
 

  

   

   

Instrukcja obsługi   

dokumentacja techniczno – ruchowa Vario TRO 650G / Vario 678G 300T / Vario 678G 400T 

   
Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia firmy Numatic    

   

Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Zakupione 

przez Państwa urządzenie jest wyrobem nowoczesnym i ergonomicznym.   

    

Niniejsza instrukcja obsługi pozwoli na szybkie i dokładne zaznajomienie się z warunkami pracy 

urządzenia. Instrukcja jest integralną częścią maszyny. Ważnym jest, aby znajdowała się ona zawsze 

w posiadaniu użytkownika urządzenia.   

   

Prosimy o dokładne i wnikliwe zapoznanie się z treścią instrukcji ze szczególnym uwzględnieniem 

uwag i zaleceń producenta wyrobu a zwłaszcza zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania.   

   

Firma Numatic International Ltd zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konstrukcji, 

mających na celu podwyższenie walorów technicznych i użytkowych wyrobu.   



 

   

      

   

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA   

Instrukcja bezpieczeństwa   

Przeczytaj dokładnie poniższą instrukcję i zachowaj dla celów informacyjnych.   

   

Usunięcie opakowania i kontrola urządzenia:   

Po rozpakowaniu urządzenia, należy sprawdzić czy nie zostało ono uszkodzone w czasie transportu oraz czy 

wszystkie elementy wyposażenia są w komplecie z maszyną.    

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości nie wolno uruchamiać maszyny. Należy wówczas 

skontaktować się z dystrybutorem firmy Numatic. Jeśli urządzenie wykazuje uszkodzenia powstałe podczas 

transportu, nie należy go uruchamiać. Należy się zwrócić do serwisu lub sprzedawcy towaru. 

Nieprzestrzeganie powyższej instrukcji może łączyć się zagrożeniem życia i mienia. W przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości należy się zwrócić do sprzedawcy.   

Opakowanie jest w 100% wykonane z materiałów nadających się na surowce wtórne i jest oznakowane 

symbolem surowców wtórnych.   

UWAGA: Opakowanie maszyny (torebki plastikowe, spinacze itd.) może stanowić potencjalne zagrożenie i 

dlatego powinno być trzymane z dala od dzieci i osób trzecich. Akcesoria wyposażenia standardowego 

maszyny znajdują się wewnątrz opakowania.   

UWAGA: Nie wolno czyścić (zbierać) płonących lub gorących materiałów. Nie wolno zasysać (zbierać) 

rozpuszczalników, substancji toksycznych, palnych lub wybuchowych o raz silnie żrących kwasów.   

 

Instrukcja bezpieczeństwa   

1. Przed podłączeniem maszyny do prądu należy sprawdzić, czy napięcie w sieci     

2. zasilającej odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej maszyny.   

3. Maszyna powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem tzn. do   czyszczenia na mokro. 

Używanie maszyny do innych celów jest zarówno      niewłaściwe i niebezpieczne.   

4. Po podłączeniu maszyny do prądu, nie wolno trzymać dyszy i ssawy blisko wrażliwych  części ciała, 

takich jak oczy, usta, uszy itd.   

5. Maszyny nie powinno się nigdy pozostawiać bez nadzoru w obecności dzieci lub osób  trzecich.   

6. Należy pamiętać o wyjęciu wtyku zasilania z gniazda w czasie, gdy maszyna nie jest  używana.   

7. Nie wolno podnosić maszyny za przewód ani wyszarpywać wtyczki z gniazda.   



 

8. Przed użyciem należy sprawdzić wszystkie przewody. Nie wolno używać urządzania w  przypadku 

wykrycia wadliwych przewodów.   

9. Dodatkowe przewody przedłużające i wtyczki powinny być suche i trzymane z dala  od wilgotnych 

powierzchni (maksymalnie ~20m, o minimalnym przekroju 3x2,5mm2)   

10. Należy pamiętać o odłączeniu maszyny od prądu przed otwarciem go w celu konserwacji, etc. 

Maszyny nie powinno się nigdy zanurzać w wodzie. Nie wolno   używać rozpuszczalników ani silnych 

detergentów.   

11. Nie wolno używać maszyny w miejscach nasyconych gazami gdyż istnieje  niebezpieczeństwo 

wystąpienia niekontrolowanego wybuchu.   

