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

βάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρή-
σης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρα-
τήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον 
επόμενο ιδιοκτήτη.
Πριν από την πρώτη χρήση διαβάστε 
οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας αρ. 
5.956-309.0!

– Όλους τους χρήστες: Οι χρήστες είναι 
το ενημερωμένο βοηθητικό προσωπι-
κό, ο κάτοχος και το εξειδικευμένο προ-
σωπικό.

– Εξειδικευμένο προσωπικό: Εξειδι-
κευμένο προσωπικό είναι τα άτομα, τα 
οποία είναι σε θέση χάρη στην επαγ-
γελματική τους εκπαίδευση, να τοποθε-
τούν και να θέτουν σε λειτουργία μονά-
δες.

Η γνώση των ακόλουθων όρων είναι απα-
ραίτητη για την κατανόηση του παρόντος 
εγχειριδίου οδηγιών. Στο παρόν εγχειρίδιο 
οδηγιών χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι 
όροι με έντονους χαρακτήρες.

Ακατέργαστο νερό, νερό βρύσης, νερό πό-
λης

Εγκατάσταση αποσκλήρυνσης

Μαλακό νερό

Αντίστροφη όσμωση

Απόβλητα αντίστροφης όσμωσης με περιε-
κτικότητα σε άλατα και μέταλλα

Νερό όσμωσης, αφαλατωμένο νερό, πλή-
ρως αφαλατωμένο νερό

Νερό από μια βιολογική μονάδα επεξεργα-
σίας νερού.

Το μηχανέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης, 
το ντίζελ και η βενζίνη δεν πρέπει να κατα-
λήγουν στο περιβάλλον. Προστατέψτε το 
έδαφος και αποσύρετε τα χρησιμοποιημέ-
να λάδια με οικολογικό τρόπο.
Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)
Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστα-
τικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: 
www.kaercher.com/REACH

Σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης ή κα-
τάχρησης, κίνδυνοι απειλούν τον χρήστη 
και άλλα άτομα λόγω
– υψηλής πίεσης του νερού,
– καυτού νερού,
– καυτών καυσαερίων
– της υψηλής ηλεκτρικής τάσης,
– του απορρυπαντικού,
– βλαβών στο στομάχι και στον πεπτικό 

σωλήνα από την κατανάλωση μεγάλων 
ποσοτήτων συμπυκνώματος.

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 συ-
σκευασίας).

Βεβαιωθείτε ότι:
– έχετε κατανοήσει όλες τις υποδείξεις
– όλοι οι χρήστες της εγκατάστασης είναι 

ενήμεροι για τις υποδείξεις και τις έχουν 
κατανοήσει.

Όλα τα άτομα που συμμετέχουν στην εγκα-
τάσταση, την έναρξη λειτουργίας, την συ-

ντήρηση, την διατήρηση και τον χειρισμό 
της συσκευής οφείλουν
– να διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα,
– να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν το πα-

ρόν εγχειρίδιο οδηγιών,
– να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τους 

σχετικούς κανονισμούς.
Κατά την λειτουργία αυτόματου χειρισμού, 
ο χειριστής πρέπει να φροντίζει να υπάρ-
χουν σαφείς και ορατές πινακίδες υποδεί-
ξεων για 
– πιθανούς κινδύνους,
– μηχανισμούς ασφαλείας,
– τον χειρισμό της εγκατάστασης.
Σε περίπτωση λειτουργίας της εγκατάστα-
σης σε κλειστό χώρο
– τα καυσαέρια πρέπει να αποβάλλονται 

μέσω των κατάλληλων σωλήνων ή κα-
πνοδόχων,

– να εξασφαλίζεται ο επαρκής αερισμός 
του χώρου.

� Κίνδυνος!
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω των καυτών 
εξατμίσεων, μην αγγίζετε το στόμιο της εξά-
τμισης. Μην αγγίζετε το κάλυμμα της κα-
πνοδόχου.
Κ ίνδυνος εγκαυμάτων λόγω των καυτών 
εξαρτήμάτων, π.χ. αντλιών και κινητήρων. 
Προσοχή κατά το άνοιγμα της εγκατάστα-
σης, αφήστε τα εξαρτήματα να κρυώσουν.
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην χρησιμοποιείτε την εγκατάσταση κοντά 
σε ανθρώπους, εκτός εάν φορούν προστα-
τευτικό ρουχισμό.
Μην στρέφετε τη ριπή πάνω σε άλλους ή σε 
εσάς τους ίδιους, για να καθαρίσετε ρούχα 
ή παπούτσια.
Οι εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης, τα 
εξαρτήματα και οι συμπλέκτες είναι σημαντι-
κά για την ασφάλεια της συσκευής. Να χρη-
σιμοποιούνται μόνο οι εύκαμπτοι σωλήνες 
υψηλής πίεσης, τα εξαρτήματα και οι συ-
μπλέκτες που συνιστώνται από τον κατα-
σκευαστή.
Η μονάδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται, 
εάν κάποιο καλώδιο σύνδεσης ή σημαντικά 
τμήματα της μονάδας, π.χ. διατάξεις ασφα-
λείας, εύκαμπτοι σωλήνες υψηλής πίεσης, 
πιστόλι ψεκασμού χειρός, έχουν υποστεί 
βλάβη.

– Δώστε προσοχή στις εκάστοτε προδια-
γραφές της εθνικής νομοθεσίας σχετικά 
με τις εκπομπές υγρών.

– Κατά την ηλεκτρική εγκατάσταση, να 
λαμβάνονται υπόψη οι εκάστοτε εθνικοί 
κανονισμοί του νομοθέτη.

– Δώστε προσοχή στις εκάστοτε διατά-
ξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με 
την αποτροπή ατυχημάτων Οι συσκευ-
ές εκπομπής υγρών θα πρέπει να υπο-
βάλλονται σε έλεγχο σε τακτικά διαστή-
ματα και τα αποτελέσματα του ελέγχου 
θα πρέπει να καταγράφονται και να φυ-
λάσσονται.

– Η διάταξη θέρμανσης της συσκευής εί-
ναι μια μονάδα καύσης. Οι μονάδες 
καύσης θα πρέπει να υποβάλλονται τα-
κτικά σε έλεγχο, σύμφωνα με τις εκά-
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Σχετικά με τον παρόν 
εγχειρίδιο οδηγιών

Οι οδηγίες αυτές απευθύνονται σε

Ορολογία

Καθαρό νερό

Εναλλάκτης βάσεων

Αποσκληρυμένο νερό

Αντίστροφη όσμωση (συντόμευση: 
ΑΟ)

Συμπύκνωμα

Διήθημα

Νερό χρήσης

Προστασία περιβάλλοντος

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανα-
κυκλώσιμα. Μην πετάτε τις συ-
σκευασίες στα οικιακά απορρίμ-
ματα, αλλά σε ειδικό σύστημα 
επαναχρησιμοποίησης.

Οι παλιές συσκευές περιέχουν 
ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα 
πρέπει να μεταφέρονται σε σύ-
στημα επαναχρησιμοποίησης. Οι 
μπαταρίες, τα λάδια και παρόμοια 
υλικά δεν επιτρέπεται να καταλή-
γουν στο περιβάλλον. Για το λόγο 
αυτόν η διάθεση παλιών συσκευ-
ών πρέπει να γίνεται σε κατάλλη-
λα συστήματα συλλογής.

Υποδείξεις ασφαλείας

Γενικά

Κανονισμοί και οδηγίες
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στοτε προδιαγραφές της εθνικής νομο-
θεσίας.

– Κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης 
σε κλειστούς χώρους να προβλέπεται η 
ακίνδυνη αποβολή των καυσαερίων 
(σωλήνας καυσαερίων χωρίς διακοπή 
έλξης). Περαιτέρω, να υπάρχει επαρ-
κής προσαγωγή καθαρού αέρα.

– Οι ρυθμίσεις, οι εργασίες συντήρησης 
και οι επιδιορθώσεις του καυστήρα 
μπορούν να εκτελούνται μόνον από εκ-
παιδευμένους τεχνικούς εγκατάστασης 
της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών 
της Kärcher.

