατάστασης

Γενική περιγραφή
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Σε περίπτωση κινδύνου για άτομα, αντικεί-
μενα και ζώα η εγκατάσταση πρέπει να 
απενεργοποιηθεί αμέσως με το πλήκτρο 
"NOT-AUS". Πλήκτρα "NOT-AUS" μπορεί-
τε να βρείτε στα εξής σημεία
– στη συσκευή ανάγνωσης καρτών πλύ-

σης/ κωδικών
– στη θέση χειρισμού
– στην είσοδο του θαλάμου πλύσης, εφό-

σον η θέση χειρισμού ή η συσκευή ανά-
γνωσης καρτών πλύσης/κωδικών 
(προαιρετικό) δεν βρίσκεται εκεί.

Στον κατανεμητή φόρτισης ενεργοποιείται 
και απενεργοποιείται η εγκατάσταση και 
προεπιλέγονται διάφοροι τύποι λειτουργί-
ας.

1 Πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης
2 Πλήκτρο „Reset“/Χειροκίνητη παρέμβα-

ση
3 Πλήκτρο επιλογής προγράμματος/Χει-

ροκίνητης παρέμβασης
4 Πλήκτρο "Start/Stop"

Η θέση χειρισμού μπορεί να χρησιμοποιη
θεί για την εκτέλεση των ακόλουθων λει-
τουργιών:
– Εκκίνηση προγραμμάτων πλύσης.
– Εκτέλεση χειροκίνητων παρεμβάσεων.
– Εκτέλεση χειροκίνητων λειτουργιών για 

εργασίες συντήρησης.

1 Πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης

2 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
3 Πλήκτρο „Reset“
4 Πλήκτρα πρόσθετου προγράμματος
5 Πλήκτρα επιλογών προγράμματος
6 Πλήκτρο "Start/Stop"
7 Πλήκτρα χειροκίνητης παρέμβασης

Η θέση χειρισμού μπορεί να χρησιμοποιη
θεί για την εκτέλεση των ακόλουθων λει
τουργιών:
– Εκκίνηση προγραμμάτων πλύσης.
– Εκτέλεση χειροκίνητων παρεμβάσεων.
– Εκτέλεση χειροκίνητων λειτουργιών για 

εργασίες συντήρησης.
– Επιλογή και κατάργηση πρόσθετων 

προγραμμάτων και επιλογών.

Στοιχεία χειρισμού

Διακοπή εκτάκτου ανάγκης 
(Not-Aus)

Κατανεμητής φόρτισης 
(προαιρετικό)

1 Κύριος διακόπτης

2 Διακόπτης προεπιλογής ταχύτη-
τας
Ταχύτητα κινδύνου πυλώνα, 
βούρτσας οροφής/δοκού υψηλής 
πίεσης κανονική

Ταχύτητα κινδύνου πυλώνα, 
30...120%.

3 Διακόπτης προεπιλογής τύπου 
λειτουργίας
Η εγκατάσταση μπορεί να ενερ-
γοποιηθεί μόνον κατά τη διάρκεια 
του προκαθορισμένου χρόνου 
λειτουργίας.
Εγκατάσταση εκτός λειτουργίας

Θα εκκινηθεί ένα πρόγραμμα 
πλύσης που έχει προεπιλεγεί 
από τον υπεύθυνο. 

4 Διακόπτης προεπιλογής θέσης 
χειρισμού
Τα προγράμματα πλύσης μπο-
ρούν να ενεργοποιηθούν μόνο 
από τη θέση χειρισμού.

Τα προγράμματα πλύσης μπο-
ρούν να ενεργοποιηθούν μόνο 
από τη θέση χειρισμού και από τη 
συσκευή ανάγνωσης καρτών 
πλύσης/κωδικών.
Τα προγράμματα πλύσης μπο-
ρούν να ενεργοποιηθούν μόνο 
από τη συσκευή ανάγνωσης καρ-
τών πλύσης/κωδικών.

Κιβώτιο χειρισμού Basic
 (προαιρετικό)

Θέση χειρισμού Advanced 
(προαιρετικό)

Διακόπτης επιλογής προγράμματος
Δεν έχει επιλεγεί πρόγραμμα 
πλύσης, η εγκατάσταση είναι 
εκτός λειτουργίας.

Φορτηγά

Φορτηγό με ρυμούλκα

Επικαθήμενο

Ρυμουλκό μόνο του

Λεωφορείο

Μικρό φορτηγό

Μικρό φορτηγό με ρυμουλ-
κούμενο

Μικρό επικαθήμενο

Μικρό όχημα

Ελεύθερη χρήση

Ελεύθερη χρήση
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– Το πλήκτρο ανάβει εάν επιλεγεί ένα 
πρόσθετο πρόγραμμα.

– Η επιλογή του πρόσθετου προγράμμα-
τος μπορεί να καταργηθεί με πίεση του 
φωτεινού πλήκτρου.

– Το πλήκτρο ανάβει εάν επιλεγεί ένα 
προαιρετικό πρόγραμμα.

– Η επιλογή του προαιρετικού προγράμ-
ματος μπορεί να καταργηθεί με πίεση 
του φωτεινού πλήκτρου.

Η επιλογή του προγράμματος πλύσης γίνε-
ται ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής 
ανάγνωσης καρτών πλύσης/κωδικών
– με εισαγωγή στοιχείων από ένα πλη-

κτρολόγιο,
– με το πρόγραμμα που περιλαμβάνεται 

στην κάρτα πλύσης,
– με εισαγωγή ενός κωδικού.
Περισσότερες υποδείξεις θα βρείτε στις ξε-
χωριστές οδηγίες χρήσης για τη συσκευή 
ανάγνωσης καρτών πλύσης/κωδικών. 

1 Διακοπτης αυτόματης / χειροκίνητης 
λειτουργίας

1 Ένδειξη οθόνης
2 Πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ

3 Πλήκτρο ΔΕΞΙΑ
4 Πλήκτρο "ΟΚ"
5 Πλήκτρο "ESC"

Στη βασική κατάσταση, στην οθόνη εμφανί-
ζεται η ακόλουθη ένδειξη:

Z100: Geasmt
Z101: Φορτηγά
Z102: Φορτηγό με ρυμούλκα
Z103: Επικαθήμενο
Z104: Ρυμουλκούμενο
Z105: Βυτίο
Z106: Αυτόματο
Z107: Λεωφορείο
Z108: Αντίθετη πλύση
Z109: Σύντομη πλύση
Z110: Πλύσιμο με ακίνητο πυλώνα
Z111: Φορτηγό
Z112: Φορτηγό με ρυμούλκα
Z113: Μικρό επικαθήμενο
Z114: Μικρό όχημα
Μετρητής πλύσεων, η κάτω γραμμή πα-
ρουσιάζει διαδοχικά το σύνολο των επιμέ-
ρους προγραμμάτων πλύσης (φορτηγό, 
φορτηγό με ρυμούλκα...)

 Πιέστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ.

Z100: Geasmt
T102: Αφρός
T103: Εντατικό πλύσιμο
T104: Πλύσιμο υπό υψηλή πίεση
T105: Απλό πλύσιμο
T106: Ευρωκαμπίνα
T107: Καμπίνα Η.Π.Α.
T108: Υποδάπεδο
T109: Λασπωτήρες
T110: Ράμπα
T111: Καθρέφτης φορτηγού
T112: Καθρέφτης λεωφορείου
T113: Κεντρικό σκέπαστρο
Μετρητής προαιρετικών προγραμμάτων, η 
κάτω γραμμή παρουσιάζει διαδοχικά το σύ-
νολο των επιμέρους προγραμμάτων 
(αφρός, εντατικό πλύσιμο...)

 Πιέστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ.

Μετρητής συσκευής έναρξης, η κάτω γραμ-
μή παρουσιάζει διαδοχικά το σύνολο της 
συσκευής έναρξης των επιμέρους καρτών 
(κάρτα 1, κάρτα 2...)

Πλήκτρα πρόσθετων προγραμμάτων ή 
μεμονωμένων προγραμμάτων

Πλύσιμο με αφρό

Εντατικό πλύσιμο

Πλύσιμο υπό υψηλή πίεση

Απλό πλύσιμο

Πλήκτρα επιλογών
Λασπωτήρες
επιλογή: πριν και κατά την διάρ-
κεια της πλύσης
κατάργηση επιλογής: πριν την 
πλύση
Ράμπα
επιλογή: πριν και κατά την διάρ-
κεια της πλύσης
κατάργηση επιλογής: πριν και 
κατά την διάρκεια της πλύσης
Καθρέφτης φορτηγού
επιλογή: πριν την πλύση
κατάργηση επιλογής: πριν την 
πλύση
Καθρέφτης λεωφορείου
επιλογή: πριν την πλύση
κατάργηση επιλογής: πριν την 
πλύση
Κεντρικό σκέπαστρο
επιλογή: πριν και κατά την διάρ-
κεια της πλύσης
κατάργηση επιλογής: πριν και 
κατά την διάρκεια της πλύσης
Πλύση με 2 βούρτσες (χωρίς 
βούρτσα οροφής)
επιλογή: πριν την πλύση
κατάργηση επιλογής: πριν την 
πλύση
Ευρωκαμπίνα
επιλογή: πριν την πλύση
κατάργηση επιλογής: πριν την 
πλύση
Καμπίνα Η.Π.Α.
επιλογή: πριν την πλύση
κατάργηση επιλογής: πριν την 
πλύση

Συσκευή ανάγνωσης καρτών
 πλύσης/κωδικών (προαιρετικό)

Διακόπτης αυτόματης/
χειροκίνητης λειτουργίας

Σύστημα ελέγχου

Z100 =#####
Z101 =#####

Total =#####
Truck =#####

Z100 =#####
T102 =#####

Total =#####
Foam =#####

Z100 =#####
Z131 =#####

Total =#####
Card =#####
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Υπόδειξη
Εάν αντιθέτως εμφανιστούν τρέχοντα μηνύ-
ματα βλαβών, πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ".
Εάν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο για διάστη-
μα 30 λεπτών, εμφανίζονται ξανά τα τρέχο-
ντα μηνύματα βλάβης.
Εάν εμφανιστούν ξανά τα μηνύματα βλάβης 
μετά τα 30 λεπτά, πιέστε ταυτόχρονα το 
πλήκτρο ΔΕΞΙΑ και το πλήκτρο "ΟΚ".
Εάν, αντίθετα, εμφανιστεί κάποια άλλη έν-
δειξη, πιέστε το πλήκτρο ESC για 2 δευτε-
ρόλεπτα.

Μενού διάρθρωσης
 Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ" για περισσότε-

ρο από 2 δευτερόλεπτα.

M1: Πληροφορίες
M2: Διαμόρφωση

 Πιέστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

M1000: Μνήμη σφαλμάτων
 Πιέστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ.

M2000: Διαμόρφωση
 Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ".

M2001: Ταχύτητα
Έχετε φθάσει στο μενού ρύθμισης παραμέ-
τρων:

13.08.2008 15:54
< M1 M2>

13.08.2008 15:54
< Info Set up>

[<] [>]
M1000

Select / Choice
Fault

[<] [>]
M2000

Select / Choice
Adjust

[<] [>]
M2100

Select / Choice
Speed menu
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1 Στοιχείο μενού
2 Παράμετροι

 Επιλέξτε το στοιχείο μενού με τα πλή-
κτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ.

 Ανοίξτε την ομάδα παραμέτρων με το 
πλήκτρο "ΟΚ".

 Επιλέξτε την υπό ρύθμιση παράμετρο 
με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ.

 Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ".
Η υπό ρύθμιση μεταβλητή αναβοσβή-
νει.

 Ρυθμίστε την τιμή της μεταβλητής με τα 
πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ.
Για ταχεία αλλαγή της μεταβλητής κρατήστε 
πιεσμένο το πλήκτρο.

 Αποθηκεύστε την τιμή με πίεση του πλή-
κτρου "ΟΚ".
ή
Διακόψτε την αλλαγή με πίεση του πλή-
κτρου "ΕSC".

 Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ".
Η υπό ρύθμιση μεταβλητή αναβοσβήνει.

 Ρυθμίστε την τιμή της μεταβλητής με τα 
πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ.

 Αποθηκεύστε την τιμή με σύντομη πίε-
ση του πλήκτρου "ΟΚ" και μεταβείτε 
ταυτόχρονα στην επόμενη μεταβλητή.

 Αποθηκεύστε τις ρυθμισμένες τιμές με 
παρατεταμένη πίεση (1 δευτερόλεπτο) 
του πλήκτρου "ΟΚ".
ή

Διακόψτε την αλλαγή με πίεση του πλή-
κτρου "ΕSC".

 Μπορείτε να επιστρέψετε προς τα 
πάνω στο μενού με το πλήκτρο "ESC".

Από εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύ-
τητα κίνησης των θυρών για τα μεμονωμέ-
νες φάσεις του προγράμματος.

FW λειτ. έκτ.. ανάγκ. No:
Εάν τελειώσει το απόθεμα νερού χρήσης, η 
τρέχουσα πλύση συνεχίζεται με καθαρό νε-
ρό. Μετά το πέρας της πλύσης η εγκατά-
σταση τίθεται αυτόματα σε ετοιμότητα 
χρήσης.
FW λειτ. έκτ. ανάγκ. Yes:
Εάν τελειώσει το απόθεμα νερού χρήσης, η 
πλύση συνεχίζεται με καθαρό νερό. Η εγκα-
τάσταση παραμένει σε ετοιμότητα και εμ-
φανίζεται ένα μήνυμα.

Ρύθμιση ημερομηνίας, ώρας και αλλαγής 
θερινής/χειμερινής ώρας.
Αυτόματη ρύθμιση θερινής-χειμερινής 
ώρας = YES:
Αυτόματη προσαρμογή ενεργή. Έναρξη 
της θερινής ώρας την τελευταία Κυριακή 
του Μαρτίου στις 2:00. Έναρξη της κανονι-
κής ώρας (χειμερινής) την τελευταία Κυρια-
κή του Οκτωβρίου στις 3:00.
Αυτόματη ρύθμιση θερινής-χειμερινής 
ώρας = ΝΟ
Χωρίς αυτόματη αλλαγή ώρας.

Η εγκατάσταση είναι ανοικτή στη διάρκεια 
του χρόνου λειτουργίας. Η εγκατάσταση εί-
ναι κλειστή εκτός του χρόνου λειτουργίας.
24 ώρες ανοικτή: Ρυθμίστε την έναρξη και 
τη λήξη του χρόνου λειτουργίας στην ίδια τι-
μή.
24 ώρες κλειστή: Ρυθμίστε τη λήξη του 
χρόνου λειτουργίας σε μια προγενέστερη 
ώρα από την ώρα έναρξης του χρόνου λει-
τουργίας.

Οι κινητές αργίες αλλάζουν ημερομηνία 
κάθε χρόνο και πρέπει να ρυθμίζονται εκ 
νέου για κάθε χρονιά.
Για τις αργίες που ρυθμίζονται ισχύουν ο 
καταχωρημένος χρόνος λειτουργίας για τις 
αργίες.
Υπόδειξη
Για τις μη απαραίτητες αργίες εισάγετε την 
ημερομηνία 00.00.00.