12. Maszyna seryjnie wyposażona jest w BEZOBSŁUGOWE akumulatory, których NIE WOLNO 

OTWIERAĆ.   

Producent nie odpowiada za obrażenia osób i zwierząt oraz zniszczenia obiektów spowodowane 

niewłaściwym lub nieracjonalnym używaniem maszyny oraz nieprzestrzeganiem instrukcji w jakikolwiek 

sposób.   

Podłączenie elektryczne urządzenia:   

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych Zakładu Energetycznego. Zgodnie z przepisami 

uziemienie urządzenia zależy od zastosowanego przy nim przewodu zasilającego.   

Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji, należy BEZWARUNKOWO 

wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.   

     

OPIS URZĄDZENIA   

Każde urządzenie posiada indywidualny numer identyfikacyjny, umieszczony na tabliczce znamionowej 

znajdującej się na tylnej części gryfu sterującego maszyny. Numer widnieje również w karcie gwarancyjnej.   

Wypełniona karta gwarancyjna jest wymagana w przypadku naprawy gwarancyjnej urządzenia.   

Tabliczka jest jedynym uznawanym przez producenta świadectwem identyfikacyjnym urządzenia i zawiera 

wszystkie dane pozwalające udzielać producentowi (serwisowi) wszelkich informacji technicznych oraz 

ułatwiające nabywanie części zamiennych.   

Należy uważać, aby nie uległa ona zniszczeniu. Zniszczenie tabliczki znamionowej jest równoważne z utratą 

gwarancji.   

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji obsługi tj.:   

• zalania elementów elektrycznych, zablokowania silnika ssącego lub napędu szczotek,   

• wyrwania, przetarcia, przecięcia przewodu zasilającego,   

• wyrwanie lub zniszczenie fabrycznych zabezpieczeń elementów zasilających urządzenie:      

• zamocowania gumowe, blokady przewodów   



 

• uszkodzeń mechanicznych – złamania, uderzenia,   

• brak podstawowych zasad higieny- mycie i czyszczenie: zbiorników, filtrów i węży  •  użytkowania 

maszyny niezgodnie z jej przeznaczeniem   

  

OPIS URZĄDZENIA  
Budowa urządzenia  

  

  

  

  

  
 

1.   Panel sterowania 

2.   Pokrętło regulacji nacisku szczotek 

3.   Dźwignia blokady opuszczania szczotek 

4.   Pedał opuszczania / podnoszenia szczotek 

5.   Otwór wlewowy wody czystej 

6.  Boczna osłona zespołu szczotek  

7.   Trzy silniki zespołu szczotek (dwa w TRO) 

8.   Dźwignia otwierania osłon bocznych 

9.   Dźwignia opuszczania / podnoszenia siedziska 

10. Dźwignia zmiany położenia siedziska 

11. Zatrzaski mocujące separatora 

12. Bezpieczniki 2 szt.– wersja TRO 200Ahr 

Bezpieczniki 3 szt.- wersja TTV 300 Ahr 

              Bezpieczniki 4 szt.- wersja TTV 400 Ahr  

 

13. Baterie żelowe 

 
 

             13. Baterie żelowe 
14. Kanister na koncentrat chemiczny 

15. Pedał przyspieszenia 

16. Wąż spustowy czystej wody 

17. Listwa ssąca 

18. Wąż ssący separator - silnik 

19. Wąż spustowy brudnej wody 

20. Wąż ssący ssawa – separator  

21. Separator 

22. Światło ostrzegawcze 

 

  

  



 

OPIS URZĄDZENIA  

Panel sterowania TTV 678 
  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Wskaźnik naładowania baterii                                                     

2.   Wskaźnik nacisku szczotek 

3.   Przycisk prędkości mycia                                                           

4.   Pamięć ustawień wody  

5.   Pamięć ustawień obrotów 

6.  Pamięć ustawień stężenia 

7.   Regulacja ilości poddawanej wody                                             

8.   Regulacja obrotów szczotek 

9.   Regulacja dozowania chemii 

10. Dźwignia zmiany położenia siedziska 

 

  

11. Przycisk włączania odkurzacza 
12. Wyłącznik główny 
13. Wyłącznik awaryjny 
14. Przełącznik kierunku jazdy 
15. Sygnał dźwiękowy - ostrzegawczy 
16. Wskaźnik ładowania baterii 