– Κατά τη σχεδίαση μιας καμινάδας, να 
τηρούνται οι ισχύουσες τοπικές οδηγί-
ες.

Πριν την εγκατάσταση της συσκευής, πρέ-
πει να έρθετε σε συνεννόηση με την εται-
ρεία παροχής αερίου και τον υπεύθυνο κα-
θαρισμού καμινάδων της περιοχής σας.
Κατά την εγκατάσταση λάβετε υπόψη τους 
οικοδομικούς και εμπορικούς κανονισμούς, 
καθώς και τους κανονισμούς προστασίας 
από εκπομπές. Εφιστούμε την προσοχή 
στους ακόλουθους κανονισμούς, οδηγίες 
και νόρμες:
– Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται μό-

νον από εξειδικευμένη εταιρεία και σύμ-
φωνα με τους εκάστοτε εθνικούς κανο-
νισμούς.

– Η εγκατάσταση αγωγών παροχής αερί-
ου, καθώς και οι συνδέσεις αερίου της 
συσκευής πρέπει να εκτελούνται μόνον 
από μια εγκεκριμένη από την υπηρεσία 
αερίου και υδροδότησης και εξειδικευ-
μένη εταιρεία.

– Οι ρυθμίσεις, οι εργασίες συντήρησης 
και οι επιδιορθώσεις του καυστήρα αε-
ρίου μπορούν να εκτελούνται μόνον 
από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς του 
κατασκευαστή του καυστήρα.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυ-
νο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια 
σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κα-
τάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέ-
πεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.
� ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη 
κατάσταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε 
ελαφρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατά-
σταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια 
υλικές ζημίες.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού από τη ριπή υψη-
λής πίεσης. Μην στρέφετε τη ριπή υψηλής 
πίεσης προς ανθρώπους ή ζώα.Κίνδυνος 
τραυματισμού από ηλεκτροπληξία. Μην 
στρέφετε τη ριπή υψηλής πίεσης προς ηλε-
κτρικές συσκευές, καλώδια και προς τη μο-
νάδα.

Η στάθμη ηχητικής ισχύος της εγκατάστα-
σης ανέρχεται σε 65 dB(A). Κατά τον ψεκα-
σμό εξαρτημάτων, τα οποία παράγουν αυ-
ξημένο θόρυβο (π.χ. μεγάλα ελάσματα), εί-
ναι δυνατό να προκύψουν ακουστικοί κίν-
δυνοι. Στην περίπτωση αυτή φοράτε 
ωτοασπίδες.

 Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής 
προγράμματος του πίνακα χειρισμού 
στη θέση "STOP".

Η παρούσα εγκατάσταση πλυντηρίου SB 
χρησιμεύει για τον καθαρισμό
– οχημάτων και
– ρυμουλκούμενων
με νερό και πρόσθετα απορρυπαντικά.
Στους σκοπούς της εγκατάστασης δεν πε-
ριλαμβάνεται, και κατά συνέπεια απαγο-
ρεύεται, ο καθαρισμός
– ατόμων και ζώων. Σοβαρός κίνδυνος 

τραυματισμού από την δέσμη υψηλής 
πίεσης.

– ελεύθερων αντικειμένων. Η δέσμη υψη-
λής πίεσης μπορεί να εκτινάξει αυτά τα 
τεμάχια μακριά και να προκαλέσει σω-
ματικές ή υλικές βλάβες.

Για το διαχωρισμό από το δίκτυο πόσιμου 
νερού πρέπει να τοποθετηθεί ένας διαχω-
ριστής συστήματος τύπου ΒΑ, κατηγορίας 
4, μεταξύ της εγκατάστασης και του δικτύου 
πόσιμου νερού. Επιπλέον, πρέπει να λη-
φθούν υπόψη οι τοπικοί κανονισμοί.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης στη μονάδα από την τρο-
φοδοσία με ακατάλληλο νερό. Για την τρο-
φοδοσία της μονάδα να χρησιμοποιείται 
μόνο πόσιμο νερό.
Η εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την αποβολή προϊόντων καύσης μόνο 
σε εξωτερικούς χώρους.
Σε περίπτωση τοποθέτησης κάτω από σκέ-
παστρο ή σε κλειστό χώρο, η εγκατάσταση 
πρέπει να συνδεθεί με καπνοδόχο για την 
διοχέτευση των καυσαερίων. Σε περίπτω-
ση σύνδεσης με καπνοδόχο, ο καυστήρας 
πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου και να ελεγ-
χθούν οι τιμές εκπομπών καυσαερίων από 
τον αρμόδιο καπνοδοχοκαθαριστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η μονάδα είναι προστατευμένη από τον πα-
γετό σε θερμοκρασίες έως -20°C σύμφωνα 
με τις προϋποθέσεις της ενότητας "Αντιπα-
γετική προστασία" και πρέπει να τεθεί εκτός 
λειτουργίας σε περίπτωση χαμηλότερης 
θερμοκρασίας.

– Στον πίνακα χειρισμού εισάγονται κέρ-
ματα και επιλέγεται το πρόγραμμα πλύ-
σης.

– Ο καθαρισμός εκτελείται με το πιστολέ-
το χειρός.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού, κίνδυνος εγκαυμά-
των. Λειτουργία πλύσης μόνο σε κλειστή 
μονάδα.
– Το εσωτερικό της εγκατάστασης είναι 

προσβάσιμο μόνο για εργασίες συντή-
ρησης από το κατάλληλα καταρτισμένο 
προσωπικό. Κατά την χρήση της εγκα-
τάστασης, η πόρτα πρέπει να είναι κλει-
στή.

 Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής 
προγράμματος του πίνακα χειρισμού 
στη θέση "STOP".

Καυστήρας αερίου (προαιρετικό)

Επίπεδα ασφαλείας

Σύμβολα στην εγκατάσταση

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Εργασίες στα εξαρτήματα της 
εγκατάστασης μόνο από ειδικευ-
μένους ηλεκτρολόγους ή εξουσι-
οδημένο προσωπικό.

Ωτοασπίδες

Συμπεριφορά σε περίπτωση 
εκτάκτου ανάγκης

Αρμόζουσα χρήση

Τόπος εργασίας

Χειρισμός

Απενεργοποίηση σε περίπτωση 
εκτάκτου ανάγκης
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Προσφέρονται τα ακόλουθα προγράμματα 
πλυσίματος:

1.Stop
Διακοπή του προγράμματος.
Αρχική θέση, εργαλεία πλύσης στην υπο-
δοχή εργαλείων.
Υπόδειξη:
Η λειτουργία "STOP" είναι ενεργή σε όλες 
τις θέσεις του διακόπτη χωρίς πρόγραμμα 
πλύσης.

Πλύσιμο με υψηλή πίεση
Απομάκρυνση μεγάλων ρύπων.
Ζεστό νερό με σαμπουάν.
Απόσταση ψεκασμού υψηλής πίεσης τουλ. 
30 cm.

3.Aφρός
Βαθύς καθαρισμός με ενεργό αφρό.
Χρησιμοποιήστε τη βούρτσα αφρού μόνο 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος και 
μόνο μετά την πλύση υψηλής πίεσης.

4.Ξέβγαλμα
Για τo ξέβγαλμα του σαπουνιού και του 
αφρού.
Απόσταση ψεκασμού υψηλής πίεσης 
τουλ.50 cm.

Καυτό κερί
Ζεστό νερό με προστασία χρώματος.
Να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά το ξέβγαλμα.
Απόσταση δέσμης υψηλής πίεσης τουλ. 80 
cm.

Άριστη φροντίδα
Στέγνωμα χωρίς λεκέδες.
Απιονισμένο νερό με γυαλιστικό-στεγνωτικό.
Απόσταση δέσμης υψηλής πίεσης τουλ. 80 
cm.