Επιλογή της υπό ρύθμισης παραμέτρου

Ρύθμιση παραμέτρου με μια μεταβλητή

Ρύθμιση παραμέτρου με περισσότερες 
μεταβλητές

Έξοδος από το μενού

Επιλογή ταχύτητας

Φάση προγράμματος Εύρος ρύθμισης
Αφρός 30%...150%
Εντατικό πλύσιμο 30%...150%
ΥΠ-ΥΠ οροφής 30%...150%
Πλευρική πλύση υπό 
ΥΠ

30%...150%

Επιβατικά οχήματα 30%...120%
Φορτηγά 30%...120%
Λεωφορείο 30%...120%
Truck 30%...120%
Βυτία 30%...120%
Έκπλυση 30%...150%

Επιλογή ρύθμισης

Επιλογή ημερομηνίας / ώρας

Επιλογή χρόνου λειτουργίας

Επιλογή κινητών αργιών
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Οι σταθερές αργίες έχουν την ίδια ημερο-
μηνία κάθε χρόνο.
Για τις αργίες που ρυθμίζονται ισχύουν ο 
καταχωρημένος χρόνος λειτουργίας για τις 
αργίες.

Υπόδειξη
Για τις μη απαραίτητες αργίες εισάγετε την 
ημερομηνία 00.00.XX.

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα των εν-
δείξεων οθόνης για το μενού πληροφοριών.

1 Δοσομετρική αντλία σαμπουάν
2 Δοσομετρική αντλία CTH (προαιρετικό)
3 Δοσομετρική αντλία αφρού (προαιρετικό)

Με τις δοσομετρικές αντλίες ρυθμίζεται η 
δοσολογία των απορρυπαντικών στο νερό, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα πλύσης και τον 
εξοπλισμό της εγκατάστασης.
Υπόδειξη
Η δοσολογία ρυθμίζεται από τον υπεύθυνο 
συναρμολόγησης κατά την ανέγερση της 
εγκατάστασης. Κατά κανόνα δεν απαιτείται 
αργότερα νέα ρύθμιση.

Προσοχή
Κίνδυνος βλάβης. Μην ρυθμίζετε τη δόση 
όταν η εγκατάσταση είναι ανενεργή.

1 Μοχλος εξαέρωσης
2 Πλήκτρο εξαέρωσης
3 Κουμπί ρύθμισης δόσης

 Ενεργοποιήστε τη δοσομετρική αντλία 
στη χειροκίνητη λειτουργία.

 Πιέστε επανειλημμένα και αφήστε το 
πλήκτρο απαερίωσης.

 Τραβήξτε προς τα έξω το κουμπί ρύθμι-
σης δόσης.

 Περιστρέψτε το κουμπί ρύθμισης στην 
επιθυμητή τιμή.

 Αφήστε το πλήκτρο εξαέρωσης.
 Πατήστε το κουμπί ρύθμισης δόσης.

Η παροχή πεπιεσμένου αέρα της εγκατά-
στασης πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία.
 Περιστρέψτε προς τα αριστερά το μο-

χλό εξαερισμού ως το τέρμα.
 Ρυθμίστε τη δόση στο 100%.
 Πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο εξαε-

ρισμού, ώσπου να εξέρχεται απορρυ-
παντικό χωρίς φυσαλίδες από τον 
αγωγό εξαερισμού στο κάτω μέρος της 
δοσομετρικής αντλίας.

 Ρυθμίστε ξανά τη δόση στην επιθυμητή 
τιμή.

 Περιστρέψτε προς τα δεξιά το μοχλό 
εξαέρωσης ως το τέρμα.

Επιλογή σταθερών αργιών

Επιλογή γλώσσας

Ρύθμιση δοσομετρικής αντλίας

Ρύθμιση δοσολογίας

Εξαερισμός της δοσομετρικής αντλίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (για βούρτσες διαμέτρου 965 mm)

Διαστάσεις εγκατάστασης
TB 36 TB 42 TB 46 TB 50

Πλάτος πλύσης* mm 2900
Ύψος πλύσης, εγκατάσταση με 3 βούρτσες** mm 3600 4250 4600 5050
Ύψος πλύσης, εγκατάσταση με 2 βούρτσες** mm 3600 4155 4585 4995
Ελεύθερο πλάτος διέλευσης υπερδομής/τροχών mm 3540/3510
Ελεύθερο ύψος διέλευσης** mm 3668 4318 4668 5118
Πλάτος εγκατάστασης με περιστρεφόμενες βούρτσες* mm 4830
Πλάτος εγκατάστασης με πλευρική προστασία από ρα-
νίδες***

mm 5000

Ύψος εγκατάστασης** mm 4539 5189 5539 5989
Ύψος εγκατάστασης με προστασία από ρανίδες στην 
οροφή**

mm Ύψος εγκατάστασης +58 mm

* μείωση σε βήματα των 200 mm
** μείωση σε βήματα των 100 mm
*** προσαρμογή κατά +/- 200 mm ανάλογα με τη διάμετρο της βούρτσας (τυπική διάμετρος 965 mm)
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χαρακτηριστικό

Βούρτσες πλύσης
Διάμετρος πλευρικών 
βουρτσών

mm 965...
1165

Αριθμός στροφών πλευ-
ρικών βουρτσών

1/min 129

Διάμετρος βουρτσών 
οροφής

mm 965...
1165

Αριθμός στροφών βουρ-
τσών οροφής

1/min 129

Ταχύτητα κίνησης της θύ-
ρας

m/min 0...24

Επιτρεπόμενη στάθμη 
ηχητικής ισχύος LpA

dB (A) 79*/
75**

Αβεβαιότητα K dB (A) 4*/3**
*Εγκατάσταση με πλευρικά ακροφύσια 
υψηλής πίεσης, χωρίς υπό καθαρισμό 
όχημα
** Εγκατάσταση με δοκό οροφής υψηλής 
πίεσης και Spinner, με υπό καθαρισμό 
όχημα

Τιμές σύνδεσης βασικής 
εγκατάστασης

Ηλεκτρική σύνδεση
Τάση** V 400±10%/

3~, P, N
Διακύμανση τάσης 
μέγ.***

% 5

Συχνότητα Hz 50
Ισχύς παροχής βασικής 
εγκατάστασης

kW 5,3

Προασφάλιση πίνακα 
ελέγχου *

A 16

* πρόβλεψη κατασκευής σύμφωνα με τους 
τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς
**Δεν επιτρέπεται η παροχή τάσης με γεν-
νήτρια
*** Οι κορυφώσεις της τάσης πρέπει να 
βρίσκονται εντός των επιτρεπόμενων τι
μών τάσης
Σύνδεση νερού
Ονομαστικό μήκος ίντσε

ς
1

Πίεση ροής σύμφωνα 
με το DIN 1988 (στα 
100 l/min)

MPa 
(bar)

0,4...0,6
(4...6)

Θερμοκρασία °C μέγ. 50
Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα
Ονομαστικό μήκος ίντσε

ς
1/2

Πίεση MPa 
(bar)

0,6...0,8
(6...8)

Δυνατότητα παροχής, 
ελάχ.

l/min 100

Κατανάλωση με σύστη-
μα προστασίας από 
τον παγετό

l/min 500

Κατανάλωση με αφρό, 
εντατικός προ-ψεκα-
σμός (πλευρικός και/ή 
οροφής)

l/min 500
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Σε περίπτωση κινδύνου για άτομα, αντικεί-
μενα ή ζώα, η εγκατάσταση πρέπει να απε-
νεργοποιηθεί αμέσως με το πλήκτρο 
διακοπής έκτακτης ανάγκης. Το πλήκτρο 
διακοπής έκτακτης ανάγκης βρίσκεται
– στη συσκευή ανάγνωσης καρτών πλύ-

σης / κωδικών
– στη θέση χειρισμού
– στην είσοδο του θαλάμου πλύσης, εφό-

σον ο πίνακας χειρισμού ή η συσκευή 
ανάγνωσης καρτών / κωδικών δεν βρί-
σκονται εκεί

� Προειδοποίηση!
Κίνδυνος βλάβης στο όχημα που πρόκειται 
να πλυθεί. Εάν μετά τον ψεκασμό του 
απορριπαντικού παρουσιαστεί βλάβη στην 
εγκατάσταση πλυντηρίου, αφού απενεργο-
ποιηθεί η εγκατάσταση, το απορριπαντικό 
πρέπει να απομακρυνθεί με προσεκτικό ψε-
κασμό νερού, προκειμένου να αποφευ-
χθούν πιθανές βλάβες στο χρώμα του 
οχήματος λόγω της μεγάλης διάρκειας 
εφαρμογής.
Υπόδειξη
Στην περίπτωση χειρισμού της εγκατάστα-
σης από τον πελάτη, ένα ειδικευμένο και 
εξοικειωμένο με την εγκατάσταση άτομο 
πρέπει να είναι διαθέσιμο, προκειμένου να 
λάβει ή να δώσει εντολή για τα απαραίτητα 
μέτρα πρόληψης ενός κινδύνου. 

 Απασφαλίστε το πλήκτρο Not-Aus με 
τράβηγμα.

 Ρυθμίστε τον διακόπτη αυτόματης/χει-
ροκίνητης λειτουργίας του κατανεμητή 
φόρτισης στο αυτόματο.

 Πιέστε το πλήκτρο "Reset" για 2 δευτε-
ρόλεπτα.

Η εγκατάσταση μεταβαίνει αυτόματα στην 
αρχική θέση.
Υπόδειξη: Εάν υπάρχει κάποιο όχημα 
στην εγκατάσταση, η εγκατάσταση πρέπει 
σε ορισμένες περιπτώσεις να μεταβεί στην 
αρχική θέση με τις χειροκίνητες λειτουργίες.
Στην αρχική θέση ανάβει το πλήκτρο "Start/
Stop".
Η εγκατάσταση βρίσκεται και πάλι σε λει-
τουργική ετοιμότητα.

 Ανοίξτε τις βαλβίδες σφράγισης για το 
νερό και τον πεπιεσμένο αέρα.

 Ρυθμίστε το γενικό διακόπτη στη θέση 
"1" στον κατανεμητή φόρτισης.

 Προεπιλέξτε την ταχύτητα, τη θέση χειρι-
σμού και τον τύπο λειτουργίας από τους δι-
ακόπτες του κατανεμητή φόρτισης.

 Ρυθμίστε τον διακόπτη αυτόματης/χει-
ροκίνητης λειτουργίας στο αυτόματο.

 Πιέστε το πλήκτρο "Reset" για 2 δευτε-
ρόλεπτα.

Στην αρχική θέση ανάβει το πλήκτρο "Start/
Stop".

Η εγκατάσταση είναι ξανά έτοιμη για λει-
τουργία και τα οχήματα μπορούν να εισέλ-
θουν για πλύσιμο.

� Προειδοποίηση
Σε περίπτωση χρήσης των βουρτσών Carlite, 
το όχημα πρέπει πρώτα να καθαριστεί με το χέ-
ρι, εφόσον η εγκατάσταση δεν διαθέτει πρό-
σθετο εξάρτημα υψηλής πίεσης!
� Προειδοποίηση
Για να αποφύγετε τυχόν βλάβες στο όχημα, 
λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις στο όχη-
μα πριν ενεργοποιήσετε την εγκατάσταση 
πλυσίματος:
 Κλείστε τα παράθυρα, τις πόρτες και την 

ηλιοροφή.
 Κατεβάστε τις κεραίες, στρίψτε τις προς 

το πίσω τζάμι ή αποσυναρμολογήστε τις
 Κλείστε τους μεγάλους ή προεξέχοντες 

καθρέπτες.
 Εξετάστε το όχημα για εξαρτήματα που 

δεν είναι καλά στερεωμένα και αποσυ-
ναρμολογήστε τα, π.χ.:

– Διακοσμητικές ράβδοι,
– λασπωτήρες,
– προφυλακτήρες,
– λαβές θύρας,
– σωλήνες εξάτμισης,
– αεροτομές,
– σχοινιά καραβόπανου,
– μονωτικά λάστιχα,
– εξωτερικά αλεξήλια,
– σχάρες αποσκευών,
– μπαγκαζιέρες για σύνεργα του σκι.

Το φανάρι προσαρμογής θέσης βοηθά τον 
πελάτη να τοποθετήσει σωστά το όχημα.

1 Κίνηση εμπρός
2 Στάση, η θέση είναι σωστή
3 Κίνηση πίσω

 Τοποθετήστε το όχημα ευθεία και στο 
κέντρο ανάμεσα στις ράγες.

 Σβήστε τον κινητήρα.
 Βάλτε ταχύτητα. Εάν το όχημα έχει αυ-

τόματο κιβώτιο ταχυτήτων, επιλέξτε τη 
θέση "Ρ".

 Τραβήξτε το χειρόφρενο

 Ελέγξτε εάν έχουν εφαρμοστεί οι υπο-
δείξεις του τμήματος "Προετοιμασία 
Οχήματος".

 Εγκαταλείψτε το όχημα (όλα τα άτομα) 
και ξεκινήστε το πρόγραμμα πλύσης.
Υπόδειξη: Μην βγαίνετε από το όχημα 
στη σύντομη πλύση, την αντίθετη πλύ-
ση, την πλύση με ακίνητο πυλώνα και 
την αυτόματη εκκίνηση.

Η λειτουργία με συσκευή ανάγνωσης καρ
τών πλύσης/κωδικών περιγράφεται στις ξε-
χωριστές οδηγίες χρήσης της συσκευής 
ανάγνωσης καρτών πλύσης/κωδικών.

 Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής 
προγράμματος στο επιθυμητό πρό
γραμμα.

 Πιέστε το πλήκτρο του επιθυμητού 
πρόσθετου προγράμματος.

 Πιέστε το πλήκτρο του επιθυμητού 
προγράμματος.

 Πιέστε το πλήκτρο "Start/Stop".
Η διαδικασία πλύσης ξεκινά.

 Πιέστε ένα ή περισσότερα πλήκτρα, για 
να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα 
πλύσης. (Βλ. τον ακόλουθο πίνακα

 Πιέστε το πλήκτρο "Start/Stop".
Η διαδικασία πλύσης ξεκινά.

Λειτουργία

Υποδείξεις ασφαλείας

Ενεργοποίηση έπειτα από διακοπή 
εκτάκτου ανάγκης

Έναρξη λειτουργίας

Προετοιμασία οχήματος

Εισαγωγή οχήματος

Φανός τοποθέτησης οχήματος (προαι-
ρετικό)

Έπειτα από την τοποθέτηση του 
οχήματος

Έναρξη προγράμματος

Στη συσκευή ανάγνωσης καρτών πλύ-
σης/κωδικών (προαιρετικό).