 

 

 

 

 

 

 



 

Panel sterowania TRO 650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wskaźnik naładowania baterii                                                     9. Sygnał dźwiękowy - ostrzegawczy 

2. Wskaźnik nacisku szczotek                                                        10. Regulator prędkości jazdy 

3. Regulacja ilości poddawanej wody                                             11. Wskaźnik ładowania baterii 

4. Wskaźnik napełnienia zbiornika wody brudnej  

5. Przycisk niezależnego włącznika odkurzacza 

6. Wyłącznik główny (stacyjka) 

7. Przełącznik kierunku jazdy (Nie wolno obsługiwać panelu mokrymi rękoma!) 

8. Wyłącznik awaryjny 

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

 

Ostrzeżenie!  

Przeczytaj dokładnie instrukcje oraz zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa zanim uruchomisz 

urządzenie. Vario TTV należy do grupy urządzeń klasy 1, gdy jest podłączony do sieci w czasie 

ładowania. W czasie normalnej pracy na akumulatorach należy do grupy urządzeń klasy 3.   

  

Uwaga!  

Wszystkie podzespoły elektryczne urządzenia powinny być odpowiednio eksploatowane i 

regularnie sprawdzane w celu wykrycia uszkodzeń mogących powstać w czasie użytkowania.  Jest 



 

to szczególnie ważne dla zachowania bezpieczeństwa operatora oraz osób trzecich. Podczas 

wymiany materiałów eksploatacyjnych należy trzymać się zasad oraz instrukcji wyznaczonych przez 

producenta sprzętu. Wymiana części eksploatacyjnych lub podzespołów dokonana niezgodnie z 

instrukcją lub przez niewykwalifikowany personel może spowodować uszkodzenie urządzenia (lub 

mienia), za które producent nie bierze odpowiedzialności. Kiedy zamawiasz części eksploatacyjne 

zawsze podawaj nazwę urządzenia oraz symbol części (z wykazu części serwisowych).  

  

  

Informacja.  

Urządzenie należy do grupy urządzeń profesjonalnych.  

  

Uwaga!  

Maszyna nie może zbierać substancji wybuchowych czy niebezpiecznych dla zdrowia .  

  

Uwaga!  

Urządzenie nie może podjeżdżać na wzniesienia o większej wartości niż opisane na tabliczce 

znamionowej.  

  

Uwaga!  

Maszyna została zaprojektowania do pracy wewnątrz budynków.   

Urządzenie nie może pracować na otwartych przestrzeniach / obiektach ani w innych wilgotnych 

warunkach.  

  

  

POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO:  

- Używać myjek wysokociśnieniowych lub parowych do mycia urządzenia.  

- Wymieniać elementów eksploatacyjnych oraz dokonywać czyszczenia lub naprawy maszyny gdy 

maszyna     jest w trakcie ładowania. Dodatkowo należy wyłączyć stacyjkę i wyjąć kluczyk w czasie 

takich operacji.  

- Dokonywać samodzielnych napraw. Skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Punktem 

Serwisowym. - Wyciągać wtyczki z gniazda sieciowego odjeżdżając maszyną.  

- Pozostawiać opuszczonego zespołu szczotek w czasie gdy maszyna nie jest używana.  

- Pozostawiać bez nadzoru urządzenia lub pozwalać pracować na nim niewykwalifikowanemu 

personelowi.  

- Pracować urządzeniem niesprawnym bądź częściowo sprawnym (własne modyfikacje).  

- Pracować urządzeniem gdy na posadzce znajdują się przewody zasilające do innych maszyn.  

  

  

BARDZO WAŻNE JEST ABY:  

- Personel pracujący na urządzeniu był właściwie przeszkolony.   

- Utrzymywać maszynę w czystości.  

- Regularnie sprawdzać czystość i zużycie szczotek lub uchwytów padów / padów.  



 

- Wymieniać zużyte lub uszkodzone części na nowe, oryginalne lub zaakceptowane przez 

producenta.  

- Regularnie sprawdzać stan maszyny, baterii oraz innych podzespołów pod kątem zużycia lub 

uszkodzenia. - Sprawdzić stan posadzki oraz stopień i rodzaj zabrudzenia przed rozpoczęciem 

pracy.  