Απομάκρυνση ρύπων
Για την απομάκρυνση δύσκολων ρύπων.
Ζεστό νερό με προσθήκη ειδικού απορρυ-
παντικού.
Απόσταση ψεκασμού υψηλής πίεσης τουλ. 
30 cm.

Μικρογαλάκτωμα, παραλλαγή Α
Για την απομάκρυνση δύσκολων ρύπων.

Ζεστό νερό με προσθήκη ειδικού απορρυ-
παντικού.
Απόσταση ψεκασμού υψηλής πίεσης τουλ. 
30 cm.
Μικρογαλάκτωμα, παραλλαγή Β με εξω-
τερική αντλία υψηλής πίεσης
Απομάκρυνση υπολειμμάτων ασφάλτου σε 
εργασίες οδοποιίας.
Ψεκασμός ειδικού απορρυπαντικού.

Απομάκρυνση εντόμων
Απομάκρυνση υπολειμμάτων εντόμων.
Ζεστό νερό με σαπούνι.
Απόσταση ψεκασμού υψηλής πίεσης τουλ. 
30 cm.

Καθαρισμός ζαντών, παραλλαγή Α, με 
δοσομετρική αντλία
Απομάκρυνση υπολειμμάτων πέδησης.
Ζεστό νερό με ειδικό απορρυπαντικού ή 
αυξημένη δόση απορρυπαντικού.
Μόνο αλκαλικό απορρυπαντικό.
Απόσταση ψεκασμού υψηλής πίεσης τουλ. 
30 cm.
Εφαρμογή πριν το πλύσιμο του αυτοκινή-
του και μόνο σε ζάντες με επίστρωση ή βα-
φή.

Καθαρισμός ζαντών, παραλλαγή Β με 
εξωτερική αντλία υψηλής πίεσης και δε-
ξαμενή ανάμειξης
Απομάκρυνση υπολειμμάτων πέδησης.
Κρύο νερό με ειδικό απορρυπαντικό σε 
υψηλή δόση και ανάμειξη με χρήση πεπιε-
σμένου αέρα.
Εφαρμογή πριν το πλύσιμο του αυτοκινή-
του και μόνο σε ζάντες με επίστρωση ή βα-
φή.

Εντατικός αφρός
Απομάκρυνση επίμονων ρύπων.
Αφρός με προσθήκη ειδικού απορρυπαντι-
κού.
Απόσταση ψεκασμού υψηλής πίεσης 
τουλ.30 cm

Υποδαπέδια πλύση
Απομάκρυνση μεγάλων ρύπων από το 
κάτω μέρος του οχήματος.
Η διαδικασία πλύσης ξεκινά με καθυστέρη-
ση 10 sek. Μετακινήστε το όχημα εμπρός-
πίσω για το πλύσιμο του κάτω μέρους.

1 Ένδειξη υπολειπόμενης αξίας
2 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
3 Υποδοχή νομισμάτων

1 Ένδειξη υπολειπόμενης αξίας
2 Διακόπτης επιλογής προγράμματος
3 Υποδοχή νομισμάτων
 Επιλέξτε το πρόγραμμα πλυσίματος με 

τον διακόπτη επιλογής προγράμματος.
 Εισάγετε το κέρμα.

1 Βούρτσα πλυσίματος
2 Μοχλός ασφάλισης
3 Πιστολέτο χειρός
4 Σκανδάλη πιστολέτου εκτόξευσης
5 Μοχλός ασφαλείας

 Για πλύσιμο με δέσμη υψηλής πίεσης, 
πατήστε το μοχλό ασφάλισης, τραβήξτε 
τη βούρτσα πλυσίματος προς τα πίσω 
και ασφαλίστε την.

 Για πλύσιμο με βούρτσα πλυσίματος, 
πατήστε το μοχλό ασφάλισης, τραβήξτε 
τη βούρτσα πλυσίματος προς τα 
εμπρός και ασφαλίστε την.

 Απασφαλίστε το πιστολέτο χειρός και 
πατήστε τη σκανδάλη.

Περιλαμβάνει το πιστολέτο χειρός και τη 
βούρτσα πλυσίματος ως ξεχωριστά εργαλεία.
Πιστολέτο ψεκασμού:
 Απασφαλίστε το πιστολέτο χειρός και 

πατήστε τη σκανδάλη.
Βούρτσα πλυσίματος:
 Καθαρίστε τη βούρτσα πλυσίματος 

πριν τη χρήση με το πιστολέτο χειρός.
 Επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης με 

αφρό και καθαρίστε το όχημα.

– Ο χρόνος πλύσης αρχίζει να τρέχει μετά 
την εισαγωγή του κέρματος.

– Η ένδειξη υπολειπόμενης αξίας εμφανί-
ζει το πιστωτικό υπόλοιπο σε μονάδες 
πλύσης.

Υπόδειξη:
Ο χρόνος πλύσης τρέχει, ακόμα και όταν ο 
διακόπτης επιλογής προγράμματος βρί-
σκεται στην θέση "STOP".
Εάν στην διάρκεια του χρόνου πλύσης ει-
σάγετε περισσότερα κέρματα, αυτά κατα-
γράφονται και προστίθενται στον υφιστάμε-
νο χρόνο πλύσης.

Προγράμματα πλυσίματος

Βασικά προγράμματα

Πρόσθετα προγράμματα (προαιρετικά)

Διαδικασία χειρισμού

Έκδοση με 1 εργαλείο

Έκδοση με 2 εργαλεία (προαιρετικό)

Χρόνος πλύσης
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1 Ασφάλεια πόρτας ελέγχου κερμάτων
tik tada, kai SB MB Komfortas

2 Κλειδαριά κασέτας κερμάτων (προαιρε-
τική)
tik tada, kai SB MB Komfortas

3 Απασφάλιση θύρας ελεγκτή κερμάτων
μόνο για SB MB Standard
Τραβήξτε προς τα κάτω για να απα-
σφαλιστεί.

4 Απασφάλιση θυρών εμπρός
Σηκώστε προς τα πάνω για να απα-
σφαλιστεί.

5 Απασφάλιση θύρας πίσω, αριστερά
Σηκώστε προς τα πάνω για να απα-
σφαλιστεί.

6 Απασφάλιση θύρας πίσω, δεξιά
Σηκώστε προς τα πάνω για να απα-
σφαλιστεί.

Άνοιγμα της εγκατάστασης
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1 Σταθμός ξηρού αφρού
2 Οθόνη μονάδας ελέγχου (στον ηλεκτρι-

κό πίνακα)
3 Οθόνη συστήματος ελέγχου

μόνο για SB MB Standard
4 Κιβώτιο οργάνων χειρισμού
5 Κύριος διακόπτης
6 Δοσομετρική αντλία σταθμού ξηρού 

αφρού
7 Αερόθερμο
8 Δοσομετρικές αντλίες
9 Αντιπαγετική προστασία με διαφυγόν 

ύδωρ (προαιρετικό), σημείο εγκατάστα-
σης 2

10 Αντιπαγετική προστασία με διαφυγόν 
ύδωρ (προαιρετικό), σημείο εγκατάστα-
σης 1

11 Έκτακτη αντιπαγετική προστασία (προ-
αιρετικό)

12 Απορρυπαντικό ζαντών (προαιρετικό)
13 Εναλλάκτης θερμότητας θέρμανσης 

χώρου πλύσης 
14 Κεφαλή του εναλλάκτη βάσεων
15 Διάταξη ανάμιξης (προαιρετικό)

1 Πιεζοδιακόπτης αέρα
2 Μανόμετρο
3 Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα για εργασί-

ες σέρβις
4 Μειωτήρας πίεσης

 Ρυθμίστε το μειωτήρα πίεσης στα 
0,4...0,5 MPa (4...5 bar).

Ρυθμίσεις

Γενικός διακόπτης

Θέση

1 Η μονάδα βρίσκεται σε λει-
τουργία.
Η αντιπαγετική προστασία 
(προαιρετικό) είναι ενεργή.

0 Ολόκληρη η μονάδα βρίσκεται 
εκτός λειτουργίας (και οι διατά-
ξεις αντιπαγετικής προστασί-
ας).