Με θέση χειρισμού Adv. (προαιρετικό)

Με κιβώτιο χειρισμού Basic (προαιρετικό)

1 2 4
Πρόγραμμα 1 X
Πρόγραμμα 2 X
Πρόγραμμα 3 X X
Πρόγραμμα 4 X
Πρόγραμμα 5 X X
Πρόγραμμα 6 X X
Πρόγραμμα 7 X X X
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 Πιέστε το πλήκτρο "Start/Stop".
Το πρόγραμμα πλύσης διακόπτεται. 
 Πιέστε ξανά το πλήκτρο "Start/Stop".
Το πρόγραμμα πλύσης συνεχίζεται.

Κατά τη διάρκεια εξελισσόμενου προγράμ-
ματος μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες πα-
ρεμβάσεις.

** Η κίνηση εκτελείται μόνον όταν δεν έχει 
επιλεγεί κάποιο πρόγραμμα πλύσης.

Η ακινητοποίηση απενεργοποιείται με σύ-
ντομη πίεση του πλήκτρου αντίθετης κατεύ-
θυνσης.

 Πιέστε το πλήκτρο "Start/Stop" κατά τη 
διάρκεια του συγκεκριμένου τμήματος 
του προγράμματος. Η εγκατάσταση 
ακινητοποιείται.

 Πιέστε προς την αντίθετη κατεύθυνση 
το πλήκτρο κίνησης πίσω του πυλώνα.

 Πιέστε το πλήκτρο "Start/Stop".
Η εγκατάσταση διακόπτει την πλύση 
εμπρός και συνεχίζει με την πλύση πί-
σω.

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα πλύσης, 
το όχημα μπορεί να εξέλθει από την εγκα-
τάσταση πλυντηρίου. Το φανάρι προσαρ-
μογής θέσης δίνει την ένδειξη για έξοδο 
προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Οι θύρες του θαλάμου ρυθμίζονται από το 
κιβώτιο χειρισμού πυλώνα μέσω ενός προ-
αιρετικού συστήματος ελέγχου των θυρών 
με ραδιοσήματα. Γίνεται διάκριση μεταξύ 
του θερινού και του χειμερινού χειρισμού 
θύρας.

– Πριν την έναρξη της πλύσης οι θύρες εί-
ναι ανοικτές. Το όχημα μπορεί να εισέλ-
θει.

– Οι θύρες κλείνουν με την έναρξη της 
πλύσης.

– Μετά το πέρας της πλύσης οι θύρες 
ανοίγουν και παραμένουν ανοικτές.

– Πριν την έναρξη της πλύσης η θύρα ει-
σόδου είναι κλειστή και πρέπει να ανοί-
ξει για να περάσει το όχημα. Αυτό 
συμβαίνει για παράδειγμα με την εισα-
γωγή μίας κάρτας πλύσης στη συσκευή 
ανάγνωσης καρτών.

– Με την έναρξη της πλύσης (π.χ. πιέστε το 
πλήκτρο "Έναρξη" στη συσκευή ανάγνω-
σης καρτών) κλείνει η θύρα εισόδου.

– Μετά το πέρας της πλύσης η θύρα εξό-
δου ανοίγει και κλείνει πάλι, αφού εξέλ-
θει το όχημα.

 Ολοκληρώστε το τρέχον πρόγραμμα 
πλύσης.

 Ρυθμίστε τον κεντρικό διακόπτη στη 
θέση "0".

 Ολοκληρώστε το τρέχον πρόγραμμα 
πλύσης.

 Ρυθμίστε τον κεντρικό διακόπτη στη 
θέση "0".

 Κλείστε την παροχή νερού.
 Κλείστε την παροχή πεπιεσμένου αέρα.
Αν στη διάρκεια αχρησίας αναμένεται να 
εμφανιστεί παγετός:
 Απομακρύνετε το νερό από όλους τους 

σωλήνες παροχής νερού.

� Προειδοποίηση
Κίνδυνος βλάβης στην εγκατάσταση. Ο μη-
χανισμός προστασίας από τον παγετό λει-
τουργεί μόνο με ενεργοποιημένο τον 
κεντρικό διακόπτη και μη ενεργοποιημένα 
τα πλήκτρα Not-Aus.

Οι βαλβίδες χειρός για το χειροκίνητο σύ-
στημα αντιπαγετικής προστασίας βρίσκο-
νται στο μηχανοστάσιο.
 Κλείστε τις χειροκίνητες βαλβίδες για το 

καθαρό νερό και το νερό χρήσης (προ-
αιρετικά).

 Στη χειροκίνητη λειτουργία (βλ. Συντή-
ρηση και φροντίδα/χειροκίνητη λειτουρ-
γία) στην ομάδα 7/1, εκκινήστε το 
σύστημα αντιπαγετικής προστασίας, 
ώστε ο σύστημα ελέγχου να ξεκινήσει 
τη διαδικασία εκροής.

 Εισάγετε πεπιεσμένο αέρα στον αγωγό 
πεπιεσμένου αέρα για την προστασία 
από τον παγετό, ανοίγοντας την χειρο-
κίνητη βαλβίδα.
Ανοίγετε πάντα μία μόνον βαλβίδα χει-
ρός (διαδοχικά φρέσκου νερού, νερού 
χρήσης, υψηλής πίεσης). 

 Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εκφύ-
σησης, κλείσε την χειροκίνητη αντλία 
πεπιεσμένου αέρα για προστασία από 
τον παγετό.

Κατά την επανάχρηση έπειτα από τη χρή-
ση της χειροκίνητης προστασίας από τον 
παγετό, ανοίξτε τις χειροκίνητες βαλβίδες 
για το καθαρό νερό και το νερό χρήσης 
(προαιρετικό).

Αν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το ελά-
χιστο όριο:
– το τρέχον πρόγραμμα πλύσης θα ολο-

κληρωθεί.
– Έπειτα οι πλαστικοί σωλήνες και οι σω-

λήνες ακροφυσίων της θύρας θα γεμί-
σουν πεπιεσμένο αέρα.

– Δεν μπορεί να ξεκινήσει καινούριο πρό-
γραμμα πλύσης.

Αν κατά την απενεργοποίηση μιας εγκατά-
στασης με αυτόματη προστασία από τον 
παγετό, είναι επιθυμητή η λήψη προληπτι-
κών μέτρων κατά του παγετού, μπορεί να 
εγκατασταθεί ένας πρόσθετος διακόπτης.
Όταν περάσει ο κίνδυνος παγετού, η εγκα-
τάσταση τίθενται αυτόματα σε ετοιμότητα 
χρήσης.

Διακοπή προγράμματος

Χειροκίνητη παρέμβαση

Απελευθερώστε το πλήκτρο ακι-
νητοποίησης βούρτσας οροφής/
δοκού οροφής, χαμηλώστε τη 
βούρτσα οροφής**.
Μετακινήστε τη βούρτσα οροφής 
προς τα πάνω, ενεργοποιήστε 
την ακινητοποίηση προς τα κά-
τω.
Μετακινήστε τις πλευρικές βούρ-
τσες προς τα μέσα**, ενεργοποι-
ήστε την ακινητοποίηση.

Μετακινήστε τις πλευρικές βούρ-
τσες προς τα έξω, ενεργοποιή-
στε την ακινητοποίηση προς τα 
μέσα.
Μετακινήστε τον πυλώνα προς 
τα πίσω**.
(Όχι για τη θέση χειρισμού 
Basic)
Μετακινήστε τον πυλώνα προς 
τα εμπρός**.
(Όχι για τη θέση χειρισμού 
Basic)

Διακοπή/πρόωρος τερματισμός του 
τμήματος πλύσης εμπρός (μόνο θέση 
χειρισμού Adv.)

Ολοκλήρωση προγράμματος

Σύστημα ελέγχου θύρας 
(προαιρετικό)

Θερινό σύστημα ελέγχου θύρας

Χειμερινό σύστημα ελέγχου θύρας

Απενεργοποίηση

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας

Απενεργοποίηση διαρκείας

Απενεργοποίηση με την 
εγκατάσταση προστασίας από 

παγετό (προαιρετικό)

Χειροκίνητος μηχανισμός προστασίας 
από τον παγετό

Αυτόματος μηχανισμός προστασίας 
από τον παγετό
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Προσοχή
Κίνδυνος βλάβης σε περίπτωση παγετού. 
Εάν υφίσταται κίνδυνος παγετού, εκκενώ-
στε τις δοσομετρικές αντλίες, αφαιρέστε το 
δοχείο απορρυπαντικού από την εγκατά-
σταση και φυλάξτε το σε χώρο που προστα-
τεύεται από τον παγετό.
Τα ίδια μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και για 
τις αυτόματες διατάξεις αντιπαγετικής προ-
στασίας.
 Αφαιρέστε τους ελαστικούς σωλήνες 

αναρρόφησης των δοσομετρικών αντλι-
ών από τα δοχεία απορρυπαντικού.

 Εκκενώστε τις δοσομετρικές αντλίες. (Η εκ-
κένωση εκτελείται με τον ίδιο τρόπο, όπως 
και η απαερίωση των δοσομετρικών αντλι
ών, βλ. "Απαερίωση δοσομετρικών βαλβί-
δων").

 Αφαιρέστε το δοχείο απορρυπαντικού από 
την εγκατάσταση και φυλάξτε το σε χώρο 
που προστατεύεται από τον παγετό.

Η ασφαλής εγκατάσταση βασίζεται στην 
τακτική συντήρηση σύμφωνα  με το ακό-
λουθο πρόγραμμα συντήρησης.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα αυθεντικά 
ανταλλακτικά του κατασκευαστή ή τα εξαρ-
τήματα που αυτός συστήνει, όπως
– Ανταλλακτικά και εξαρτήματα που υφί-

στανται φθορά
– Πρόσθετα εξαρτήματα
– Υλικά λειτουργίας
– Απορρυπαντικό
� Κίνδυνος
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Κλείστε την τάση της εγκατάστασης. Για τον 
σκοπό αυτόν, ρυθμίστε το γενικό διακόπτη 
στο "0" και ασφαλίστε τον για μην επανενερ-
γοποιηθεί.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη αναμενό-
μενης εξόδου πεπιεσμένου αέρα. Το δοχείο 
και οι αγωγοί πεπιεσμένου αέρα εξακολου-
θούν να βρίσκονται υπό πίεση ακόμα και 
μετά την απενεργοποίηση της εγκατάστα-
σης. Πριν από τυχόν εργασίες στην εγκατά-
σταση μηδενίστε οπωσδήποτε την πίεση.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της ξαφνικής 
ρίψης νερού υψηλής πίεσης. Πριν από τις 
εργασίες στην εγκατάσταση μηδενίστε 
οπωσδήποτε την πίεση στο σύστημα υψη-
λής πίεσης.
Κίνδυνος τραυματισμού των ματιών λόγω 
εκσφενδονιζόμενων τμημάτων ή ρύπων. 
Μην παραμένετε κοντά στις περιστρεφόμε-
νες βούρτσες. Κατά τις εργασίες συντήρη-
σης, φοράτε προστατευτικά γυαλιά.

Χειριστής
Οι εργασίες που φέρουν την υπόδειξη "χει-
ριστής" πρέπει να εκτελούνται μόνο από 
εξουσιοδοτημένα άτομα, που μπορούν να 
χειρίζονται και να συντηρούν εγκαταστά-
σεις πλυντηρίου με ασφάλεια.

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
Οι εργασίες με την ένδειξη "υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πελατών" μπορούν να εκτελού-
νται μόνο από τους συναρμολογητές της 
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της Kaercher.

Για να εξασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουρ-
γία της εγκατάστασης, συνιστούμε να συ-
νάψετε ένα συμβόλαιο συντήρησης. 
Απευθυνθείτε στην αρμοδια υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πελατών της Kδrcher.

Για τον καθαρισμό του θαλάμου πλύσης εν-
δείκνυται το απορρυπαντικό θαλάμων και 
πλακιδίων RM 841 ASF.

Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια 
τρίτων, απενεργοποιήστε την εγκατάσταση 
στη διάρκεια των εργασιών συντήρησης και 
επισκευής. Ωστόσο, δεν είναι άμεσα προ-
σβάσιμα όλα τα τμήματα της εγκατάστασης 
που πρέπει να υποβληθούν σε συντήρηση. 
Γι' αυτό ορισμένα τμήματα της εγκατάστα-
σης πρέπει να μετακινηθούν κατά τις εργα-
σίες συντήρησης και επισκευής. Για το 
σκοπό αυτό, προβλέπεται η κατάσταση 
"χειροκίνητης λειτουργίας". Η χειροκίνητη 
λειτουργία εκτελείται από το κιβώτιο χειρι-
σμού Basic.
� Κίνδυνος
Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια 
τρίτων, τηρείτε πάντα τη σειρά των ακόλου-
θων σταδίων εργασίας.
 Βγάλτε το όχημα από την εγκατάσταση.
 Βεβαιωθείτε ότι μέσα στην εγκατάστα-

ση δεν βρίσκονται άνθρωποι ή ζώα.
 Ενεργοποιήστε την εγκατάσταση.
 Ενεργοποιήστε τη χειροκίνητη λειτουργία.
 Μετακινήστε τα τμήματα της εγκατάστα-

σης.
 Απενεργοποιήστε την εγκατάσταση και 

ασφαλίστε την, ώστε να μην ενεργοποι-
ηθεί κατά λάθος.

 Εκτελέστε τις εργασίες συντήρησης.
� Προειδοποίηση
Κίνδυνος βλάβης για την εγκατάσταση και 
το όχημα. Μην χρησιμοποιήσετε το χειροκί-
νητο σύστημα ελέγχου για πλύση.

1 Διακοπτης αυτόματης / χειροκίνητης 
λειτουργίας

 Περιστρέψτε το διακόπτη αυτόματης/
χειροκίνητης λειτουργίας στη θέση χει-
ροκίνητης λειτουργίας. Με ενεργοποιη-

μένη την χειροκίνητη λειτουργία, στο 
φωτεινό σηματοδότη θέσης Stop και 
στη θέση χειρισμού αναβοσβήνει το 
πλήκτρο "Reset".

Υπόδειξη
Mε τη θέση χειρισμού Basic δεν μπορούν 
να εκτελεστούν όλες οι χειροκίνητες λει-
τουργίες. Για την εκτέλεση όλων των χειρο-
κίνητων λειτουργιών απαιτείται μια θέση 
χειρισμού Adv.

Οι χειροκίνητες λειτουργίες είναι χωρισμέ-
νες σε ομάδες από 1 έως 7.
 Πιέστε το πλήκτρο ή το συνδυασμό 

πλήκτρων (ταυτόχρονη πίεση) για την 
επιθυμητή ομάδα.

1 Πλήκτρο „Reset“
2 Πλήκτρο "1"
3 Πλήκτρο "2"
4 Πλήκτρο "4"

Η ακολουθία αναλαμπής του πλήκτρου 
"Reset" και ο φωτεινός σηματοδότης θέσης 
(προαιρετικό) δείχνουν την επιθυμητή ομά-
δα.

 Πιέστε σύντομα το πλήκτρο „Reset“.