- Zamieść dokładnie posadzkę przed rozpoczęciem mycia.  

  

Uwaga!  

Zawsze używaj szczotek, uchwytów padów lub innych tego typu akcesoriów opisanych lub 

dedykowanych przez producenta urządzenia. Zastosowanie innych niż zalecane, krzywych, 

uszkodzonych, bądź o różnej grubości / poziomie zużycia może doprowadzić do przedwczesnego 

zużycia innych ważnych elementów maszyny, a nawet do jej poważnego, trwałego uszkodzenia.  

  

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

Uwaga!  

Ważne jest, aby eksploatować urządzenie z zachowaniem wszelkich regulacji prawnych oraz norm 

bezpieczeństwa i wytycznych na obiekcie gdzie pracujemy. Należy mieć na uwadze zarówno 

operatora jak i osoby postronne. Podczas pracy operator powinien posiadać specjalne obuwie 

antypoślizgowe.   

  

  

Uwaga!  

Ze względów bezpieczeństwa podczas ładowania maszyna powinna być podłączona do sieci w taki 

sposób aby dostęp do głównego gniazda / wtyczki ładującej był bezproblemowy.  

  

  

Uwaga!  

Podczas mycia, konserwacji, wymiany materiałów eksploatacyjnych lub naprawy maszyna musi być 

odłączona z sieci zasilającej / ładującej.  Stacyjka powinna być wyłączona a kluczyk wyjęty.  

  

  

  

Informacja.  

Maszyna nie może być używana przez dzieci, osoby niepowołane, osoby z zaburzeniami 

psychicznymi lub brakiem właściwej koordynacji ruchowej. Dzieci powinny zostać pouczone - aby 

nie bawić się urządzeniem. Upewnij się, iż w czasie ładowania maszyna jest wyłączona, stoi na 

równej powierzchni (nie stacza się) oraz czy klucz ze stacyjki został wyjęty. Utrudni to uruchomienie 

/ dostęp do maszyny osobom niepowołanym.  

  

  



 

UWAGA:  

Urządzenie musi być dokładnie wyczyszczone po każdym użyciu. Dotyczy to zwłaszcza filtrów, 

zbiorników wody czystej i brudnej, systemów dozujących, węży ssących i spustowych. Dodatkowo 

należy opróźnić dolny zbiornik z wody z chemią i przepłukać czystą wodą przejeżdzając kilkanaście 

metrów jak podczas normalnej pracy. Niedostosowanie się do powyższych instukcji może 

powodować zapychanie się maszyny. Uszkodzenia lub niesprawności powstałe w ten sposób nie 

kwalifikują się jako bezpłatne naprawy gwarancyjne.  

  

  

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA POSTĘPOWANIA Z BATERIAMI:  

- zawsze używaj ochronnej odzieży podczas przenoszenia baterii lub pracy przy bateriach.  

- nie pal tytoniu ani nie podchodź z otwartym ogniem podczas pracy przy bateriach.  

- usuń wszystkie metalowe przedmioty ze swojego ciała (biżuteria, zegarki itp.) podczas pracy przy 

bateriach.  

- nigdy nie kładź / nie zostawiaj metalowych narzędzi lub przedmiotów na bateriach.  

- baterie powinny być usunięte z urządzenia przed jego utylizacją.  

- maszyna musi być odłączona z sieci zasilającej / ładującej podczas demontażu baterii.  

- aby zdemontować baterie wyjmij wtyczkę zasilającą /  ładującą z sieci, opróżnij zbiornik wody 

brudnej oraz    czystej, wyjmij bezpieczniki z mostków łączących baterie celem ich wyizolowania a 

następnie zdemontuj      blok baterii i wyjmij z urządzenia.  

- baterie powinny być zdemontowane z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa.  

- nie dopuszczaj do sytuacji takiej, aby baterie zostały zupełnie wyładowane. Może to spowodować 

ich trwałe     uszkodzenie. Baterie nie mogą być wyładowywanie poniżej wartości odczytów 9,5V 

10A.  

- nie dopuszczaj do sytuacji takiej, aby baterie zostały wyładowane nierównomiernie względem 

siebie.  

- nie dopuszczaj do sytuacji takiej, aby operator wymieniał baterie pomiędzy różnymi maszynami.  