Ρύθμιση συμπιεστή
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1 Δοσομετρική αντλία πλύσης υψηλής πί-
εσης (DP 1)

2 Δοσομετρική αντλία καυτού κεριού (DP 
2)

3 Δοσομετρική αντλία Άριστης φροντίδας 
(DP 3)

4 Δοσομετρική αντλία προαιρετική (DP 
4), για πρόσθετα προγράμματα

Με τις δοσομετρικές αντλίες ρυθμίζεται η 
δοσολογία των απορρυπαντικών στο νερό, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα πλύσης και τον 
εξοπλισμό της εγκατάστασης.
Υπόδειξη:
Η ποσότητα δοσολογίας ρυθμίζεται στα 
ιδανικά επίπεδα από τον υπεύθυνο συναρ-
μολόγησης κατά την τοποθέτηση της εγκα-
τάστασης. Κατά κανόνα δεν απαιτείται αρ-
γότερα νέα ρύθμιση.
Τυχόν ρυθμίσεις ακριβείας πραγματοποι-
ούνται στο σύστημα ελέγχου (βλ. Ρυθμί-
σεις/Χειρισμός). Η βασική ρύθμιση των δο-
σομετρικών αντλιών δεν αλλάζει.

1 Μοχλος εξαέρωσης
2 Πλήκτρο εξαέρωσης
3 Κουμπί ρύθμισης δόσης

 Τραβήξτε προς τα έξω το κουμπί ρύθμι-
σης δόσης.

 Πιέστε και αφήστε πολλές φορές το 
πλήκτρο απαέρωσης, περιστρέφοντας 
ταυτόχρονα το κουμπί ρύθμισης στην 
επιθυμητή τιμή.

 Αφήστε το πλήκτρο εξαέρωσης.
 Πατήστε το κουμπί ρύθμισης δόσης.

1 Έξοδος νερού/ απορρυπαντικού
2 Δοσομετρική βαλβίδα νερού/απορρυ-

παντικού
3 Είσοδος νερού/απορρυπαντικού
4 Δοσομετρική βαλβίδα αέρα
5 Έξοδος αέρα
6 Μανόμετρο πεπιεσμένου αέρα
7 Μειωτήρας πίεσης αέρος
8 Μανόμετρο νερού
9 Μειωτήρας πίεσης νερού

1 Δοσομετρική αντλία ξηρού αφρού

 Ανοίξτε την προσαγωγή φρέσκου νε-
ρού.

 Εκτελέστε το πρόγραμμα πλύσης „Πλύ-
ση με αφρό“ σε μια θέση πλύσης.

 Ρυθμίστε το μειωτήρα πίεσης νερού 
στα 0,25 MPa (2,5 bar).

 Ρυθμίστε την δοσομετρική αντλία του 
σταθμού ξηρού αφρού στο 20%.
Για τον τρόπο δράσης, βλ. "Ρύθμιση 
δοσομετρικών αντλιών".

 Ανοίξτε την προσαγωγή φρέσκου νε-
ρού.

 Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα στην 
έξοδο του μπλοκ διανομής νερού/χημι-
κών και αντικαταστήστε τον με ένα τε-
μάχιο ελαστικού σωλήνα περ. 400 mm 
(ελαστικός σωλήνας από PVC 6/4).

 Εκτελέστε το πρόγραμμα πλύσης „Πλύ-
ση με αφρό“ σε αυτή τη θέση πλύσης.

 Ρυθμίστε τη ροή υγρού από το τεμάχιο 
ελαστικού σωλήνα με προσαρμογή της 
δοσομετρικής βαλβίδας νερού/χημικών 

στα 300 ml/min (μετρήστε με δοκιμαστι-
κό σωλήνα).

 Τερματίστε το πρόγραμμα πλύσης 
"Πλύση με αφρό".

 Αφαιρέστε το τεμάχιο ελαστικού σωλή-
να και συνδέστε ξανά τον ελαστικό σω-
λήνα προς τη θέση πλύσης.

 Επαναλάβετε τη ρύθμιση των δοσομε-
τρικών βαλβίδων νερού/χημικών για τις 
υπόλοιπες θέσεις πλύσης.

 Ρυθμίστε το μειωτήρα πίεσης αέρα στα 
0,25 MPa (2,5 bar).

 Τοποθετήστε το εργαλείο σέρβις 6.901-
074.0 ανάμεσα στην έξοδο αέρα και τον 
ελαστικό σωλήνα προς τη θέση πλύ-
σης.

 Εκτελέστε το πρόγραμμα πλύσης „Πλύ-
ση με αφρό“ σε αυτή τη θέση πλύσης.

 Ρυθμίστε τη δοσομετρική βαλβίδα αέρα 
έτσι, ώστε το μανόμετρο του εργαλείου 
σέρβις να δείχνει 0,15 MPa (1,5 bar).

 Τερματίστε το πρόγραμμα πλύσης 
"Πλύση με αφρό".

 Αφαιρέστε το εργαλείο σέρβις και συν-
δέστε ξανά τον ελαστικό σωλήνα προς 
τη θέση πλύσης στο μπλοκ διανομής 
αέρα.

 Επαναλάβετε τη ρύθμιση των δοσομε-
τρικών βαλβίδων για τις υπόλοιπες θέ-
σεις πλύσης.

Υπόδειξη:
Μετά την εκτέλεση της βασικής ρύθμισης, 
πρέπει να γίνει αλλαγή της σύστασης του 
αφρού μόνον με επαναρρύθμιση των δο-
σομετρικών βαλβίδων αέρος.

Ρύθμιση δοσομετρικής αντλίας

Βασική ρύθμιση

Απορρυ-
παντικό

Θέση κου-
μπιού ρύθμι-
σης (%)

Πλύση
 υψηλής πίε-
σης

RM 806 50

Υγρός αφρός
(προαιρετικό)

RM 806 50

Ξηρός αφρός 
(προαιρετικό)

RM 812 50

Καυτό κερί RM 820 50

Άριστη φρο-
ντίδα

RM 821 50

Απομάκρυνση 
ρύπων (προαι-
ρετικό)

RM 806 50

Απομάκρυνση 
εντόμων (προ-
αιρετικό)

RM 803 50

Σταθμός ξηρού αφρού

Βασική ρύθμιση νερού

Βασική ρύθμιση νερού/χημικών

Βασική ρύθμιση αέρα
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1 Είσοδος απορρυπαντικού
2 Εξάρτημα σύνδεσης ακροφυσίου
3 Ελαστικός σωλήνας αναρρόφησης 

απορρυπαντικού

 Τραβήξτε τον ελαστικό σωλήνα αναρ-
ρόφησης.

 Επιλέξτε το ακροφύσιο για την επιθυμη-
τή αναλογία ανάμειξης.

 Εισάγετε το βύσμα ως το τέρμα στην εί-
σοδο απορρυπαντικού.

 Περάστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρ-
ρόφησης.

1 Κοχλίας ρύθμισης

 Ρυθμίστε την πίεση στο ρυθμιστικό κο-
χλία:

 Ρυθμίστε το μειωτήρα πίεσης αέρος:

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από όξινο 
απορρυπαντικό. Για τον καθαρισμό ζαντών 
να χρησιμοποιούνται μόνο αλκαλικά απορ-
ρυπαντικά.
Υπόδειξη:
Μετά την εκτέλεση της βασικής ρύθμισης, 
πρέπει να γίνει αλλαγή του τρόπου ψεκα-
σμού με ρύθμιση του μειωτήρα πίεσης αέ-
ρος.
Απορρυπαντικό ζαντών: 
Η ομοιόμορφη εφαρμογή στη ζάντα διευκο-
λύνεται, εάν προστεθεί στο συμπυκνωμένο 
απορρυπαντικό ζαντών μια κατάλληλη 
χρωστική.

1 Κοχλίας ρύθμισης

 Ρυθμίστε την πίεση του μικρογαλακτώ-
ματος κατά περίπτωση, περιστρέφο-
ντας τον κοχλία.