Πρόσθετα μέτρα αντιπαγετικής 
προστασίας

Συντήρηση και φροντίδα

Υποδείξεις συντήρησης

Ποιος μπορεί να εκτελεί εργασίες επιθε-
ώρησης και συντήρησης;

Σύμβαση συντήρησης

Καθαρισμός του θαλάμου πλύσης

Χειροκίνητος χειρισμός

Ενεργοποίηση της χειροκίνητης λει-
τουργίας

Κιβώτιο χειρισμού Basic 
χειροκίνητης λειτουργίας

Επιλέξτε ομάδα

Πλήκτρο
Ομάδα 1 2 4
1 Βούρτσα οροφής X
2 Πλευρικές βούρτσες X
3 Υψηλή πίεση, εντα-

τικό πλύσιμο
X X

4 Πυλώνας X
5 Νερό X X
6 Σήματα, συσκευή 

ανάγνωσης καρ
τών, φωτεινός ση-
ματοδότης

X X

7 Αντιπαγετική προστα-
σία (προαιρετικό)

X X X

Απενεργοποιήστε την ομάδα
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 Πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο ή συνδυ-
ασμό πλήκτρων (ταυτόχρονη πίεση) για 
την επιθυμητή ομάδα. 

–  I: Η λειτουργία παραμένει ενεργή για 
όσο χρόνο είναι πιεσμένο το αντίστοιχο 
πλήκτρο.

–  0-I: Η λειτουργία ενεργοποιείται με την 
πρώτη πίεση του πλήκτρου και απενερ-
γοποιείται με την επόμενη πίεση του 
πλήκτρου.

1 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
2 Πλήκτρο „Reset“
3 Πλήκτρα λειτουργιών

Οι εκτεταμένες χειροκίνητες λειτουργίες εί-
ναι χωρισμένες σε ομάδες από 1 έως 9.
 Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής 

προγράμματος στον αντίστοιχο αριθμό.
Η ακολουθία αναλαμπής του πλήκτρου 
"Reset" δείχνει την επιθυμητή ομάδα.

 Πιέστε το πλήκτρο λειτουργιών με τον 
αντίστοιχο αριθμό. 

–  I: Η λειτουργία παραμένει ενεργή για 
όσο χρόνο είναι πιεσμένο το αντίστοιχο 
πλήκτρο.

–  0-I: Η λειτουργία ενεργοποιείται με την 
πρώτη πίεση του πλήκτρου και απενερ-
γοποιείται με την επόμενη πίεση του 
πλήκτρου.

Επιλογή λειτουργίας

Ομάδα 1, βούρτσα οροφής Πλήκτρο
Λειτουργία 1 2 4
Η βούρτσα οροφής πε-
ριστρέφεται προς τα 
εμπρός

0-I X

Η βούρτσα οροφής περι-
στρέφεται προς τα πίσω

0-I X

Χαμήλωμα της βούρτσας 
οροφής

I X X

Ανύψωση της βούρτσας 
οροφής

I X

Βούρτσα οροφής/δοκός 
οροφής, ταχεία κίνηση

I X X

Ομάδα 2, πλευρικές βούρ-
τσες

Πλήκτρο

Λειτουργία 1 2 4
Οι πλευρικές βούρτσες 
περιστρέφονται προς τα 
εμπρός

0-I X

Οι πλευρικές βούρτσες 
περιστρέφονται προς τα 
πίσω

0-I X

Απόσυρση πλευρικής 
βούρτσας 1

I X X

Έξοδος πλευρικής 
βούρτσας 1

I X

Απόσυρση πλευρικής 
βούρτσας 2

I X X

Έξοδος πλευρικής 
βούρτσας 2

I X X

Λειτουργία άκρων, 
πλευρικές βούρτσες

I X X X

Ομάδα 3, υψηλή πίεση, εντα-
τικό πλύσιμο

Πλήκτρο

Λειτουργία 1 2 4
Υψηλή πίεση οροφής 0-I X
Πλευρική υψηλή πίεση 0-I X
Χαμήλωμα της δοκού 
οροφής

I X X

Ανύψωση της δοκού 
οροφής

I X

Μετακίνηση της δοκού 
οροφής, εμπρός

0-I X X

Μετακίνηση της δοκού 
οροφής, πίσω

0-I X X

Εντατικό πλύσιμο, πλάι 0-I X X X

Ομάδα 4, πυλώνας Πλήκτρο
Λειτουργία 1 2 4
Πυλώνας εμπρός I X
Πυλώνας πίσω I X
Γρήγορη κίνηση πυλώνα 0-I X X
(Αρχικοποίηση μηχανή-
ματος) 

I X

Ομάδα 5, νερό Πλήκτρο
Λειτουργία 1 2 4
Δοσομετρική αντλία 
CTH, τόξο εμπρός (Α)

0-I X

Δοσομετρική αντλία 
CTH, τόξο πίσω (C)

0-I X

Αφρός (B) 0-I X X
Υδροδότηση βουρτσών 
με νερό χρήσης 
Α+Β+(C)

0-I X

Υδροδότηση βουρτσών 
με καθαρό νερό Α+Β

0-I X X

Τόξο έκπλυσης με κα-
θαρό νερό C

0-I X X

Δοσομετρική αντλία σα-
μπουάν

0-I X X X

Ομάδα 6, σήματα, συ-
σκευή ανάγνωσης καρ-
τών, φωτεινός 
σηματοδότης

Πλήκτρο

Λειτουργία 1 2 4
Ειδοποιήσεις 0-I X
Ετοιμότητα για πλύση 0-I X
Πλύση σε εξέλιξη 0-I X X
Ειδοποίηση παγετού 0-I X
Φωτεινός σηματοδότης 
εμπρός

0-I X X

Φωτεινός σηματοδότης 
Stop

0-I X X

Φωτεινός σηματοδότης 
πίσω

0-I X X X

Ομάδα 7, αντιπαγετική 
προστασία

Πλήκτρο

Λειτουργία 1 2 4
Εκκίνηση αντιπαγετι-
κής προστασίας

I X

Βαλβίδα αέρος καθα-
ρού νερού 

0-I X

Βαλβίδα αέρος νερού 
χρήσης

0-I X X

Βαλβίδα αέρος υποδα-
πέδιας πλύσης

0-I X

Βαλβίδα αέρος ισχυρού 
απορρυπαντικού

0-I X X

Βαλβίδα αέρος υψηλής 
πίεσης 1

0-I X X

Βαλβίδα αέρος υψηλής 
πίεσης 2

0-I X X X

Χειροκίνητη λειτουργία 
θέσης χειρισμού Adv.

Επιλέξτε ομάδα

Επιλογή λειτουργίας

Ομάδα 1, βούρτσα οροφής
Η βούρτσα οροφής περιστρέφε-
ται προς τα εμπρός

0-I 1

Η βούρτσα οροφής περιστρέφε-
ται προς τα πίσω

0-I 2

Χαμήλωμα της βούρτσας οροφής I 3
Ανύψωση της βούρτσας οροφής I 4
Βούρτσα οροφής/δοκός οροφής, 
ταχεία κίνηση

I 5

Reset μετρητή απόδοσης I 8

Ομάδα 2, πλευρικές βούρτσες
Οι πλευρικές βούρτσες περιστρέ-
φονται προς τα εμπρός

0-I 1

Οι πλευρικές βούρτσες περιστρέ-
φονται προς τα πίσω

0-I 2

Απόσυρση πλευρικής βούρτσας 1 I 3
Έξοδος πλευρικής βούρτσας 1 I 4
Απόσυρση πλευρικής βούρτσας 2 I 5
Έξοδος πλευρικής βούρτσας 2 I 6
Λειτουργία άκρων, πλευρικές 
βούρτσες

I 7
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Ομάδα 3, υψηλή πίεση, εντατικό πλύσιμο
Υψηλή πίεση οροφής 0-I 1
Πλευρική υψηλή πίεση 0-I 2
Χαμήλωμα της δοκού οροφής I 3
Ανύψωση της δοκού οροφής I 4
Μετακίνηση της δοκού οροφής, 
εμπρός

0-I 5

Μετακίνηση της δοκού οροφής, 
πίσω

0-I 6

Εντατικό πλύσιμο, πλάι 0-I 7
Εντατικό πλύσιμο, οροφή 0-I 8

Ομάδα 4, πυλώνας
Πυλώνας εμπρός I 1
Πυλώνας πίσω I 2
Γρήγορη κίνηση πυλώνα 0-I 3
(Αρχικοποίηση μηχανήματος) I 4

Ομάδα 5, νερό
Δοσομετρική αντλία CTH, τόξο 
εμπρός (Α)

0-I 1

Δοσομετρική αντλία CTH, τόξο 
πίσω (C)

0-I 2

Αφρός (B) 0-I 3
Υδροδότηση βουρτσών με νερό 
χρήσης Α+Β+(C)

0-I 4

Υδροδότηση βουρτσών με καθαρό 
νερό Α+Β

0-I 5

Τόξο έκπλυσης με καθαρό νερό C 0-I 6
Δοσομετρική αντλία σαμπουάν 0-I 7
Δοσομετρική αντλία αφρού 0-I 8

Ομάδα 6, σήματα, συσκευή ανάγνωσης 
καρτών, φωτεινός σηματοδότης
Ειδοποιήσεις 0-I 1
Ετοιμότητα για πλύση 0-I 2
Πλύση σε εξέλιξη 0-I 3
Ειδοποίηση παγετού 0-I 4
Φωτεινός σηματοδότης εμπρός 0-I 5
Φωτεινός σηματοδότης Stop 0-I 6
Φωτεινός σηματοδότης πίσω 0-I 7
Δοκιμή λυχνίας 0-I 8

Ομάδα 7, αντιπαγετική προστασία
Εκκίνηση αντιπαγετικής προστα-
σίας

I 1

Βαλβίδα αέρος καθαρού νερού 0-I 2
Βαλβίδα αέρος νερού χρήσης 0-I 3
Βαλβίδα αέρος υποδαπέδιας 
πλύσης

0-I 4

Βαλβίδα αέρος ισχυρού απορρυ-
παντικού

0-I 5

Βαλβίδα αέρος υψηλής πίεσης 1 0-I 6
Βαλβίδα αέρος υψηλής πίεσης 2 0-I 7
Βαλβίδα αέρος υψηλής πίεσης 3 0-I 8

Ομάδα 8, υποδαπέδια πλύση
Εκκίνηση της υποδαπέδιας πλύ-
σης

0-I 1

Βαλβίδα μεταγωγής αντλίας 1 0-I 2
Βαλβίδα μεταγωγής αντλίας 2 0-I 3

Ομάδα 9, χειρισμός θύρας

Άνοιγμα θύρας 1 I 1
Κλείσιμο θύρας 1 I 2
Άνοιγμα θύρας 2 I 3
Κλείσιμο θύρας 2 I 4
Θύρα 1, φωτεινός σηματοδότης 
κόκκινος

0-I 5

Θύρα 1, φωτεινός σηματοδότης 
πράσινος

0-I 6

Θύρα 2, φωτεινός σηματοδότης 
κόκκινος

0-I 7

Θύρα 2, φωτεινός σηματοδότης 
πράσινος

0-I 8

17EL



     - 16

Πρόγραμμα συντήρησης

Χρονική στιγ-
μή

Δραστηριότητα Σχετικό συγκρότημα Αντιμετώπιση Ποιος

καθημερινά Ελέγξτε τις εγκαταστάσεις ασφα-
λείας

Επαφέας εκτάκτου ανάγκης σε όλες τις θέσεις χειρι-
σμού , στη συσκευή ανάγνωσης καρτών πλύσης/
κωδικών, όλοι οι λοιποί επαφείς εκτάκτου ανάγκης 
στην εγκατάσταση, διακόπτης ασφαλείας σε μι-
κρούς θαλάμους

Εκκινήστε το πρόγραμμα πλύσης και πατήστε τον επαφέα 
εκτάκτου ανάγκης ή το διακόπτη ασφαλείας. Η εγκατάστα-
ση πρέπει να ακινητοποιηθεί. Τέλος, πιέστε το πλήκτρο 
τάσης συστήματος ελέγχου/αρχικής θέσης στη θέση χειρι-
σμού.

Χειριστής

Ελέγξτε τις υποδείξεις για τους αυ-
τοεξυπηρετούμενους πελάτες (μό-
νο για εγκαταστάσεις 
αυτοεξυπηρέτησης)

Πινακίδες με υποδείξεις χειρισμού και χρήση σύμ-
φωνη με τους κανονισμούς στο χώρο πλύσης

Ελέγξτε την ακεραιότητα και το ευανάγνωστο των πινακί-
δων. Αντικαταστήστε τις πινακίδες που έχουν υποστεί ζη-
μιά.

Χειριστής

Ελέγξτε τη στάθμη των υγρών κα-
θαρισμού

Δοχείο υγρού καθαρισμού στη στήλη με κατεύθυνση 
κίνησης προς τα δεξιά

Γεμίστε ή αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητηο Χειριστής

Ελέξτε εάν τα ακροφύσια είναι 
φραγμένα

Ακροφύσια στο επάνω μέρος και σωλήνες ακροφυ-
σίων στις στήλες, στην εγκατάσταση υποδαπέδιας 
πλύσης (προαιρετικά) και ακροφύσια υψηλής πίε-
σης (προαιρετικά).

Οπτικός έλεγχος (έλεγχος εικόνας ψεκασμού), καθαρι-
σμός εάν είναι αναγκαίο. Προσοχή, μην αλλάζετε τα ακρο-
φύσια μεταξύ τους! Ξεβιδώστε ξεχωριστά κάθε 
ακροφύσιο, καθαρίστε το με πεπιεσμένο αέρα και βιδώστε 
το ξανά.

Χειριστής

Καθαρίστε τα φωτοκύτταρα. Όλα τα φωτοκύτταρα (εικόνες 2 και 9) Σκουπίστε τα φωτοκύτταρα με ένα απαλό, υγρό πανί χω-
ρίς απορριπαντικό, εφαρμόζοντας ήπια πίεση.

Χειριστής

Οπτικός έλεγχος Όλοι οι τερματικοί διακόπτες (βλ. εικόνες 2 έως 8) Ελέγξτε για τυχόν μηχανικές βλάβες και αστάθεια.
Η απόσταση μεταξύ του τερματικού διακόπτη και του στοι-
χείου ενεργοποίησης πρέπει να είναι 5 mm.
Η ενσωματωμένη φωτοδίοδος πρέπει να είναι αναμμένη, 
όταν δεν είναι ενεργοποιημένος ο τερματικός διακόπτης.

Χειριστής

Ελατήριο διακόπτη ασφαλείας (εικόνα 8) Πατήστε τον επιλογέα προς τα κάτω κι ελέγξτε εάν το ελα-
τήριο τον ξανασηκώνει προς τα πάνω.

Χειριστής

Ελέγξτε τους κυλίνδρους βουρ-
τσών για ξένα σώματα

Πλευρικές βούρτσες, βούρτσα οροφής Οπτικός έλεγχος, απομακρύνετε τυχόν ξένα σώματα, κα-
θαρίστε τις λερωμένες βούρτσες με καθαριστικό υψηλής 
πίεσης.