- maszyna jest wyposażona w najnowszej generacji baterie żelowe VRLA.   

- użycie innych baterii w maszynie niż dedykowane może spowodować poważne uszkodzenia!!!  

  

PROCES ŁADOWANIA ORAZ KONSERWACJA BATERII:  

- zawsze pozostawiaj maszynę po pracy podłączoną do ładowania (do gniazda sieciowego / 

ładującego)  nawet podczas okresu formatowania, niezależnie od tego czy wykorzystamy pełny 

czas pracy urządzenia.  

- po pełnym wyładowaniu urządzenia podłącz urządzenie do ładowania minimum na 9-12 godzin.  

- pozostawianie maszyny w ładowaniu po zakończeniu procesu ładowania zwiększa żywotności 

baterii - nigdy nie pozostawiaj / przechowuj maszyny po pracy z wyładowanymi akumulatorami.  

 

 

 

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA 



 

Rozpakowanie urządzenia 

 

 
 

PRZED PODŁĄCZENIEM BATERII UPEWNIJ SIĘ CZY NA BATERIACH NIE ZNAJDUJĄ  

SIĘ JAKIEKOLWIEK METALOWE PRZEDMIOTY CZY NARZĘDZIA. PODCZAS PODŁĄCZANIA 

BEZPIECZNIKÓW MOŻE DOJŚĆ DO ISKRZENIA (NORMALNE PODCZAS PODŁĄCZANIA).  



 

 

 

 

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA 

Montaż osłony antybryzgowych 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Montaż listwy ssącej 

 

 

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA 

Montaż szczotek 

 



 

 

 

 

ZMIENNA SZEROKOŚC PRACY 
(tylko wersje TTV300G i TTV400G)  

 

 
 

 

Regulacja szerokości roboczej 

(tylko wersja TTV 300G i TTV 400G) 

 

 



 

 

 

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA 

Napełnianie zbiornika wodą czystą 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA 

 

 

 

OBSŁUGA URZĄDZENIA 

 

 



 

\ 

 

Opuszczanie listwy ssącej 

 

 



 

Zmiana położenia siedziska operatora 

 

 

OBSŁUGA URZĄDZENIA 

Zmiana oraz regulacja funkcji

 mycia 



 

 

OBSŁUGA URZĄDZENIA 

 

 



 

 

 

OBSŁUGA URZĄDZENIA 

 

AWARYJNY STOP  /  DŹWIĘKOWY SYGNAŁ OSTRZEGAWCZY  

  
  

  
  

PORADY DLA OPERATORA  

 

 



 

 

 

ZABEZPIECZENIE PRZED WYRWANIEM LISTWY SSĄCEJ  

 

 



 

 

 

OBSŁUGA URZĄDZENIA 

Czyszczenie urządzenia 

 

 



 

 

 

 

CZYSZCZENIE I BUDOWA LISTWY SSĄCEJ  

  

  
 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

ŁADOWANIE AKUMULATORÓW  

  

 

 

 

  

  

 



 

PROCEDURA ŁADOWANIA AKUMULATORÓW  

  

  

  

Zachowując kilka podanych tutaj prostych zasad wykorzystasz  

   maksymalnie żywotność i efektywność działania twoich akumulatorów.   

  

  

  

Trzymaj maszynę podłączoną do sieci  zawsze 

kiedy nie jest aktualnie w użyciu (ładowanie – 

informacje na stronie 18).  

   

  

  

  

  

POZOSTAWIANIE MASZYNY NA DŁUŻSZY OKRES CZASU  

  

  

Jeśli 

maszyna 

ma stać 

dłużej niż 

30 dni bez 

używania należy naładować akumulatory do pełna (strona 

19) i wypiąć z gniazd bezpieczniki znajdujące się na 

mostkowaniu akumulatorów.  

  

 

  

Nigdy nie zostawiaj maszyny na dłu szy 

okres   czasu bez ładowania, po pełnym wyładowaniu.  



 

  

  

  

OBSŁUGA URZĄDZENIA  

Jeśli maszyna ma stać dłużej niż 30 dni bez używania należy 

ładować akumulatory do pełna co 3 miesiące i po każdym 

ładowaniu wypiąć bezpieczniki. Maszynę należy naładować 

ponownie do pełna na dzień przed ponownym rozpoczęciem 

pracy maszyną.  