Ο ταχυθερμοσίφωνας τροφοδοτείται εν μέ-
ρει με αποσκληρυμένο νερό με βαθμό 
σκληρότητας 7° dH.
Για το σκοπό αυτόν, η διάταξη ανάμιξης 
αναμιγνύει καθαρό με αποσκληρυμένο νε-
ρό.

1 Κρουνός δειγματοληψίας
2 Βαλβίδα εκροής (προς τον ταχυθερμο-

σίφωνα)
3 Ρυθμιστικός κοχλίας, ρύθμιση ακριβείας
4 Ρυθμιστικός κοχλίας, ρύθμιση κατά 

προσέγγιση
5 Βαλβίδα εισροής καθαρού νερού

 Βαλβίδα εκροής και βαλβίδα εισροής 
πλήρως ανοιχτές.

 Κλείστε τους δύο ρυθμιστικούς κοχλίες 
(περιστροφή προς τα δεξιά).

 Ενεργοποιήστε την παροχή νερού 
προς το δοχείο ζεστού νερού.

 Ανοίξτε τον κρουνό δειγματοληψίας.
 Ανοίξτε λίγο το ρυθμιστικό κοχλία ρύθ-

μισης κατά προσέγγιση.
 Συλλέξτε νερό από τον κρουνό δειγμα-

τοληψίας και μετρήστε τη σκληρότητα 
του νερού.

 Ρυθμίστε τη βαλβίδα παράκαμψης, τιμή 
έως 7° dH.

 Ρυθμίστε με ακρίβεια τη σκληρότητα 
του νερού στα 7° dH μέσω του ρυθμι-
στικού κοχλία.

 Κλείστε τον κρουνό δειγματοληψίας.

1 Πλήκτρο "1/ON"
2 Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λειτουρ-

γίας
3 Ένδειξη οθόνης
4 Πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ
5 Πλήκτρο ΔΕΞΙΑ
6 Πλήκτρο "ΟΚ"
7 Πλήκτρο "ESC"

1 Ένδειξη οθόνης
2 Πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ
3 Πλήκτρο ΔΕΞΙΑ
4 Πλήκτρο "ΟΚ"
5 Πλήκτρο "ESC"

Απορρυπαντικό ζαντών/εντατικός 
αφρός (προαιρετικό)

Χρώμα ακροφυ-
σίου

Νερό/ απορρυπαντι-
κό
Απορρυ-
παντικό 
ζαντών

Εντατικός 
αφρός

χωρίς ακροφύσιο 1:1 4:1
γκρίζο 1,2:1 5:1
μαύρο 2:1 6:1
μπεζ 4:1 8:1
κόκκινο 6:1 17:1
λευκό 9:1 23:1
μπλε 10:1 25:1
ανοικτό καφέ 13:1 36:1
πράσινο 21:1 48:1
Πορτοκαλί 26:1 64:1
καφέ 30:1 75:1
κίτρινο 38:1 90:1
βιολετί 50:1 120:1
ροζ 100:1 240:1

Βασική ρύθμιση νερού/χημικών

Καθαρι-
στήρας ζα-
ντών

Εντατικός 
αφρός

Απορρυπαντικό RM 801 RM 838

Χρώμα ακροφυ-
σίου

μπλε κίτρινο

Αναλογία ανάμει-
ξης

10:1 90:1

Καθαριστήρας ζα-
ντών

Εντατικός αφρός

5,5...6,5 bar 8,0...8,5 bar

Βασική ρύθμιση αέρα

Καθαριστήρας ζα-
ντών

Εντατικός αφρός

2,5...3,0 bar 3,0 bar

Μικρογαλάκτωμα (προαιρετικό)

Διάταξη ανάμιξης (προαιρετικό)

Σύστημα ελέγχου

SB MB Standard

SB MB Comfort
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Στην κανονική λειτουργία, η οθόνη του συ-
στήματος ελέγχου εμφανίζει διαδοχικά τις 
ακόλουθες ενδείξεις:

Ημέρα της εβδομάδας (A=Δευτέρα...G=Κυ-
ριακή), ημερομηνία, ώρα, θερινή ώρα 
(M10/Som)/χειμερινή ώρα (M11/Wint)

M209: Διάρκεια λειτουργίας
Διάρκεια λειτουργίας της μονάδας την τρέ-
χουσα ημερομηνία

Εκκρεμείς εργασίες συντήρησης από την 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (παρά-
δειγμα).

M101: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 
1
M102: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 
2
M103: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 
3
M104: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 
4
M105: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 
5
M106: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 
6
M107: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 
7
M108: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 
8
M109: Καυστήρας
M110: Ανεμιστήρας καυστήρα
M111: Αντλία ζεστού νερού
M112: Αντλία αντιπαγετικής προστασίας
M113: Αντλία όσμωσης
M114: Αντλία θέρμανσης θέσης πλύσης
M115: Θέρμανση ελαστικών σωλήνων
M116: Αντλία μικρογαλακτώματος/καθαρι-
στικό ζαντών
M117: Αντλία υποδαπέδιας πλύσης
M118: Αντλία προπίεσης όσμωσης
Εάν υπάρχουν περισσότερες εκκρεμείς ερ-
γασίες συντήρησης, αυτές εμφανίζονται δι-
αδοχικά.
Εάν δεν υπάρχουν προθεσμίες συντήρη-
σης, η ένδειξη αυτή δεν εμφανίζεται.

Παρουσιαζόμενη βλάβη (παράδειγμα).
Fault: Σφάλμα
Εάν υπάρχουν περισσότερες βλάβες, αυ-
τές εμφανίζονται διαδοχικά.
Ο αριθμός των παρενθέσεων αντιπροσω-
πεύει το συνολικό αριθμό των υφιστάμενων 
βλαβών.
Εάν δεν υπάρχουν βλάβες, η ένδειξη αυτή 
δεν εμφανίζεται.
Υπόδειξη:
Για την ακύρωση των βλαβών, ανατρέξτε 
στη "Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης".


 Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ" για περισσότε-

ρο από 2 δευτερόλεπτα.

M1: Πληροφορίες
M2: Ρυθμίσεις
 Πιέστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ.

P1002: Ρυθμίσεις πελάτη
 Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ".

P1004: Χρόνοι λειτουργίας
Έχετε εισέλθει στο μενού ρυθμίσεων πελά-
τη (βλ. επόμενη σελίδα).

Κανονική λειτουργία

Εμφάνιση μενού "Ρυθμίσεις πελάτη"
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1 Στοιχείο μενού
2 Παράμετροι

11EL



     - 10

1 Στοιχείο μενού
2 Παράμετροι
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 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 κρα-
τήστε πιεσμένο το πλήκτρο.

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

 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 κρα-
τήστε πιεσμένο το πλήκτρο.

 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".

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.

Κατά τη διάρκεια του χρόνου φωτισμού, ο 
φωτισμός των θέσεων πλύσης μπορεί να 
ενεργοποιηθεί με ένα βραδινό διακόπτη.

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 εισαγάγετε 
την ημερομηνία 00.00.XX.

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 εισαγάγετε 
την ημερομηνία 00.00.00.

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.
Υπόδειξη:
Εάν η αυτόματη ρύθμιση είναι ενεργή, στην 
κανονική λειτουργία, στην ένδειξη ημερο-
μηνίας και ώρας, στην κάτω δεξιά γωνία 
της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη "Som" ή 
"Wint".

Η αξία κερμάτων εμφανίζει τον τρόπο υπο-
λογισμού των κερμάτων, τα οποία εκχω-
ρούνται σε κάθε κανάλι του ελεγκτή κερμά-
των.

M256: Πρόσβαση
M257: Κωδικός πρόσβασης
Υπόδειξη:
Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, ο κωδικός 
πρόσβασης είναι "1111". Για λόγους ασφα-
λείας συνιστούμε να αλλάξετε τον κωδικό 
πρόσβασης κατά την πρώτη χρήση (βλ. 
"Αλλαγή κωδικού πρόσβασης" στο τέλος 
του κεφαλαίου).
 Ρυθμίστε το σημείο του κωδικού πρό-

σβασης του αναβοσβήνει με τα πλή-
κτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ.