Χειριστής

Ελέγξτε την παροχή νερού Συστήματα πλύσης και ψεκασμού Ενεργοποιήστε το νερό στην χειροκίνητη λειτουργία και 
ελέγξτε αν το νερό επαρκεί για το πλύσιμο του οχήματος. 
Η ανεπάρκεια ή απουσία νερού μπορεί να προκαλέσει 
βλάβες στο όχημα που πλένεται.

Χειριστής

Έλεγχος λειτουργίας Φανάρι προσαρμογής θέσης Διακόψτε τα φωτοκύτταρα "Θέσης 1" και "Θέσης 2" (βλ. Ει-
κόνα 2). Το φανάρι προσαρμογής θέσης θα πρέπει να εμ-
φανίζει τα αντίστοιχα σήματα.

Χειριστής

εβδομαδιαία ή 
ανά 500 πλύ-
σεις

Ελέγξτε την κατάσταση των βουρ-
τσών

Κύλινδρος βούρτσας οροφής και κύλινδροι πλευρι-
κών βουρτσών

Ελέγξτε την κυκλική διαδρομή του άξονα βουρτσών, ελέγ-
ξτε τη σταθερή έδραση της βούρτσας, ελέγξτε τη βούρτσα 
για τυχόν φθορές (ελάχιστο μήκος βούρτσας: καινούργιες 
μείον 30 mm), να αντικατασταθούν εάν είναι απαραίτητο.
Αναθέστε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών την 
αντικατάσταση των βουρτσών ΡΕ έπειτα από 15000 έως 
25000 πλύσεις και των βουρτσών Carlite έπειτα από 
35000 έως45000 πλύσεις.

Χειριστής/ 
Υπηρεσία 
εξυπηρέτη
σης πελατών

Μόνο για εγκαταστάσεις χωρίς 
αφρό
Αδειάστε το νερό

Βαλβίδα απορροής διαχωριστή νερού στην κεντρική 
στήλη 2 (εικόνα 11)

Ανοίξτε τη βαλβίδα απορροής. Περιμένετε να εκρεύσει το 
νερό από το διαχωριστή νερού. Κλείστε τη βαλβίδα απορ-
ροής.

Χειριστής

Ελέγξτε τη στεγανότητα των πλα-
στικών σωλήνων και των σωλη-
νώσεων.

Πλαστικοί σωλήνες του αγωγού τροφοδοσίας και 
του πυλώνα

Οπτικός έλεγχος Χειριστής/ 
Υπηρεσία 
εξυπηρέτη-
σης πελατών

Έλεγχος λειτουργίας Τροχίσκοι Διακόπτης ασφαλείας δοκού οροφής 
υψηλής πίεσης (εικόνα 10)

Ελέγξτε την ευχρηστία των τροχών κύλισης. Χειριστής

Επειτα από 
1000 πλύσεις

Αναθέσετε την πρώτη επιθεώρηση σύμφωνα με το βιβλιάριο συντήρησης.

μηνιαίως ή 
έπειτα από 
2000 πλύσεις

Καθαρίστε το φίλτρο Φίλτρο αναρρόφησης απορριπαντικού στα δοχεία 
απορριπαντικού

Ξεβιδώστε το κάλυμμα του δοχείου απορριπαντικού και 
ξεπλύνετε το φίλτρο των σωλήνων αναρρόφησης με κα-
θαρό νερό.

Χειριστής

Καθαρισμός λασπωτήρα Λασπωτήρες με νερό χρήσης (προαιρετικό), λα-
σπωτήρες με καθαρό νερό (εικόνα 1)

Διακόψτε την παροχή νερού, ξεβιδώστε το κάλυμμα των 
λασπωτήρων, ξεπλύνετε το φίλτρο με νερό, τοποθετήστε 
το φίλτρο στη θέση του και βιδώστε το κάλυμμα.

Χειριστής

Οπτικός έλεγχος Επίπεδος ιμάντας βούρτσας οροφής, δοκός οροφής 
υψηλής πίεσης, οδοντωτός ιμάντας πλευρικής 
βούρτσας

Έλεγχος για μηχανικές φθορές και ρωγμές, αντικατάστα-
ση του ιμάντα κατά περίπτωση.

Υπηρεσία 
εξυπηρέτη-
σης πελατών

ανά εξάμηνο ή 
έπειτα από 
5000 πλύσεις

Ελέγξτε την παροχή ενέργειας Καλώδια και πλαστικοί σωλήνες για: - για στήριγμα 
ενέργειας ή - αλυσίδα ενέργειας ή - ρυμούλκηση κα-
λωδίων

Οπτικός έλεγχος Κατάσταση των πλαστικών σωλήνων 
και καλωδίων, έλλειψη στεγανότητας των πλαστικών σω-
λήνων και στοιχείων σύνδεσης. Ελέγξτε την ελεύθερη 
πρόσβαση του βαγονέτου σε περίπτωση ρυμούλκησης 
καλωδίων.

Χειριστής

Ετησίως ή έπει-
τα από 10000 
πλύσεις

Αναθέστε την επιθεώρηση σύμφωνα με το βιβλιάριο συντήρησης.
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Εικόνα 1
1 Λασπωτήρες
2 Μονάδα συντήρησης
3 Διαχωριστής νερού
4 Μειωτήρας πίεσης
5 Μειωτήρας πίεσης Εντατικό πλύσιμο 

οροφής
6 Μειωτήρας πίεσης Εντατικό πλευρικό 

πλύσιμο
7 Μετακίνηση ηλεκτρομαγνητικών βαλβί-

δων δοκού οροφής υψηλής πίεσης
8 Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες μεταγω-

γής υψηλής πίεσης, πλευρικές/οροφής

Εικόνα 2

1 Φωτοκύτταρο θέσης 2 επάνω
2 Τερματικός διακόπτης κάτω βούρτσας 

οροφής (DBU)
3 Φωτοκύτταρο θέσης 2 κάτω

Εικόνα 3
1 Τερματικός διακόπτης άνω βούρτσας 

οροφής (DBΟ)

Εικόνα 5
1 Τερματικός διακόπτης έναρξης κίνησης 

(PFA)
2 Τερματικός διακόπτης ολοκλήρωσης κί-

νησης (PFE)

Εικόνα 6
1 Τερματικός διακόπτης πλευρικής βούρ-

τσας έξω 
2 Τερματικός διακόπτης πλευρικής βούρ-

τσας μέσα 

Εικόνα 7
1 Τερματικός διακόπτης Δοκός οροφής 

υψηλής πίεσης επάνω (HdO)

2 Τερματικός διακόπτης Δοκός οροφής 
υψηλής πίεσης κάτω (HdU)

Εικόνα 8
1 Τερματικός διακόπτης Διακόπτης 

ασφαλείας δοκού οροφής υψηλής πίε-
σης

2 Ελατήριο

Εικόνα 9
1 Φωτοκύτταρο δοκού οροφής υψηλής 

πίεσης

Εικόνα 10
1 Τροχός κύλισης
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Εικόνα 11
1 Βαλβίδα εκκένωσης
2 Διαχωριστής νερού

� Κίνδυνος
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 
Οι εργασίες στην ηλεκτρική εγκατάσταση 
πρέπει να εκτελούνται μόνο από ειδικευμέ-
νους ηλεκτρολόγους.
Στη διάρκεια όλων των εργασιών, κλείστε 
την τάση της εγκατάστασης. Για το σκοπό 
αυτόν, γυρίστε τον κεντρικό διακόπτη στο 
"0" και ασφαλίστε τον για μην ενεργοποιηθεί 
κατά λάθος.
Ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τις βλάβες;
Χειριστής
Οι εργασίες που φέρουν την υπόδειξη "χει-
ριστής" πρέπει να εκτελούνται μόνο από 
εξουσιοδοτημένα άτομα, που μπορούν να 
χειρίζονται και να συντηρούν την εγκατά-
σταση πλυντηρίου με ασφάλεια.
Ηλεκτρολογικό προσωπικό
Άτομα με επαγγελματική εκπαίδευση στον 
ηλεκτρολογικό / τεχνικό τομέα.
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
Οι εργασίες με την ένδειξη "υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πελατών" μπορούν να εκτελού-
νται μόνο από τους συναρμολογητές της 
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της Kaercher ή 

από συναρμολογητές εξουσιοδοτημένους 
από την Kaercher.

� Κίνδυνος
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Κλείστε την τάση της εγκατάστασης. Για τον 
σκοπό αυτόν, ρυθμίστε το γενικό διακόπτη 
στο "0" και ασφαλίστε τον για μην επανενερ-
γοποιηθεί.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω μη αναμενό-
μενης εξόδου πεπιεσμένου αέρα. Το δοχείο 
και οι αγωγοί πεπιεσμένου αέρα εξακολου-
θούν να βρίσκονται υπό πίεση ακόμα και 
μετά την απενεργοποίηση της εγκατάστα-
σης. Πριν από τυχόν εργασίες στην εγκατά-
σταση μηδενίστε οπωσδήποτε την πίεση.
Κίνδυνος τραυματισμού λόγω της ξαφνικής 
ρίψης νερού υψηλής πίεσης. Πριν από τις 
εργασίες στην εγκατάσταση μηδενίστε 
οπωσδήποτε την πίεση στο σύστημα υψη-
λής πίεσης.
Κίνδυνος τραυματισμού των ματιών λόγω 
εκσφενδονιζόμενων τμημάτων ή ρύπων. 
Μην παραμένετε κοντά στις περιστρεφόμε-
νες βούρτσες. Κατά τις εργασίες συντήρη-
σης, φοράτε προστατευτικά γυαλιά.

Εάν αναβοσβήνει το σήμα "Κίνηση 
εμπρός" και "Κίνηση πίσω" του φωτεινού 

σηματοδότη θέσης, υπάρχει μία από τις 
ακόλουθες δυσλειτουργίες. 

Βοήθεια για την 
αντιμετώπιση βλαβών

Ένδειξη βλάβης του φανού τοποθέτησης οχήματος (προαιρετικό)

Φορές που 
αναβοσβή-
νει

Σφάλμα Πιθανά αίτια Αντιμετώπιση

2 φορές Ανοικτές θύρες πίνακα νερού Δεν έχουν ασφαλίσει και οι 3 κλειδα-
ριές

Και οι 3 κλειδαριές είναι ασφαλισμέ-
νες.

3 φορές Πιέστηκε ο διακόπτης μοκρός / στενός 
θάλαμος (προαιρετικά)

Ο διακόπτης πιέστηκε από κάποιο 
άτομο

Ένας ή περισσότεροι διακόπτες εί-
ναι ενεργοποιημένοι, σβήστε με το 
χέρι τους διακόπτες. Συνεχίστε την 
πλύση με το πλήκτρο "Start/Stop".

4 φορές Διάταξη ασφαλείας δοκού οροφής υψη-
λής πίεσης ενεργή

Ενεργοποιημένος διακόπτης ασφα-
λείας της δοκού οροφής υψηλής πί
εσης

Ελέγξτε το διακόπτης ασφαλείας της 
δοκού οροφής υψηλής πίεσης.

5 φορές Ενεργή προστασία από παγετό Το σύστημα αντιπαγετικής προστα-
σίας είναι ενεργό.

Δεν είναι πλέον δυνατή η πλύση μέ-
χρι η αντιπαγετική θερμοκρασία να 
ανέβει πάλι πάνω από το όριο 
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1 Ένδειξη οθόνης
2 Πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ
3 Πλήκτρο ΔΕΞΙΑ
4 Πλήκτρο "ΟΚ"
5 Πλήκτρο "ESC"

Οι βλάβες που αναγνωρίζονται από το σύ-
στημα ελέγχου εμφανίζονται στην οθόνη 
της εγκατάστασης και αποθηκεύονται στη 
μνήμη σφαλμάτων. 
Οι τρέχουσες βλάβες εμφανίζονται διαδοχι-
κά στην οθόνη ανά 2 δευτερόλεπτα.

1 Κωδικός σφάλματος
2 Συνολικός αριθμός τρεχουσών βλαβών

 Αναζητήστε την περιγραφή του αριθμού 
σφάλματος στον ακόλουθο πίνακα και 
αντιμετωπίστε τη βλάβη με τον αναγρα-
φόμενο τρόπο.

 Πιέστε το πλήκτρο εκτάκτου ανάγκης, 
απελευθερώστε το και πιέστε το πλή-
κτρο "Reset" στη θέση χειρισμού

ή
 Σβήστε και ανάψτε ξανά το γενικό δια-

κόπτη.
Η βλάβη διαγράφεται.

Στη βασική κατάσταση, στην οθόνη εμφανί-
ζεται η ακόλουθη ένδειξη:

Εάν αντιθέτως εμφανιστούν τρέχοντα μη-
νύματα βλαβών, πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ".
Υπόδειξη
Εάν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο για διάστη-
μα 30 λεπτών, εμφανίζονται ξανά τα τρέχο-
ντα μηνύματα βλάβης.
Εάν εμφανιστούν ξανά τα μηνύματα βλάβης 
μετά τα 30 λεπτά, πιέστε ταυτόχρονα το 
πλήκτρο ΔΕΞΙΑ και το πλήκτρο "ΟΚ".
Εάν, αντίθετα, εμφανιστεί κάποια άλλη έν-
δειξη, πιέστε το πλήκτρο ESC για 2 δευτε-
ρόλεπτα.
 Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ" για περισσότε-

ρο από 2 δευτερόλεπτα.

 Πιέστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

 Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ".

M1100: Σφάλμα
Z100: Σύνολο
Η μνήμη σφαλμάτων διαιρείται σε 5 ομά-
δες. Κάθε ομάδα μπορεί να αποθηκεύσει 
έως 40 βλάβες. Η τελευταίες βλάβες βρί-
σκονται στο άνω άκρο της ομάδας.

Ενδείξεις βλαβών οθόνης

Αντιμετώπιση βλαβών

Ανάγνωση της μνήμης σφαλμάτων

Z100 =#####
Z101 =#####

Total =#####
Truck =#####

13.08.2008 15:54
< M1 M2>

13.08.2008 15:54
< Info Set up>

[<] [>]
M1000

Select / Choice
Fault

M1100 1-49
Z100: 05

Faults 1-49
Total: 05
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M1100: Σφάλμα
Z100: Σύνολο
 Επιλέξτε την επιθυμητή ομάδα με τα 

πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ.
 Εμφανίστε το πρώτη μήνυμα σφάλμα-

τος με το πλήκτρο "ΟΚ".
 Επιλέξτε περισσότερα μηνύματα βλά-

βης με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕ
ΞΙΑ.

 Βγείτε από την ομάδα με το πλήκτρο 
"ΕSC".

Κατά τη διαγραφή διαγράφονται ταυτόχρο-
να όλα τα μηνύματα σφάλματος μιας ομά
δας.
 Επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να δια-

γράψετε με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και 
ΔΕΞΙΑ.

 Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το πλή-
κτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

 Πιέστε επιπλέον το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ.