  
  

  

  

  

ŁADOWANIE BATERII  

  

  

Stan naładowania baterii sygnalizowany jest kontrolkami na module ładowania. 

ZAWSZE po podłączeniu maszyny do ładowania, baterie  muszą być naładowane do 

pełna tj. do momentu zapalenia się zielonej kontrolki na module ładowania (lampki 

na panelu sterowania w wersji  TTV / lampki na panelu sterowania w wersji TRO).   

  

  

W przypadku doładowywania chwilowego, 2-3 godzinnego, bez oczekiwania na 

zapalenie się zielonej lampki bateria nie osiągnie swoich parametrów! Doprowadzi to 

z czasem do uszkodzenia akumulatorów!   

  

  

Urządzenie można pozostawiać w ładowaniu nawet kilka tygodni – prostownik po 

naładowaniu przechodzi w stan konserwacji akumulatora i utrzymuje go w 

odpowiednim stanie.  

  
  

 

  
  

  

  

 

 



 

 
UWAGA!  

  

  

PRZERWANIE PROCESU ŁADOWANIA BATERII POWODUJE NIEODWRACALNE 

ZMIANY W STRUKTURZE AKUMULATORÓW.  POWODUJE TO SPADEK POJEMNOŚCI 

BATERII ORAZ CZASU PRACY URZĄDZENIA A W REZULTACIE CZĘŚCIOWE LUB 

CAŁKOWITE USZKODZENIE BATERII.  

   
  

ROZŁĄCZANIE HAMULCA ELEKTROMAGNETYCZNEGO  

  

   
  

Automat Numatic Vario TTV678 / TRO650 posiada funkcję odłączenia hamulca 

elektromagnetycznego,  umożliwiają ręczne przetoczenie maszyny bez użycia silnika trakcji.  

  

Po odchyleniu dźwigni hamulca elektromagnetycznego (Fig.38) 

następuje jego mechaniczne wyłączenie.  

  

Do utrzymania dźwigni w pozycji odchylonej niezbędny będzie 

klucz dołączony do automatu (Fig.39 - część nr 329945).  

  

Po wsunięciu klucza między dźwignię a obudowę hamulca 

elektromagnetycznego (Fig.40) – hamulec zostaje wyłączony.  

  

W tej pozycji maszyna jest pozbawiona siły hamującej i można ją swobodnie 

przetaczać.  

  
  
  
  



 

  
  

OBSŁUGA URZĄDZENIA 

   

  

Podczas przeholowywania urządzenia można posłużyć się 

specjalnym uchwytem z przodu urządzenia (Fig.41).  

Maksymalna prędkość holowania to 4-7km/h (!).  

  

Zachowaj szczególną ostrożność podczas przetaczania 

szczególnie na równiach pochyłych (podjazdy i zjazdy).  

  

Po zakończeniu przetaczania pamiętaj o wyjęciu klucza  

(Fig.39) tak aby maszyna stała na włączonym hamulcu.  

  

 

 

 

 

Przed rozpoczęciem przetaczania należy również odpiąć 

przewody zasilania trakcji (w przeciwnym razie układ 

sterowania trakcji może zostac bezpowrotnie uszkodzony 

poprzez prądy wytwarzane przez siln ik trakcji w czasie 

przetaczania!). W tym celu wykręć pokrętła mocujące A i B (jak 

na zdjęciu 44), rozepnij wtyczkę oraz zamocuj spowrotem 

pokrętła aby ich nie zgubić (jak na zdjęciu 45)  

  

  

  
  
  

 

 

 

 

 

 



 

UKŁAD SAMODIAGNOZUJĄCY 

 

 Automat Numatic Vario TTV678 / TRO650 posiada wbudowaną funkcję autodiagnozy uszkodzeń 

bądź błędów popełnionych przez operatora.  System informuje o wystąpieniu błędu bądź 

uszkodzenia za pomocą zmiennej częstotliwości działania panelu LED (panel wskazujący poziom 

naładowania baterii).  

  

  

Wyczerpane baterie lub niewłaściwe podłączenie akumulatorów.  

1 LED  AKCJA: naładuj baterie albo skontaktuj się z serwisem  

Niewłaściwie podłączenie przewodów między trakcją a systemem sterującym.  