 Επιβεβαιώστε την τιμή με σύντομη πίε-
ση του πλήκτρου "ΟΚ".

 Ρυθμίστε τις υπόλοιπες θέσεις του κω-
δικού πρόσβασης με τον ίδιο τρόπο.

 Ολοκληρώστε τον κωδικό πρόσβασης 
με παρατεταμένη πίεση (1 δευτερόλε-
πτο) του πλήκτρου "ΟΚ".

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

Αξία: Αξία κέρματος στη μονάδα πλυσίμα-
τος.
Αφ.: Αξία σε μονάδες νομίσματος (π.χ. ευ-
ρώ).
M301: Υποδαπέδια πλύση:

Ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων μονά-
δων πλυσίματος για την εκτέλεση του προ-
γράμματος υποδαπέδιας πλύσης.

Εδώ ρυθμίζεται η διάρκεια των επιμέρους 
προγραμμάτων πλυσίματος ανά μονάδα 
πλυσίματος. 
Εάν υπάρχουν διάφορα τμήματα υψηλής 
πίεσης στην εγκατάσταση, μπορούν να 
ρυθμιστούν διαφορετικές διάρκειες για 
κάθε τύπο αντλίας.
Επιλογή τύπου αντλίας:

M317: Επιλογή τύπου αντλίας
Για κάθε πρόγραμμα μπορούν να ρυθμι-
στούν δύο χρόνοι πλυσίματος:
T1: Τυπικός χρόνος πλύσης
T2: Ειδικός χρόνος πλύσης, ισχύει για 
συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας ή 
για μια συγκεκριμένη ημερομηνία

M278: Ημέρα εβδομάδας
M279: Διάρκεια
Το Τ2 αφορά τις ημέρες της εβδομάδας, οι 
οποίες φέρουν τη σήμανση "*". 1=Δευτέ-
ρα,,,7=Κυριακή. Για τις υπόλοιπες ημέρες 
ισχύει το Τ1.

M280: Ημερομηνία
Επιπλέον, το Τ2 ισχύει για τη ρυθμισμένη 
ημερομηνία.

Επιλογή της υπό ρύθμισης παραμέτρου

Ρύθμιση παραμέτρου με μια μεταβλητή

Ρύθμιση παραμέτρου με περισσότερες 
μεταβλητές

Έξοδος από το μενού

Χρόνοι λειτουργίας

Χρόνος φωτισμού

Σταθερές αργίες

Κινητές αργίες

Ημερομηνία / Ώρα

Αξία κερμάτων

Διάρκεια προγραμμάτων
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1 Προγράμματα πλυσίματος
2 Τυπικός χρόνος πλύσης Τ1 ανά μονά-

δα πλύσης
3 Ειδικός χρόνος πλύσης Τ2 ανά μονάδα 

πλύσης
M119: Διακοπή
M120: Πλύσιμο με υψηλή πίεση
M121: Πλύσιμο με αφρό
M123: Έκπλυση
M124: Καυτό κερί
M125: Άριστη φροντίδα
M127: Διάλυση ρύπων

P1022: Επιλογή γλώσσας
Γλώσσα στην οθόνη.

P1024: Πρόγραμμα έκπλυσης με ζεστό νε-
ρό.
YES: Το πρόγραμμα "Έκπλυση" εκτελείται 
με ζεστό νερό.
NO: Το πρόγραμμα "Έκπλυση" εκτελείται 
με κρύο νερό.

P1026: Θερμοκρασία ζεστού νερού
Θερμοκρασία στο δοχείο με πλωτήρα ζε-
στού νερού. Ρυθμιζόμενη μεταξύ 30 και 60 
°C.
Υπόδειξη:
Εάν η αντλία κυκλοφορίας της διάταξης 
θέρμανσης θέσης πλυντηρίου βρίσκεται σε 
λειτουργία, το νερό θερμαίνεται αυτόματα 
στους 60 °C.

P1028: Καυστήρας νυκτερινής κατάστασης 
λειτουργίας
YES: Ο καυστήρας απενεργοποιείται μετά 
το πέρας της λειτουργίας και ενεργοποιείται 
εκ νέου 10 λεπτά πριν την έναρξη της λει-
τουργίας.
Υπόδειξη:
Εάν ενεργοποιηθεί η αντλία κυκλοφορίας 
της διάταξης θέρμανσης θέσης πλυντηρίου 
ως μέτρο αντιπαγετικής προστασίας, ο 
καυστήρας τίθεται σε λειτουργία παρά τη 
νυκτερινή κατάσταση λειτουργίας.
NO: Ο καυστήρας διατηρεί το δοχείο με 
πλωτήρα ζεστού νερού στη θερμοκρασία 
αναφοράς ακόμη και πέραν του χρόνου λει-
τουργίας.

P1030: Θέρμανση ελαστικών σωλήνων νυ-
κτερινής κατάστασης λειτουργίας
YES: Η θέρμανση ελαστικών σωλήνων 
απενεργοποιείται μετά το πέρας της λει-
τουργίας και ενεργοποιείται εκ νέου πριν 
την έναρξη λειτουργίας.
NO: Η θέρμανση ελαστικών σωλήνων είναι 
ενεργή ακόμη και πέραν του χρόνου λει-
τουργίας.

M5: Θέση πλύσης
P1033: φραγή
Οι θέσεις πλύσης που φέρουν τη σύμβαση 
"*" είναι αποκλεισμένες. Δεν είναι δυνατή η 
εισαγωγή κερμάτων σε αυτές τις θέσεις 
πλύσης.
Αυτή η λειτουργία ισχύει μόνον για τις εργα-
σίες συντήρησης και επιδιόρθωσης.

P1034: Εξωτερικός χρόνος λειτουργίας
YES: Ο χρόνος λειτουργίας και ο χρόνος 
φωτισμού ελέγχονται από εξωτερική συ-

σκευή βάσει των ρυθμισμένων κανόνων 
του συστήματος ελέγχου. Οι ρυθμίσεις αρ-
γίας είναι ανενεργές.
NO: Η μονάδα πλύσης λειτουργεί με βάση 
τις ρυθμίσεις του συστήματος ελέγχου.

P1038: Νυκτερινή τιμή
M6: Πραγματική τιμή
M7: Τιμή αναφοράς
πραγματική: Τρέχουσα μετρούμενη νυ-
κτερινή τιμή.
αναφοράς: Ρυθμιζόμενη νυκτερινή τιμή 
ενεργοποίησης του φωτισμού δαπέδου και 
θέσης πλύσης εντός του ρυθμισμένο χρό-
νου φωτισμού.

P1040: Αναζωογόνηση
P1041: Αποσκληρυντικό νερού (εναλλά-
κτης βάσεων)
Αναγκαστική αναζωογόνηση εναλλάκτη 
βάσεων
1 = Δευτέρα...7 = Κυριακή.
Η αναζωογόνηση αρχίζει τη ρυθμισμένη 
ημέρα στις 2:00 η ώρα.

– Δυνατότητα ρύθμισης από 1% έως 
100%.

– Off = Χρονισμός ανενεργός (0%)
Η ρύθμιση των δοσομετρικών αντλιών 
πραγματοποιείται όπως περιγράφεται στην 
αρχή του κεφαλαίου (βλ. "Ρύθμιση παραμέ-
τρου με μια μεταβλητή").

Αυτό το στοιχείο μενού δεν χρησιμοποιεί-
ται.

P1020: Ρυθμίσεις μονάδων

Ρύθμιση δοσομετρικών αντλιών

Σύστημα
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Δύο αερόθερμα θερμαίνουν το εσωτερικό 
της μονάδας για προστασία από τον παγε-
τό.
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης 
του αερόθερμου. Οι οπές εισόδου και εξό-
δου του αέρα δεν πρέπει να είναι καλυμμέ-
νες.