M1x00: Μνήμη σφαλμάτων
Z300 = OK: Διαγραφή = OK
-Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ".
Υπόδειξη
Εδώ περιλαμβάνονται μόνο οι βλάβες, που 
μπορούν να διορθωθούν από τον χειριστή. 
Εάν εμφανιστούν άλλα σφάλματα στην 

οθόνη, παρακαλούμε να ενημερώσετε την 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Διαγραφή μνήμης σφαλμάτων

M1x00
Z300     = OK

Erase Faultlist
Confirm = OK

ΟθόνηΣφάλμα Πιθανά αίτια Αντιμετώπιση
1 Τερματικός διακόπτης πυλώνα έναρξη / 

πέρας κίνησης οχήματος εμφανίζεται ταυ-
τόχρονα

Υπάρχει ξένο μεταλλικό σώμα στον τερμα-
τικό διακόπτη ή παρουσιάζει βλάβη
Το βαγονέτο πλευρικών βουρτσών κολλά ή 
η βούρτσα αγγίζει το όχημα.

Απομακρύνετε το ξένο σώμα.
Ελέγξτε τον τερματικό διακόπτη για βλά-
βες.
Ελέγξτε το βαγονέτο πλευρικών βουρ-
τσών, απομακρύνετε τη βούρτσα από το 
όχημα.
Επαναλάβετε τη διαδικασία πλύσης, καλέ-
στε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

2 Ο μετρητής απόστασης της πλευρικής 
βούρτσας 1 δεν καταγράφει

3 Ο μετρητής απόστασης της πλευρικής 
βούρτσας 2 δεν καταγράφει

4 Διακόπτες "πλευρική βούρτσα 1 μέσα" και 
"πλευρική βούρτσα 1 έξω" εμφανίζονται 
ταυτόχρονα

5 Διακόπτες "πλευρική βούρτσα 2 μέσα" και 
"πλευρική βούρτσα 2 έξω" εμφανίζονται 
ταυτόχρονα

6 Διακόπτες "βούρτσα οροφής επάνω" και 
"βούρτσα οροφής κάτω" εμφανίζονται ταυ-
τόχρονα

9 Ταυτόχρονη λειτουργία των ανιχνευτών 
γειτνίασης "Δοκός οροφής υψηλής πίεσης 
επάνω" και "Δοκός οροφής υψηλής πίεσης 
κάτω".
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10 Ο μετρητής κίνησης πυλώνα δεν μετρά Ο μετρητής πυλώνα έχει υποστεί βλάβη, ο 
μηχανισμός κίνησης πυλώνα έχει υποστεί 
βλάβη, ο τερματικός διακόπτης αρχή / πέ-
ρας κίνησης έχει υποστεί βλάβη

Ελέξτε τον τερματικό διακόπτη κίνησης πυ-
λώνα για τυχόν φθορά, απομακρύνετε με-
ταλλικά αντικείμενα από το δάπεδο του 
θαλάμου, απενεργοποιήστε και επανενε-
γοποιήστε την εγκατάσταση, επαναλάβετε 
τη διαδικασία πλύσης, καλέστε την υπηρε-
σία εξυπηρέτησης πελατών

12 Ο μετρητής ανόδου / καθόδου βούρτσας 
οροφής δεν μετρά

Μετρητής απόστασης ελαττωματικός, κινη-
τήρας ανύψωσης της βούρτσας οροφής 
ελαττωματικός, βούρτσα οροφής επάνω/
κάτω, δοκός οροφής υψηλής πίεσης επά-
νω/κάτω ελαττωματική

Ελέγξτε τον τερματικό διακόπτη βούρτσας 
οροφής της δοκού οροφής υψηλής πίεσης 
για βλάβες, απενεργοποιήστε και επανε-
νεργοποιήστε την εγκατάσταση, επαναλά-
βετε τη διαδικασία πλύσης, καλέστε την 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

13 Ο μετρητής απόστασης της δοκού οροφής 
υψηλής πίεσης δεν καταγράφει.

14 Ο μετατροπέας συχνότητας κίνησης πυλώ-
να δεν είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας

Βλάβη μετατροπέα συχνότητας κίνησης 
πυλώνα

Ελέγξτε το καλώδιο και τους κινητήρες κί-
νησης της θύρας, απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε την εγκατάσταση, επανα-
λάβετε τη διαδικασία πλύσης, καλέστε την 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

15 Άνοδος / κάθοδος μετατροπέα συχνότητας 
δεν βρίσκεται σε ετοιμότητα λειτουργίας

Δυσλειτουργία μετασχηματιστή τάσης ανύ-
ψωσης βούρτσας οροφής/δοκού οροφής

Ελέγξτε το καλώδιο και τους κινητήρες 
ανύψωσης της βούρτσας οροφής και της 
δοκού οροφής, απενεργοποιήστε και ενερ-
γοποιήστε την εγκατάσταση, επαναλάβετε 
τη διαδικασία πλύσης

16 Σφάλμα CAN- Bus - δεν υπάρχει σύνδεση 
με δομοστοιχείο

Το καλώδιο σύνδεσης των ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων έχει χαλαρώσει, τα κυκλώμα-
τα έχουν υποστεί βλάβη

Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε 
την εγκατάσταση, καλέστε την υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών

19 Σφάλμα CAN- Bus - Δομοστοιχείο Α14 δεν 
υπάρχει σύνδεση (κατανεμητής νερού)

Το καλώδιο σύνδεσης των ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων έχει χαλαρώσει, τα κυκλώμα-
τα έχουν υποστεί βλάβη20 Σφάλμα CAN- Bus - Δομοστοιχείο Α13 δεν 

υπάρχει σύνδεση (κατανεμητής φόρτισης)
24 Σφάλμα CAN- Bus - Δομοστοιχείο Α21 δεν 

υπάρχει σύνδεση (προστασία κατά του πα-
γετού)

29 Σφάλμα CAN- Bus - Δομοστοιχείο Α26 δεν 
υπάρχει σύνδεση (σύνδεση με συσκευή 
ανάγνωσης καρτών πλύσης στον κατανε-
μητή φόρτισης)

30 Σφάλμα CAN- Bus - Δομοστοιχείο Α27 δεν 
υπάρχει σύνδεση (αντλία υψηλής πίεσης)

32 Έξοδοι υπερέντασης CAN- Bus Δομοστοι-
χείο A10 (κύριο κύκλωμα)

Βραχυκύκλωμα, εισροή νερού

33 Σφάλμα διαύλου CAN Μονάδα 17 χωρίς 
σύνδεση

Το καλώδιο σύνδεσης της πλατίνας είναι 
χαλαρό, η πλατίνα είναι ελαττωματική

34 Έξοδοι υπερβολικής τάσης διαύλου CAN 
Μονάδα 17

Βραχυκύκλωμα, εισροή νερού

35 Έξοδοι υπερέντασης CAN- Bus Δομοστοι-
χείο A14 (κατανεμητής νερού)

36 Έξοδοι υπερέντασης CAN- Bus Δομοστοι-
χείο A13 (κατανεμητής φόρτισης)

40 Έξοδοι υπερέντασης CAN- Bus Δομοστοι-
χείο A21 (προστασία κατά του παγετού)

45 Έξοδοι υπερέντασης CAN- Bus Δομοστοι-
χείο A26 (σύνδεση με συσκευή ανάγνωσης 
καρτών πλύσης στον κατανεμητή φόρτι-
σης)

46 Έξοδοι υπερέντασης CAN- Bus Δομοστοι-
χείο A27 (ακροφύσια υψηλής πίεσης)

49 E_prom Σφάλμα ελέγχου Σφάλμα στο κύριο ηλεκτρονικό κύκλωμα

ΟθόνηΣφάλμα Πιθανά αίτια Αντιμετώπιση
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50 Τερματικός διακόπτης FA (αρχή κίνησης) 
όχι κενός παρά τη διαταγή αποχώρησης

Ο τερματικός διακόπτης είναι μπλοκαρι-
σμένος ή έχει υποστεί βλάβη από ξένο μέ-
ταλλο

Ελέξτε τον τερματικό διακόπτη κίνησης πυ-
λώνα για τυχόν φθορά, απομακρύνετε με-
ταλλικά αντικείμενα από το δάπεδο του 
θαλάμου, απενεργοποιήστε και επανενε-
γοποιήστε την εγκατάσταση, επαναλάβετε 
τη διαδικασία πλύσης, καλέστε την υπηρε-
σία εξυπηρέτησης πελατών

51 Τερματικός διακόπτης FA (αρχή κίνησης) 
δεν κατέληξε στην προβλεπόμενη θέση

52 Τερματικός διακόπτης FΕ (τέλος κίνησης) 
όχι κενός παρά τη διαταγή αποχώρησης

53 Τερματικός διακόπτης FΕ (τέλος κίνησης) 
δεν κατέληξε στην προβλεπόμενη θέση

54 Τερματικός διακόπτης έναρξη πλευρικής 
βούρτσας 1 (SB1_a) μη κενός παρά τη δι-
αταγή απομάκρυνσης

Ελέγξτε τον τερματικό διακόπτη των πλευ-
ρικών βουρτσών για βλάβες, απενεργο-
ποιήστε και ενεργοποιήστε την 
εγκατάσταση, επαναλάβετε τη διαδικασία 
πλύσης

55 Τερματικός διακόπτης έναρξη πλευρικής 
βούρτσας 1 (SB1_a) δεν κατέληξε στην 
προβλεπόμενη θέση

56 Τερματικός διακόπτης τέλος πλευρικής 
βούρτσας 1 (SB1_ε) μη κενός παρά τη δια-
ταγή απομάκρυνσης

57 Τερματικός διακόπτης τέλος πλευρικής 
βούρτσας 1 (SB1_e) δεν κατέληξε στην 
προβλεπόμενη θέση

58 Τερματικός διακόπτης έναρξη πλευρικής 
βούρτσας 2 (SB2_a) μη κενός παρά τη δι-
αταγή απομάκρυνσης

59 Τερματικός διακόπτης έναρξη πλευρικής 
βούρτσας 2 (SB2_a) δεν κατέληξε στην 
προβλεπόμενη θέση

60 Τερματικός διακόπτης τέλος πλευρικής 
βούρτσας 2 (SB2_e) μη κενός παρά τη δι-
αταγή απομάκρυνσης

61 Τερματικός διακόπτης τέλος πλευρικής 
βούρτσας 2 (SB2_a) δεν κατέληξε στην 
προβλεπόμενη θέση

62 Τερματικός διακόπτης άνω βούρτσα ορο-
φής (DBO) μη κενός παρά την εντολή απο-
μάκρυνσης

Τερματικός διακόπτης ελαττωματικός ή σύ-
στημα ανύψωσης ελαττωματικό

Ελέγξτε τον τερματικό διακόπτη για βλά-
βες, ελέγξτε το σύστημα ανύψωσης, απε-
νεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την 
εγκατάσταση, επαναλάβετε τη διαδικασία 
πλύσης

63 Τερματικός διακόπτης άνω βούρτσα ορο-
φής (DBO) δεν κατέληξε στην προβλεπό-
μενη θέση

66 Τερματικός διακόπτης κάτω βούρτσα ορο-
φής (DBU) μη κενός παρά την εντολή απο-
μάκρυνσης

67 Τερματικός διακόπτης κάτω βούρτσα ορο-
φής (DBU) δεν κατέληξε στην προβλεπό-
μενη θέση

68 Μην αφήνετε τον τερματικό διακόπτη TrO / 
HdO παρά την εντολή κίνησης (8 δευτερό-
λεπτα μετά την ενεργοποίηση του συστή-
ματος κίνησης).

69 Αδυναμία πρόσβασης στον τερματικό δια-
κόπτη TrO / HdO (υπέρβαση του ορίου στο 
μετρητή κατά 50 cm)

70 Μην αφήνετε τον τερματικό διακόπτη TrU / 
HdU παρά την εντολή κίνησης (8 δευτερό-
λεπτα μετά την ενεργοποίηση του συστή-
ματος κίνησης).

71 Αδυναμία πρόσβασης στον τερματικό δια-
κόπτη TrU / HdU (υπέρβαση του ορίου στο 
μετρητή κατά -50 cm)

ΟθόνηΣφάλμα Πιθανά αίτια Αντιμετώπιση
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73 Σφάλμα διαύλου CAN Μονάδα A33 χωρίς 
σύνδεση (διανομέας φωτεινού σηματοδότη 
1)

Το καλώδιο σύνδεσης των ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων έχει χαλαρώσει, τα κυκλώμα-
τα έχουν υποστεί βλάβη

Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε 
την εγκατάσταση, επαναλάβετε τη διαδικα-
σία πλύσης, καλέστε την υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελατών74 Σφάλμα διαύλου CAN Μονάδα A34 χωρίς 

σύνδεση (διανομέας φωτεινού σηματοδότη 
2)

75 Σφάλμα διαύλου CAN Μονάδα A35 χωρίς 
σύνδεση (αντλία ΥΠ 2)

76 Σφάλμα διαύλου CAN Μονάδα A36 χωρίς 
σύνδεση (αντλία ΥΠ 3)

78 Σφάλμα διαύλου CAN Μονάδα A39 χωρίς 
σύνδεση (θέση χειρισμού ραδιοεπικοινωνί-
ας)

79 Σφάλμα διαύλου CAN Μονάδα A40 χωρίς 
σύνδεση (διανομέας φωτεινού σηματοδότη 
3)

80 Ευθυγράμμιση βούρτσα οροφής πολύ 
υψηλή

Καλώδιο, κινητήρας ή σύστημα περιστρο-
φής της βούρτσας οροφής ελαττωματικό ή 
ενεργοποιημένος διακόπτης προστασίας 
του κινητήρα

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την 
εγκατάσταση, ελέγξτε το διακόπτη προ-
στασίας του κινητήρα, επαναλάβετε τη δια-
δικασία πλύσης, καλέστε την υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών

81 Ευθυγράμμιση βούρτσα οροφής πολύ χα-
μηλή

83 Επίδοση βούρτσας οροφής κατά τη διάρ-
κεια της πλύσης πολύ χαμηλή

84 Ευθυγράμμιση πλευρική βούρτσα 1 πολύ 
υψηλή

Καλώδιο, κινητήρας ή σύστημα περιστρο-
φής της πλευρικής βούρτσας 1 ελαττωματι-
κό ή ενεργοποιημένος διακόπτης 
προστασίας του κινητήρα

85 Ευθυγράμμιση πλευρική βούρτσα 1 πολύ 
χαμηλή

87 Επίδοση πλευρικής βούρτσας 1 κατά τη δι-
άρκεια της πλύσης πολύ χαμηλή

88 Ευθυγράμμιση πλευρική βούρτσα 2 πολύ 
υψηλή

Καλώδιο, κινητήρας ή σύστημα περιστρο-
φής της πλευρικής βούρτσας 2 ελαττωματι-
κό ή ενεργοποιημένος διακόπτης 
προστασίας του κινητήρα

89 Ευθυγράμμιση πλευρική βούρτσα 2 πολύ 
χαμηλή

91 Επίδοση πλευρικής βούρτσας 2 κατά τη δι-
άρκεια της πλύσης πολύ χαμηλή

93 Έξοδοι υπερβολικής τάσης διαύλου CAN 
Μονάδα A33 (διανομέας φωτεινού σηματο-
δότη 1)