2 LED  AKCJA: skontaktuj się z serwisem  

Niewłaściwie podłączenie przewodów między silnikami szczotek a systemem 

sterującym.  

3 LED  AKCJA: skontaktuj się z serwisem  

    

Odłączony lub uszkodzony hamulec elektromagnetyczny.  

4 LED  AKCJA: sprawdź czy nie jest odłączony lub skontaktuj się z serwisem  

    

Niewłaściwe podłączenie przewodów między silnikiem ssącym a systemem 

sterującym.  

5 LED  AKCJA: skontaktuj się z serwisem  

    

Uszkodzony system kontrolny.  

6 LED  AKCJA: skontaktuj się z serwisem  

Pedał przyspieszenia jest wciśnięty (nie może być wciśnięty w czasie 

uruchamiania stacyjki).  



 

7 LED  AKCJA: ponownie przekręć stacyjkę bez wciśniętego pedału albo 

skontaktuj się z serwisem  

    

Niewłaściwe podłączenie systemu kontrolnego.  

8 LED  AKCJA: skontaktuj się z serwisem  

Hamulec elektromagnetyczny jest niewłaściwie podłączony.   

9 LED  AKCJA: skontaktuj się z serwisem  

              Niewłaściwe napięcie w systemie kontrolnym..  

  10LED AKCJA: sprawdź jakość podłączenia akumulatorów lub skontaktuj się z 

serwisem  

 

  
  
  

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

  
 

PROBLEM  PRZYCZYNA  ROZWIĄZANIE  

Maszyna nie rusza  

Brak lub przepalenie bezpieczników 

baterii  
Stacyjka nie włączona (w położeniu 

„OFF”)  
Zbyt niski poziom naładowania baterii 

Wciśnięty przycisk awaryjny  
Maszyna jest podłączona do 

ładowania  

Zamontuj lub wymień bezpieczniki  
Przekręć stacyjkę na pozycję „ON”  
Naładuj właściwie baterie  
Odblokuj przycisk awaryjnego 

STOP  
Odłącz przewód ładujący  

Układ ssący nie 

działa  

Ssawa jest uniesiona  
Zbiornik wody brudnej jest pełny  

Opuść listwę ssącą  
Opróżnij zbiornik wody brudnej  

Słabe zbieranie wody  

Zbiornik wody brudnej jest pełny  
Zapchany wąż ssący  
Źle zamocowane węże ssące  
Koszyk filtrujący zapchany / pełny  
Filtr stożkowy w separatorze 

zapchany / brudny  
Zabrudzona uszczelka separatora  
Zniszczona uszczelka separatora  
Zniszczony / skręcony wąż ssący  
Zniszczone / zużyte gumy ssące  
Niski poziom naładowania baterii  

Opróżnij zbiornik z wodą brudną  
Przeczyść węże ssące  
Sprawdź dobrze wszystkie 

połączenia  
Wymontuj i wyczyść 

Wymontuj i wyczyść  
Wymontuj i wyczyść  
Wymień na nową  
Wymień na nową  
Wymień na nową  
Naładuj właściwie baterie  



 

Nie działają silniki 

szczotek  
Brak szczotek / uchwytów padów 

Uniesiony zespół szczotek  

Sprawdź i zamontuj 

szczotki Opuść zespół 

szczotek  

Słaby wydatek wody  

Pusty zbiornik wody czystej  
Zapchany / brudny filtr stożkowy wody 

czystej Niewłaściwe ustawienie 

podawania wody  
Uniesiony zespół szczotek  

Napełnij / uzupełnij zbiornik wodą 

czystą  
Wymontuj i 

wyczyść Ustaw 

na żądaną 

wartość  
Opuść zespół szczotek   

Słaby wydatek chemii  
(tylko wersje TTV)  

Pusty kanister Nuchem (brak w wersji 

TRO) Niewłaściwe ustawienie 

podawania chemii  

Napełnij / uzupełnij kanister 

Nuchem Ustaw na żądaną 

wartość  

Maszyna zatrzymuje  się 

w czasie pracy  
Zbyt duży nacisk szczotek  

Restartuj maszynę za pomocą 

stacyjki,  
Następnie ustaw odpowiedni nacisk   
(w tym przypadku odpowiedni = 

mniejszy)   

Maszyna nie działa na 

biegu wstecznym  Opuszczona ssawa  Unieś listwę ssącą podczas cofania  

  