1 Ελεγκτής απόδοσης
2 Ελεγκτής θερμοστάτη

1 Βαλβίδα ανάμειξης θερμοστάτη

Η βαλβίδα ανάμειξης θερμοστάτη ρυθμίζει 
τη θερμοκρασία πρόωσης ανάλογα με τη 
θερμοκρασία ανάστροφης ροής.
Βασική ρύθμιση: 22°C=τιμή κλίμακας 3
 Εάν απαιτείται, διορθώστε τη ρύθμιση 

σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Αυτή η διάταξη αντιπαγετικής προστασίας 
ενεργοποιείται σε περίπτωση κινδύνου πα-
γετού από το σύστημα ελέγχου.
Οι αγωγοί υψηλής πίεσης και τα πιστολέτα 
χειρός γεμίζουν καθαρό νερό, ώστε να 
προστατευτούν από την ψύξη.

1 Μειωτήρας πίεσης

 Ενεργοποιήστε την αντλία αντιπαγετι-
κής προστασίας (βλ. κεφάλαιο "Χειροκί-
νητες λειτουργίες").

 Ρυθμίστε το μειωτήρα πίεσης, έτσι 
ώστε να ρέει τουλάχιστον 0,5 l/min νερό 
από όλα τα πιστολέτα χειρός.

 Απενεργοποιήστε την αντλία αντιπαγε-
τικής προστασίας.

Η έκτακτη αντιπαγετική προστασία ενεργο-
ποιείται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
Οι αγωγοί υψηλής πίεσης και τα πιστολέτα 
χειρός γεμίζουν καθαρό νερό, ώστε να 
προστατευτούν από την ψύξη.

1 Μειωτήρας πίεσης

 Περιστρέψτε το γενικό διακόπτη στη 
θέση "0".

 Ρυθμίστε το μειωτήρα πίεσης, έτσι 
ώστε να ρέει τουλάχιστον 0,5 l/min νερό 
από όλα τα πιστολέτα χειρός.

Ο εξωτερικός θερμοστάτης ενεργοποιεί τις 
ακόλουθες διατάξεις αντιπαγετικής προ-
στασίας ανάλογα με την εξωτερική θερμο-
κρασία:
– κάτω των +3°C: 

Θέρμανση ελαστικών σωλήνων ξηρού 
αφρού (προαιρετικό)
Φυσίγγιο θέρμανσης και συμπληρωμα-
τική θέρμανση ABS δεξαμενής πετρε-
λαίου θέρμανσης (προαιρετικό)

– κάτω των +1°C:
Αντλία κυκλοφορίας της θέρμανσης θέ-
σεων πλύσης
Αντλία κυκλώματος αντιπαγετικής προ-
στασίας

Υπόδειξη:
Η θερμοκρασία ενεργοποίησης του εξωτε-
ρικού θερμοστάτη μπορεί να ρυθμιστεί από 
την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

1 Αποσκληρυντικό άλας
2 Απορρυπαντικό

ΠΡΟΣΟΧΗ
Όταν το δοχείο απορρυπαντικού είναι 
άδειο, η αντλία υψηλής πίεσης αναρροφά 
αέρα και μπορεί να υποστεί βλάβη. Ελέγχε-
τε τακτικά το δοχείο απορρυπαντικού.
� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος από βλαβερά για την υγεία υλικά. 
Όλα τα απορρυπαντικά της KÄRCHER συ-
νοδεύονται από υποδείξεις ασφαλείας και 
χρήσης. Πριν από την χρήση διαβάστε και 
λάβετε υπόψη τις υποδείξεις. Φοράτε τα 
προστατευτικά ενδύματα/εξοπλισμό που 
αναφέρονται εκεί.
Χρησιμοποιείτε μόνον απορρυπαντικά 
εγκεκριμένα από την KÄRCHER.

Στην εγκατάσταση αυτή χρησιμοποιούνται 
μη αραιωμένα απορρυπαντικά.
 Κρεμάστε τον ελαστικό σωλήνα αναρ-

ρόφησης απορρυπαντικού στο δοχείο 
απορρυπαντικού.

1 Μοχλος εξαέρωσης
2 Πλήκτρο εξαέρωσης
3 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%.

Αερόθερμο

Αερόθερμο SB MB

Αερόθερμο

0°
C

...
 -

10
°C

-1
0°

C
...

-2
0

°C

επάνω Ελεγκτής απόδοσης II II

Ελεγκτής θερμοστάτη II III

κάτω Ελεγκτής απόδοσης II II

Ελεγκτής θερμοστάτη * I

Θέρμανση θέσης πλύσης

Κλίμακα 0 1 2 3 4 5

Επιστροφή. °C 10 14 18 22 26 30

Κλίμακα 6 7 8 9 10 –

Επιστροφή. °C 34 38 42 46 50 –

Αντιπαγετική προστασία με 
διαφυγόν ύδωρ

Έκτακτη αντιπαγετική προστασία

Εξωτερικός θερμοστάτης

Πλήρωση με υλικά 
λειτουργίας

Διάθεση απορρυπαντικού

Απορρυπα-
ντικό

Πλύση με υψηλή πίεση / 
υγρός αφρός

RM 806

Ξηρός αφρός RM 812

Καυτό κερί RM 820

Άριστη φροντίδα RM 821

Καθαριστήρας ζαντών
(παραλλαγή B)

RM 801

Εντατικός αφρός RM 838

Εξαερισμός της δοσομετρικής αντλίας
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 Πιέστε πολλές φορές το πλήκτρο εξαε-
ρισμού, ώσπου να εξέρχεται απορρυ-
παντικό χωρίς φυσαλίδες από τον αγω-
γό εξαερισμού στο κάτω μέρος της δο-
σομετρικής αντλίας.

 Ρυθμίστε ξανά τη δόση στην επιθυμητή 
τιμή.

 Περιστρέψτε προς τα δεξιά το μοχλό 
εξαέρωσης ως το τέρμα.

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος πυρκαγιάς. Λάβετε υπόψη τους 
τοπικούς κανονισμούς χειρισμού καυσί-
μων.
Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλα καύσιμα, 
επειδή μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν το δοχείο καυσίμων είναι κενό, η αντλία 
καυσίμων ξηραίνεται και μπορεί να υποστεί 
βλάβη. Ελέγχετε τακτικά το δοχείο καυσί-
μων.
Το λανθασμένο καύσιμο μπορεί να προκα-
λέσει δυσλειτουργίες στον καυστήρα και 
κακή καύση. Χρησιμοποιείτε μόνον το καύ-
σιμο που αναγράφεται στο τμήμα "Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά".
Εάν υφίσταται κίνδυνος παγετού, χρησιμο-
ποιείτε πετρέλαιο θέρμανσης με πρόσθετα 
(βελτιωτικά ροής) για τη χειμερινή λειτουρ-
γία.
Το καύσιμο διαστέλλεται κατά τη θέρμανση 
και μπορεί να υπερχειλίσει. Μην γεμίζετε το 
δοχείο καυσίμου ως επάνω.

1 Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
2 Στόμιο πλήρωσης
3 Άνοιγμα επιθεώρησης

 Ξεβιδώστε το κάλυμμα του στομίου 
πλήρωσης.

 Γεμίστε με καύσιμο έως ότου η ένδειξη 
στάθμης πλήρωσης δείξει την ανώτατη 
στάθμη.

Υπόδειξη:
Φροντίστε να μην υπερχειλίσει το καύσιμο 
και εισέλθει στο άνοιγμα επιθεώρησης. Σε 
περίπτωση μεταγενέστερης επιθεώρησης, 
αυτό το καύσιμο μπορεί να θεωρηθεί λαν-
θασμένα ως διαρροή.
 Κλείστε το στόμιο πλήρωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος λειτουργικών βλαβών. Κατά την 
πλήρωση του αποσκληρυντικού άλατος, 
χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το αποσκλη-
ρυντικό άλας σε ταμπλέτες που αναφέρεται 
στο κεφάλαιο "Παρελκόμενα".
 Ανοίξτε την δεξαμενή αλάτων.
 Γεμίστε με αποσκληρυντικό άλας ως 

επάνω.
 Κλείστε την δεξαμενή άλατος.