Βραχυκύκλωμα, εισροή νερού Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε 
την εγκατάσταση, επαναλάβετε τη διαδικα-
σία πλύσης, καλέστε την υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελατών94 Έξοδοι υπερβολικής τάσης διαύλου CAN 

Μονάδα A34 (διανομέας φωτεινού σηματο-
δότη 2)

95 Έξοδοι υπερβολικής τάσης διαύλου CAN 
Μονάδα A35 (αντλία ΥΠ 2)

96 Έξοδοι υπερβολικής τάσης διαύλου CAN 
Μονάδα A36 (αντλία ΥΠ 3)

98 Έξοδοι υπερβολικής τάσης διαύλου CAN 
Μονάδα A39 (θέση χειρισμού ραδιοεπικοι-
νωνίας)

99 Έξοδοι υπερβολικής τάσης διαύλου CAN 
Μονάδα A40 (διανομέας φωτεινού σηματο-
δότη 3)

102 Βούρτσα οροφής υπέρβαση ορίου 4 Το καλώδιο, ο μηχανισμός κίνησης ή το κι-
βώτιο περιστροφής της βούρτσας οροφής 
έχουν υποστεί βλάβη ή ο τύπος οχήματος 
δεν είναι κατάλληλος για πλύση

Απομακρύνετε το όχημα από την εγκατά-
σταση, απενεργοποιήστε και ενεργοποιή-
στε την εγκατάσταση, επαναλάβετε τη 
διαδικασία πλύσης, καλέστε την υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών103 Πλευρική βούρτσα 1 υπέρβαση ορίου 4 Το καλώδιο, ο μηχανισμός κίνησης ή το κι-

βώτιο περιστροφής της πλευρικής βούρ-
τσας 1 έχουν υποστεί βλάβη ή ο τύπος 
οχήματος δεν είναι κατάλληλος για πλύση

104 Πλευρική βούρτσα 2 υπέρβαση ορίου 4 Το καλώδιο, ο μηχανισμός κίνησης ή το κι-
βώτιο περιστροφής της πλευρικής βούρ-
τσας έχουν υποστεί βλάβη ή ο τύπος 
οχήματος δεν είναι κατάλληλος για πλύση

ΟθόνηΣφάλμα Πιθανά αίτια Αντιμετώπιση
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105 Το στάδιο πλύσης διαρκεί υπερβολικά Η εγκατάσταση δεν κινείται πλέον κατά τη 
διάρκεια της πλύσης

Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε 
την εγκατάσταση, επαναλάβετε τη διαδικα-
σία πλύσης, καλέστε την υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελατών

106 Υπέρβαση μέγιστης διάρκειας ακινησίας 
πυλώνα

107 Meτατροπέας συχνότητας ανόδου / καθό-
δου βούρτσας οροφής, απενεργοποίηση 
λόγω υπερέντασης 

Δύσκολη λειτουργία του συστήματος ανό-
δου βούρτσας οροφής

Ελέγξτε το σύστημα ανόδου, απενεργο-
ποιήστε και επανενεργοποιήστε την εγκα-
τάσταση, επαναλάβετε τη διαδικασία 
πλύσης, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτη-
σης πελατών

109 Χαμηλή τάση Αυξομειώσεις τάσης ηλεκτρικού ρεύματος Ελέγξτε την παροχή τάσης, απενεργοποι-
ήστε και επανενεργοποιήστε την εγκατά-
σταση, επαναλάβετε τη διαδικασία πλύσης

110 Διακόπτης ροής βούρτσας πλύσης δεν λει-
τουργεί

Δεν υπάρχει νερό κατά την πλύση με βούρ-
τσα

Ελέγξτε την παροχή καθαρού νερού και νε-
ρού χρήσης, επαναλάβετε τη διαδικασία 
πλύσης

112 Βλάβη εξωτερικής υψηλής πίεσης Ενεργοποιημένος διακόπτης προστασίας 
του κινητήρα ή έλλειψη νερού στην αντλία 
υψηλής πίεσης

Ελέγξτε την αντλία υψηλής πίεσης, απε-
νεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την εγκα-
τάσταση, επαναλάβετε τη διαδικασία 
πλύσης, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτη-
σης πελατών

113 Δυσλειτουργία υποδαπέδιας πλύσης έξω

122 Ενεργοποίηση διακόπτη ασφαλείας της 
δοκού οροφής υψηλής πίεσης

Τερματικός διακόπτης ελαττωματικός, μη-
χανισμός διακόπτη ασφαλείας ελαττωματι-
κός

Ελέγξτε το διακόπτη ασφαλείας μαζί με τον 
τερματικό διακόπτη ως προς την ευκινησία 
και τυχόν βλάβες. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε την εγκατάσταση, επανα-
λάβετε τη διαδικασία πλύσης.

129 Ενεργοποιημένος διακόπτης ασφαλείας 
εμπρός

Ο διακόπτης πιέστηκε από κάποιο άτομο Σβήστε με το χέρι το διακόπτη και πιέστε το 
πλήκτρο "Start/Stop" για να συνεχίσετε την 
πλύση130 Ενεργοποιημένος διακόπτης ασφαλείας 

πίσω
131 Οι πλευρικές βούρτσες καταναλώνουν 

ισχύ στη διάρκεια της απόσυρσής τους 
κατά την έναρξη της πλύσης με βούρτσες

Το όχημα έχει τοποθετηθεί πολύ μπροστά Τοποθετήστε σωστά το όχημα

132 Η βούρτσα οροφής καταναλώνει ρεύμα 
ήδη από το κατέβασμα στην αρχή της πλύ-
σης με βούρτσες

133 Η θύρα στη στήλη 2 είναι ανοικτή Η θύρα στη στήλη 2 δεν είναι ασφαλισμένηΚλείστε με το χέρι τη θύρα και πιέστε το 
πλήκτρο "Start/Stop" για να συνεχίσετε την 
πλύση.

139 Διακόπτης προστασία κινητήρα αντλία κα-
θαρού νερού δεν λειτουργεί

Διακόπτης προστασία κινητήρα στο κιβώ-
τιο διακοπτών αντλιών δεν λειτουργεί

Επανενεργοποιήστε το διακόπτη προστα-
σίας κινητήρα, επαναλάβετε την διαδικασία 
πλύσης, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτη-
σης πελατών

143 Έλλειψη ισχυρού απορρυπαντικού Το δοχείο απορρυπαντικού είναι άδειο Αντικαταστήστε το άδειο δοχείο με ένα γε-
μάτο

144 Βλάβη νερού χρήσης Βλάβη προετοιμασίας νερού Ελέγξτε τη δεξαμενή νερού χρήσης και το 
σύστημα κατεργασίας νερού, καλέστε την 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

145 Βλάβη καθαρό νερό Ξηρή λειτουργία δοχείου καθαρού νερού Ελέγξτε το δοχείο καθαρού νερού, ελέγξτε 
την πίεση του δικτύου νερού, επαναλάβετε 
την διαδικασία πλύσης, καλέστε την υπη-
ρεσία εξυπηρέτησης πελατών

148 Στάθμη αφρού χαμηλή Το δοχείο υγρού καθαρισμου είναι σχεδόν 
άδειο

Συμπληρώστε το αντίστοιχο υγρό καθαρι-
σμού149 Στάθμη σαμπουάν χαμηλή

150 Στάθμη μέσου υποβοήθησης στεγνώματος 
χαμηλή

155 Έλλειψη νερού στις αντλίες υψηλής πίεσηςΤο δοχείο παροχής νερού των αντλιών 
υψηλής πίεσης είναι άδειο

Ελέγξτε το δοχεό νερού, επαναλάβετε την 
διαδικασία πλύσης, καλέστε την υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών

156 Αντλία υψηλής πίεσης 1 διακόπτης προ-
στασίας κινητήρα δεν λειτουργεί

Διακόπτης προστασία κινητήρα στο κιβώ-
τιο διακοπτών αντλιών δεν λειτουργεί

Επανενεργοποιήστε το διακόπτη προστα-
σίας κινητήρα, επαναλάβετε την διαδικασία 
πλύσης, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτη-
σης πελατών

157 Αντλία υψηλής πίεσης 2 διακόπτης προ-
στασίας κινητήρα δεν λειτουργεί

158 Ο διακόπτης ασφαλείας της αντλίας υψη-
λής πίεσης 3 ενεργοποιήθηκε
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159 Αντλία υψηλής πίεσης 1 διακόπτης θερμο-
κρασίας δεν λειτουργεί

Ο μηχανισμός της αντλίας υψηλής πίεσης 
1 έχει υπερθερμανθεί ή έχει υποστεί βλάβη

Επαναλάβετε τη διαδικασία πλύσης. Είναι 
δυνατή η λειτουργία εκτάκτου ανάγκης με 
τη δεύτερη αντλία υψηλής πίεσης. Καλέστε 
την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

160 Αντλία υψηλής πίεσης 2 διακόπτης θερμο-
κρασίας δεν λειτουργεί

Ο μηχανισμός της αντλίας υψηλής πίεσης 
2 έχει υπερθερμανθεί ή έχει υποστεί βλάβη

Επαναλάβετε τη διαδικασία πλύσης. Είναι 
δυνατή η λειτουργία εκτάκτου ανάγκης με 
την πρώτη αντλία υψηλής πίεσης. Καλέστε 
την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

161 Ο θερμοδιακόπτης της αντλίας υψηλής πί-
εσης 3 ενεργοποιήθηκε

Ο κινητήρας της αντλίας υψηλής πίεσης 3 
έχει υπερθερμανθεί ή παρουσιάζει βλάβη

Επαναλάβετε τη διαδικασία πλύσης. Είναι 
δυνατή η λειτουργία εκτάκτου ανάγκης με 
την πρώτη αντλία υψηλής πίεσης. Καλέστε 
την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

162 Διακόπτης πίεσης αντλίας υψηλής πίεσης 
δεν λειτουργεί στα ακροφύσια οροφής

Τα ακροφύσια υψηλής πίεσης της οροφής 
εμπρός είναι φραγμένα ή η παροχή πεπιε-
σμένου αέρα στον πυλώνα έχει απενεργο-
ποιηθεί ή ο διακόπτης πίεσης έχει υποστεί 
βλάβη

Καθαρίστε τα αντίστοιχα ακροφύσια υψη-
λής πίεσης, ελέγξτε την παροχή πεπιεσμέ-
νου αέρα, επαναλάβετε την διαδικασία 
πλύσης, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτη-
σης πελατών

164 Ο διακόπτης πίεσης της αντλίας υψηλής 
πίεσης στα πλευρικά ακροφύσια δεν λει-
τουργεί

Τα ακροφύσια υψηλής πίεσης των πλευρι-
κών σωλήνων είναι φραγμένα ή η παροχή 
πεπιεσμένου αέρα στον πυλώνα έχει απε-
νεργοποιηθεί ή ο διακόπτης πίεσης έχει 
υποστεί βλάβη

166 Ο διακόπτης πίεσης της αντλίας υψηλής 
πίεσης στο σύστημα υποδαπέδιας πλύσης 
δεν λειτουργεί

Τα ακροφύσια υψηλής πίεσης του συστή-
ματος υποδαπέδιας πλύσης είναι φραγμέ-
να ή η παροχή πεπιεσμένου αέρα στον 
πυλώνα έχει απενεργοποιηθεί ή ο διακό-
πτης πίεσης έχει υποστεί βλάβη

168 Ο διακόπτης πίεσης της αντλίας υψηλής 
πίεσης εξακολουθεί να είναι ενεργοποιημέ-
νος παρά το σύστημα παράκαμψης

Η παροχή πεπιεσμένου αέρα στον πυλώνα 
έχει διακοπεί ή ο διακόπτης πίεση έχει υπο-
στεί βλάβη

Ελέγξτε την παροχή πεπιεσμένου αέρα, 
επαναλάβετε την διαδικασία πλύσης, καλέ-
στε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

172 Προστασία από τον παγετό ενεργή (το φα-
νάρι αναβοσβήνει εμπρός και πίσω 5 φο-
ρές)

Το σύστημα αντιπαγετικής προστασίας εί-
ναι ενεργό.

Δεν είναι πλέον δυνατή η πλύση μέχρι η 
αντιπαγετική θερμοκρασία να ανέβει πάλι 
πάνω από το όριο 

175 Διαπιστώθηκε ύπαρξη κοτσαδόρου Η πλευρική βούρτσα έχει εγκλωβιστεί σε 
κοτσαδόρο

Δεν είναι απαραίτητη περαιτέρω δράση, η 
πλύση θα συνεχιστεί αυτόματα χωρίς να 
πλυθεί δεύτερη φορά το πίσω μέρος του 
οχήματος
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178 Σφάλμα διαύλου CAN Μονάδα A38 χωρίς 
σύνδεση (εντατικός καθαρισμός)

Το καλώδιο σύνδεσης των ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων έχει χαλαρώσει, τα κυκλώμα-
τα έχουν υποστεί βλάβη

Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε 
την εγκατάσταση, επαναλάβετε τη διαδικα-
σία πλύσης, καλέστε την υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελατών179 Έξοδοι υπερβολικής τάσης διαύλου CAN 

Μονάδα A38 (εντατικός καθαρισμός)
Βραχυκύκλωμα, εισροή νερού

180 Σφάλμα διαύλου CAN Μονάδα A8 χωρίς 
σύνδεση (ανύψωση, χαμήλωμα, κίνηση 
πυλώνα)

Το καλώδιο σύνδεσης των ηλεκτρονικών 
κυκλωμάτων έχει χαλαρώσει, τα κυκλώμα-
τα έχουν υποστεί βλάβη

181 Σφάλμα CAN- Bus - Δομοστοιχείο Α9 δεν 
υπάρχει σύνδεση (κατανεμητής υψηλής πί-
εσης στον πυλώνα)

185 Σφάλμα διαύλου CAN Μονάδα A37 χωρίς 
σύνδεση (πίνακας ελέγχου αντλιών)

187 Σφάλμα διαύλου CAN μονάδας A31 χωρίς 
σύνδεση (σύστημα χειρισμού θύρας Basic)

188 Σφάλμα διαύλου CAN Μονάδα A19 χωρίς 
σύνδεση (θέση χειρισμού Adv.)

189 Σφάλμα διαύλου CAN Μονάδα A20 χωρίς 
σύνδεση (θέση χειρισμού Adv.)