  

  

AKCESORIA 

 

 

  

TRO  606174   Szczotka twarda 330mm - zielona  

TRO  606253   Szczotka miękka 330mm - biała  

TRO  606176   Szczotka tyneksowa 330mm - szara  

 TRO  606156   Uchwyt padów – 13”  

TTV   606152  Szczotka twarda - zielona  

TTV   606151  Szczotka miękka - biała  

TTV   606153  Szczotka tyneksowa - szara  

TTV   606155  Uchwyt padów - 12”  

TRO  606298  Ssawa alu 960mm  

TTV  606218  Ssawa alu 1080mm  

 TRO   900519  Gumy ssawy 960mm / komplet  

TTV  900520  Gumy ssawy 1080mm / komplet  

TRO / TTV  606182  Dodatkowy zewnętrzny zestaw 

czyszczący  

  

  

 

  
  

 



 

  

  

INFORMACJE  

Certyfikat zgodności  

  

 
  

  

  

  

  

  



 

  

INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA Informacja dotycząca bezpieczeństwa obsługi maszyny do pracy na 

mokro   
  

UWAGA:  

Jak każde urządzenie elektryczne wymaga uwagi i obserwacji w czasie pracy, rutynowe przeglądy urządzenia 

zapewniają bezpieczna eksploatacje. Błędy w niezbędnej obsłudze urządzenia zastosowanie nieoryginalnych 

podzespołów wymiennych może w konsekwencji doprowadzić do sytuacji, w której urządzenie stanie się 

niebezpieczne dla operatora jak i osób trzecich. Konsekwencją powyższego jest odstąpienie producenta od 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo wyrobu.  

UWAGA:  

Maszyny przeznaczonej do pracy na MOKRO zabrania się używać do zastosowań do pracy na SUCHO.  Nie 

wolno stosować maszyn do zbierania substancji wybuchowych.  

• Powierz urządzenie kompetentnej osobie  

• Utrzymuj wszystkie filtry w czystości  

• Sprawdzaj przed każdym uruchomieniem zamocowania filtrów i przewodów  

• Wymieniaj natychmiast uszkodzone części jeśli tylko zostaną wykryte uszkodzenia  

• Przegląd urządzenia wykonuj wyłącznie z odłączonym przewodem zasilającym z gniazda  

• Nie wykonuj samodzielnie żadnych napraw, skontaktuj się z serwisem  

• Nie wypinaj wtyczki zasilającej z gniazda poprzez pociągnięcie za przewód zasilający  

UWAGA:  

Urządzenie musi być dokładnie wyczyszczone po każdym użyciu. Dotyczy to zwłaszcza filtrów, zbiorników, 

węży ssących i spustowych. Dodatkowo należy opróżnić dolny zbiornik z wody z chemią i przepłukać 

czystą wodą przejeżdżając kilkanaście metrów jak podczas normalnej pracy. Niedostosowanie się do 

powyższych instrukcji może powodować zapychanie się maszyny. Uszkodzenia lub niesprawności 

powstałe w ten sposób nie kwalifikują się jako bezpłatne naprawy gwarancyjne.    

  

UWAGA:  

Urządzenie zostało zaprojektowane do użytkowania z oryginalnym osprzętem i akcesoriami, stosowanie 

innych akcesoriów lub osprzętu może zagrozić bezpieczeństwu operatora, osób trzecich lub wytrzymałości 

urządzenia. Lista dostępnych akcesoriów lub osprzętu dostępna jest u najbliższego dealera.   

UWAGA:  

PRZEWÓD ŁADUJĄCY MUSI BYĆ WYMIENIANY OBOWIĄZKOWO W RAZIE WYKRYCIA JAKICHKOLWIEK 

JEGO  

USZKODZEŃ. BATERIE MUSZĄ BYĆ UTYLIZOWANE ZGODNIE Z LOKALNYMI WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI 

BATERII  

  



 

  

  

  
  

INFORMACJE  
POMOC TECHNICZNA LUB SERWISOWA  

Masz problem z obsługą urządzenia bądź pytania techniczne?  

ZADZWOŃ  
Tel. 501-647-559  

opłata za połączenie wg. Taryfy operatora biuro@bonus-

czystosc.pl  

  

  

  