190 Έξοδοι υπερβολικής τάσης διαύλου CAN 
Μονάδα A8 (ανύψωση, χαμήλωμα, κίνηση 
πυλώνα)

Βραχυκύκλωμα, εισροή νερού

191 Έξοδοι υπερέντασης CAN- Bus Δομοστοι-
χείο A9 (κατανεμητής υψηλής πίεσης στον 
πυλώνα)

195 Έξοδοι υπερβολικής τάσης διαύλου CAN 
Μονάδα A37 (πίνακας ελέγχου αντλιών)

197 Έξοδοι υπερβολικής τάσης διαύλου CAN 
μονάδας A31 (σύστημα χειρισμού θύρας 
Basic)

198 Σφάλμα διαύλου CAN Μονάδα 19 Υπερ-
φόρτωση εξόδων (θέση χειρισμού 
Comfort)

199 Σφάλμα διαύλου CAN Μονάδα 20 Υπερ-
φόρτωση εξόδων (θέση χειρισμού 
Comfort)

200 Έλλειψη τάσης χειρισμού Το πλήκτρο διακοπής έκτακτης ανάγκης 
πιέστηκε, ο διακόπτης προστασίας κινητή-
ρα δεν λειτουργεί, το πλήκτρο επαναφοράς 
δεν πιέστηκε

Πιέστε όλους τους διακόπτες διακοπής 
έκτακτης ανάγκης, ελέγξτε οτι όλοι οι δια-
κόπτες προστασία κινητήρα είναι ενεργο-
ποιημένοι, πιέστε το πλήκτρο επαναφοράς 
στο κιβώτιο χειρισμού

201 Η εγκατάσταση δεν είναι σε λειτουργία (δι-
ακοπή χρόνου λειτουργίας)

Η νυχτερινή διακοπή λειτουργίας της εγκα-
τάστασης είναι ενεργή, ο διακόπτης κλειδί 
στον κατανεμητή φόρτισης βρίσκεται στη 
θέση "0" 

Ελέγξτε το διακόπτη κλειδί στον κατανεμη-
τή φόρτισης (ρυθμίστε τον στη θέση 1 ή 2)

203 Ο πυλώνας δεν βρίσκεται στην αρχική 
θέση

Η εγκατάσταση δεν βρίσκεται στην αρχική 
θέση

Ρυθμίστε την εγκατάσταση στην αρχική 
θέση

204 Οι πλευρικές βούρτσες δεν είναι έξω
205 Δεν έχει γίνει εξαγωγή της πλευρικής βούρ-

τσας 1
206 Δεν έχει γίνει εξαγωγή της πλευρικής βούρ-

τσας 2
207 Λείπει το σήμα έγκρισης Λείπει το σήμα έγκρισης από το εξωτερικό 

σύστημα ελέγχου προς τον κατανεμητή σή-
ματος.

Ελέγξτε το σήμα έγκρισης. Εάν δεν υπάρ-
χει εξωτερικό σύστημα ελέγχου: Τοποθε-
τήστε έναν βραχυκυκλωτήρα σύμφωνα με 
το ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα.

208 Η βούρτσα οροφής δεν είναι επάνω Η εγκατάσταση δεν βρίσκεται στην αρχική 
θέση

Ρυθμίστε την εγκατάσταση στην αρχική 
θέση209 Η δοκός οροφής υψηλής πίεσης δεν βρί-

σκεται επάνω
220 Η θύρα 1 δεν είναι κλειστή Η θύρα εισόδου δεν μετακινήθηκε στην τε-

λική θέση
Ελέγξτε τη θύρα

221 Η θύρα 1 δεν είναι ανοιχτή
222 Η θύρα 2 δεν είναι κλειστή Η θύρα εξόδου δεν μετακινήθηκε στην τελι-

κή θέση223 Η θύρα 2 δεν είναι ανοιχτή
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226 Βλάβη στη θύρα 1, φωτοκύτταρα 1 Το φωτοκύτταρο είναι λερωμένο, μπλοκα-
ρισμένο ή ελαττωματικό

Καθαρίστε τα φωτοκύτταρα
Απενεργοποιήστε την εγκατάσταση, περι-
μένετε λίγο, ενεργοποιήστε ξανά την εγκα-
τάσταση

227 Βλάβη στη θύρα 1, φωτοκύτταρα 2
228 Βλάβη στη θύρα 2, φωτοκύτταρα 2
229 Βλάβη στη θύρα 2, φωτοκύτταρα 1
234 Σφάλμα ενισχυτή φραγμών με φωτοδιό-

δους A53 (θέση 1)
Ελαττωματικός ενισχυτής φραγμών με φω-
τοδιόδους, λάθος καλωδίωση

Απενεργοποιήστε την εγκατάσταση, περι-
μένετε λίγο, ενεργοποιήστε ξανά την εγκα-
τάσταση
Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πε-
λατών, εάν το πρόβλημα επανεμφανιστεί.

235 Σφάλμα ενισχυτή φραγμών με φωτοδιό-
δους A50 (θέση 2)

236 Βλάβη στο φωτοκύτταρο στεγνωτήρα 
εμπρός / στη δοκό οροφής εμπρός κάτω

Το φωτοκύτταρο είναι λερωμένο, μπλοκα-
ρισμένο ή ελαττωματικό

Καθαρίστε τα φωτοκύτταρα
Απενεργοποιήστε την εγκατάσταση, περι-
μένετε λίγο, ενεργοποιήστε ξανά την εγκα-
τάσταση

237 Βλάβη στο φωτοκύτταρο στεγνωτήρα μέ-
σης / στη δοκό οροφής επάνω

238 Βλάβη στο φωτοκύτταρο στεγνωτήρα 
πίσω / στη δοκό οροφής πίσω κάτω

239 Σφάλμα ενισχυτή φραγμών με φωτοδιό-
δους, εξωτερική τοποθέτηση.

Ελαττωματικός ενισχυτής φραγμών με φω-
τοδιόδους, λάθος καλωδίωση

Απενεργοποιήστε την εγκατάσταση, περι-
μένετε λίγο, ενεργοποιήστε ξανά την εγκα-
τάσταση
Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πε-
λατών, εάν το πρόβλημα επανεμφανιστεί.

240 Ενεργοποίηση διακόπτη ασφαλείας της 
δοκού οροφής υψηλής πίεσης κατά τη δι-
άρκεια της πλύσης

Εμπόδιο, εμπλοκή στο διακόπτη ασφαλεί-
ας

Καθαρίστε τα φωτοκύτταρα
Ελέγξτε το διακόπτη ασφαλείας μαζί με τον 
τερματικό διακόπτη ως προς την ευκινησία 
και τυχόν βλάβες. Απενεργοποιήστε και 
ενεργοποιήστε την εγκατάσταση, επανα-
λάβετε τη διαδικασία πλύσης.

241 Βλάβη στη δοκό οροφής υψηλής πίεσης 
κατά τη μετάβαση στην αρχική θέση (φω-
τοκύτταρα, διακόπτης ασφαλείας)

Το φωτοκύτταρο είναι λερωμένο, μπλοκα-
ρισμένο ή ελαττωματικό
Εμπόδιο, εμπλοκή στο διακόπτη ασφαλεί-
ας

242 Βλάβη στα φωτοκύτταρα της δοκού ορο-
φής υψηλής πίεσης στην αρχή της πλύσης

Το φωτοκύτταρο είναι λερωμένο, μπλοκα-
ρισμένο ή ελαττωματικό

Καθαρίστε τα φωτοκύτταρα
Απενεργοποιήστε την εγκατάσταση, περι-
μένετε λίγο, ενεργοποιήστε ξανά την εγκα-
τάσταση

245 Δεν εντοπίστηκε όχημα μετά την εκκίνηση 
του προγράμματος πλύσης

Δεν υπάρχει όχημα στην εγκατάσταση 
πλύσης

Μεταφέρετε το όχημα μέσα στην εγκατά-
σταση

246 Ασύρματη θέση χειρισμού εκτός λειτουργί-
ας

Απενεργοποιημένη ασύρματη θέση χειρι-
σμού κατά την πλύση ή κενός συσσωρευ-
τής θέσης χειρισμού.

Αντικαταστήστε το συσσωρευτή, ενεργο-
ποιήστε την ασύρματη θέση χειρισμού και 
πιέστε το πλήκτρο "Start/Stop".
ή
Πιέστε το πλήκτρο "Start/Stop" σε μια εν-
σύρματη θέση χειρισμού.

247 Σφάλμα κατά την εγγραφή/ανάγνωση 
μέσω της θύρας USB

Το στικ USB είναι ελαττωματικό ή δεν 
υπάρχει ελεύθερος χώρος στο δίσκο.

Διαγράψτε τα δεδομένα του στικ USB ή 
χρησιμοποιήστε ένα άλλο στικ USB.
Απενεργοποιήστε την εγκατάσταση, περι-
μένετε λίγο, ενεργοποιήστε ξανά την εγκα-
τάσταση
Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πε-
λατών, εάν το πρόβλημα επανεμφανιστεί.

248 Σφάλμα κατά την εγγραφή/ανάγνωση στο 
δίσκο της μονάδας ελέγχου.

Ο δίσκος της μονάδας ελέγχου είναι γεμά-
τος ή ελαττωματικός.

Απενεργοποιήστε την εγκατάσταση, περι-
μένετε λίγο, ενεργοποιήστε ξανά την εγκα-
τάσταση
Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πε-
λατών, εάν το πρόβλημα επανεμφανιστεί.

250 Δεν έχει γίνει επαναφορά της εγκατάστα-
σης 

Δεν έχει διεξαχθεί ακόμη κίνηση μέτρησης Δεν είναι δυνατή η πλύση, καλέστε την 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

251 Λειτουργία έκτακτης ανάγκης νερού χρή-
σης ενεργή

Το σύστημα νερού χρήσης έχει υποστεί 
βλάβη

Επιδιορθώστε την εγκατάσταση νερού 
χρήσης
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Δια της παρούσης δηλώνουμε ότι το μηχά-
νημα που χαρακτηρίζεται παρακάτω, με 
βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή του, 
υπό τη μορφή που διατίθεται στην αγορά, 
πληροί στις σχετικές βασικές απαιτήσεις 
ασφαλείας και υγιεινής των οδηγιών της 
ΕE. Η παρούσα δήλωση παύει να ισχύει σε 
περίπτωση τροποποιήσεων του μηχανή-
ματος χωρίς προηγούμενη συνεννόηση 
μαζί μας.

Οι υπογράφοντες ενεργούν κατ’ εντολή και 
με πληρεξούσιο από το διοικητικό συμβού-
λιο.

Υπεύθυνος εγγράφων τεκμηρίωσης:
S. Reiser

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2019/01/01

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης 
που εκδόθηκαν από την αρμόδια αντιπρο-
σωπεία μας. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στη 
συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αστοχία 
υλικού ή κατασκευής, εντός της προθεσμί-
ας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτω-
ση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της 
εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με 
την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από 
το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή 
στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπη-
ρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών 
μας.

– Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο 
εξαρτήματα και ανταλλακτικά, τα οποία 
έχουν την έγκριση του κατασκευαστή 
Τα γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά 
παρέχουν την εγγύηση της ασφαλούς 
και άψογης λειτουργίας της μηχανής

– Μία επιλογή των ανταλλακτικών που 
χρειάζονται συχνότερα θα βρείτε στο 
τέλος των οδηγιών χρήσης.

– Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
τα ανταλλακτικά μπορείτε να λάβετε στη 
διεύθυνση www.kaercher.com, τομέας 
Εξυπηρέτησης.

Βλάβες χωρίς ένδειξη

Σφάλμα Πιθανά αίτια Αντιμετώπιση Ποιος
Μη επαρκής καθαρι-
σμός

Απουσία ή μικρή ποσότητα απορριπαντικού, 
απουσία ή χαμηλή πίεση αέρος στον αγωγό 
τροφοδοσίας, φθαρμένες βούρτσες

Ελέγξτε τη στάθμη του απορριπαντικού και συμπλη-
ρώστε αν είναι απαραίτητο. Κάνετε εξαέρωση στη δο-
σομετρική αντλία. Ελέξτε την πίεση του αέρα και 
ρυθμίστε αναλόγως (0,5 MPa (5 bar) με το μανόμετρο 
της μονάδας συντήρησης). Καθαρίστε το απορριπα-
ντικό από το φίλτρο αναρρόφησης, ελέγξτε τους σω-
λήνες τροφοδοσίας απορριπαντικού για βλάβες. 
Ελέγξτε τις βούρτσες και αλλάξτε τις, αν είναι απαραί-
τητο.

Χειριστής

Από τα ακροφύσια 
εξέρχεται λίγο ή κα
θόλου νερό

Οι λασπωτήρες είναι βουλωμένοι, η πίεση του 
νερού δεν επαρκεί, τα ακροφύσια είναι βουλω-
μένα, η μαγνητική βαλβίδα ή ο αγωγός τροφο-
δοσίας έχουν υποστεί βλάβη

Καθαρίστε τους λασπωτήρες, ελέξτε την πίεση εισρ-
ροής νερού και τις αντλίες, καθαρίστε τα ακροφύσια 
με πεπιεσμένο αέρα, επιδιορθώστε τις μαγνητικές 
βαλβίδες και τους αγωγούς τροφοδοσίας (νερού και 
ηλεκτρισμού), αν είναι απαραίτητο.

Χειριστής

Μετά το πέρας της 
πλύσης το νερό συ
νεχίζει να ρέει από τα 
ακροφύσια

Η μαγνητική βαλβίδα είναι λερωμένη Καθαρίστε τη μαγνητική βαλβίδα. Υπηρεσία 
εξυπηρέ-
τησης 
πελατών

Μη επαρκές στέγνωμα Υπερβολικά λίγο ή πολύ  μέσο υποβοήθησης 
στεγνώματος, ακατάλληλο μέσο υποβοήθη-
σης στεγνώματος, καθόλου ή χαμηλή πίεση 
αέρος

Αυξήστε ή μειώστε τη δόση, ελέγξτε τη στάθμη πλή-
ρωσης του απορρυπαντικού, καθαρίστε το φίλτρο 
αναρρόφησης, κάντε εξαέρωση στην δοσομετρική 
αντλία, χρησιμοποιήστε ένα γνήσιο προϊόν στεγνώ-
ματος της Kärcher.

Χειριστής

Οι βούρτσες λερώ-
νονται γρήγορα

Η δόση σαμπουάν είναι πολύ μικρή Ρυθμίστε τη δόση σαμπουάν, ελέγξτε και ρυθμίστε 
ανάλογα την ποσότητα του νερού.

Χειριστής

Εγκατάσταση χωρίς 
λειτουργία

Σφάλμα στην παροχή τάσης Διασφαλίστε τη σωστή παροχή τάσης σύμφωνα με τις 
τιμές σύνδεσης

Χειριστής / 
Ηλεκτρο-
λογικό 
προσωπι-
κό

Ο πυλώνας έχει 
εξέλθει από τον τερ-
ματικό διακόπτη των 
άκρων της ράγας

Λανθασμένη ρύθμιση τερματικού διακόπτη Ελέγξτε την απόσταση μεταξύ του τερματικού διακό-
πτη και της αντίστασης διακοπής (να είναι: 4mm).

Χειριστής/ 
Υπηρεσία 
εξυπηρέ-
τησης πε-
λατών

Δήλωση Συμμόρφωσης των 
ΕE

Προϊόν: Εγκατάσταση πλυντηρίου
Τύπος: 1.534-xxx
Σχετικές οδηγίες των ΕE

2006/42/EK (+2009/127/EK) 
2014/30/EE
Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυ-
πα
EN ISO 12100

EN 60204–1 
EN 55014–2: 2015
(Limit Class A)
EN 61000–3–3: 2013
Εφαρμοσθέντα εθνικά πρότυπα
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