Υπόδειξη:
Η άδεια δεξαμενή άλατος μπορεί να προ-
καλέσει βλάβη! Γεμίστε την δεξαμενή άλα-
τος, το αργότερο όταν το νερό στην δεξαμε-
νή άλατος είναι ορατό, αφού αφαιρέσετε το 
καπάκι. Η κατανάλωση άλατος δεν αυξάνε-
ται, όταν η δεξαμενή άλατος είναι εντελώς 
γεμάτη.
Κατά την σωστή λειτουργία της μονάδας, η 
κατανάλωση άλατος παραμένει ίδια σε σύ-
γκριση με την κατανάλωση νερού.
Συνιστούμε να καταγράφετε την κατανάλω-
ση άλατος και νερού σε ένα πρωτόκολλο 
λειτουργίας.

 Στην κανονική λειτουργία, πιέστε το 
πλήκτρο "ΟΚ" του συστήματος ελέγχου 
για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

 Πιέστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

 Πιέστε 2 φορές το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ.

M140: Χειροκίνητες λειτουργίες
 Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ".

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

M254: Πιστωτικό υπόλοιπο
M5: Θέση πλύσης
Κάθε πίεση του πλήκτρου "ΟΚ" αυξάνει το 
πιστωτικό υπόλοιπο πλύσης της επιλεγμέ-
νης θέσης πλύσης (Box) κατά μία μονάδα 
πλύσης.

M252: Δοκιμή λυχνίας
Η πίεση του πλήκτρου "ΟΚ" ενεργοποιεί το 
φωτισμό της θέσης πλύσης για 3 λεπτά.
Εάν πιεστεί εκ νέου το πλήκτρο "ΟΚ" πριν 
τη λήξη του χρόνου, η λειτουργία διακόπτε-
ται.

M262: Παραγωγή όσμωσης
Η πίεση του πλήκτρου "ΟΚ" ενεργοποιεί 
την παραγωγή διηθήματος στο ABS WSO. 
Η παραγωγή διηθήματος τερματίζεται, 
όταν γεμίσει το διαχωριστικό δοχείο διηθή-
ματος. Εάν το διαχωριστικό δοχείο είναι 
ήδη γεμάτο κατά την εκκίνηση της παραγω-
γής διηθήματος, η παραγωγή διηθήματος 
τερματίζεται έπειτα από 3 λεπτά.
Εάν πιεστεί εκ νέου το πλήκτρο "ΟΚ" πριν 
τη λήξη του χρόνου, η λειτουργία διακόπτε-
ται.

Πλήρωση με καύσιμο

Γεμίστε με αποσκληρυντικό άλας

Χειροκίνητες λειτουργίες

Μενού χειροκίνητων λειτουργιών
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M265: Ανανέωση εναλλάκτη βάσεων
Η πίεση του πλήκτρου "ΟΚ" ενεργοποιεί 
την ανανέωση του εναλλάκτη βάσεων στο 
ABS WSO. Η ανανέωση δεν μπορεί να δι-
ακοπεί.

M112: Αντλία αντιπαγετικής προστασίας
Η πίεση του πλήκτρου "ΟΚ" ενεργοποιεί 
την αντλία κυκλοφορίας αντιπαγετικής 
προστασίας για 3 λεπτά.
Εάν πιεστεί εκ νέου το πλήκτρο "ΟΚ" πριν 
τη λήξη του χρόνου, η λειτουργία διακόπτε-
ται.

M114: Αντλία θέρμανσης θέσης πλύσης
Η πίεση του πλήκτρου "ΟΚ" ενεργοποιεί τη 
θέρμανση θέσης πλύσης για 3 λεπτά.
Εάν πιεστεί εκ νέου το πλήκτρο "ΟΚ" πριν 
τη λήξη του χρόνου, η λειτουργία διακόπτε-
ται.

M115: Θέρμανση ελαστικών σωλήνων
Η πίεση του πλήκτρου "ΟΚ" ενεργοποιεί τη 
θέρμανση ελαστικών σωλήνων για 3 λε-
πτά.
Εάν πιεστεί εκ νέου το πλήκτρο "ΟΚ" πριν 
τη λήξη του χρόνου, η λειτουργία διακόπτε-
ται.

 Στην κανονική λειτουργία, πιέστε το 
πλήκτρο "ΟΚ" του συστήματος ελέγχου 
για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

 Πιέστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

 Πιέστε 3 φορές το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ.

M142: Τζίρος
 Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ".

M256: Πρόσβαση
M257: Κωδικός πρόσβασης
Υπόδειξη:
Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, ο κωδικός 
πρόσβασης είναι "1111". Για λόγους ασφα-
λείας συνιστούμε να αλλάξετε τον κωδικό 
πρόσβασης κατά την πρώτη χρήση (βλ. 
"Αλλαγή κωδικού πρόσβασης" στο τέλος 
του κεφαλαίου).
 Ρυθμίστε το σημείο του κωδικού πρό-

σβασης του αναβοσβήνει με τα πλή-
κτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ.

 Επιβεβαιώστε την τιμή με σύντομη πίε-
ση του πλήκτρου "ΟΚ".

 Ρυθμίστε τις υπόλοιπες θέσεις του κω-
δικού πρόσβασης με τον ίδιο τρόπο.

 Ολοκληρώστε τον κωδικό πρόσβασης 
με παρατεταμένη πίεση (1 δευτερόλε-
πτο) του πλήκτρου "ΟΚ".

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

M258: Συνολικός τζίρος

Ο συνολικός τζίρος από την ενεργοποίηση 
της μονάδας πλυντηρίου.

M255: Τζίρος
M5: Θέση πλύσης
Ο τζίρος ανά θέση πλύσης από την ενεργο-
ποίηση της μονάδας πλυντηρίου.

M260: Ο ημερήσιος τζίρος συνολικά
Ο συνολικός τζίρος από την αρχή της ημέ-
ρας (ώρα 0:00).

M261: Ημερήσιος τζίρος
M5: Θέση πλύσης
Ο τζίρος ανά θέση πλύσης από την αρχή 
της ημέρας (ώρα 0:00).

Ένδειξη τζίρου
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M247: Τζίρος χειροκίνητος
M5: Θέση πλύσης
Τζίρος των χειροκίνητων μονάδων πλύσης 
ανά θέση πλυντηρίου (βλ. "Χειροκίνητες 
λειτουργίες").

M233: Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
M213: Επιβεβαίωση
Για αλλαγή του κωδικού πρόσβασης πιέστε 
το πλήκτρο "ΟΚ".

M318, M319: αποθήκευση CSV
YES: Η καθημερινή αποθήκευση σε στικ 
USB περιλαμβάνει τα δεδομένα τζίρου.
NO: Η καθημερινή αποθήκευση δεν περι-
λαμβάνει δεδομένα τζίρου.

Υπόδειξη:
Διακόψτε την αλλαγή του κωδικού πρόσβα-
σης με πίεση του πλήκτρου "ΕSC".
Κατά την πρώτη ενεργοποίηση, ο κωδικός 
πρόσβασης είναι "1111". Για λόγους ασφα-
λείας συνιστάται να αλλάξετε τον κωδικό 
πρόσβασης κατά την πρώτη χρήση.
Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να αλλάξει 
μόνο από τον υπεύθυνο για λόγους ασφα-
λείας.

M270: νέο
M257: Κωδικός πρόσβασης

 Ρυθμίστε το σημείο του κωδικού πρό-
σβασης του αναβοσβήνει με τα πλή-
κτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ.

 Επιβεβαιώστε την τιμή με σύντομη πίε-
ση του πλήκτρου "ΟΚ".

 Ρυθμίστε τις υπόλοιπες θέσεις του κω-
δικού πρόσβασης με τον ίδιο τρόπο.

 Ολοκληρώστε τον κωδικό πρόσβασης 
με παρατεταμένη πίεση (1 δευτερόλε-
πτο) του πλήκτρου "ΟΚ".

M271: νέος κωδικός πρόσβασης
M272: Επιβεβαίωση
 Εισάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης 

όπως περιγράφεται παραπάνω για επι-
βεβαίωση.

M225: Κωδικός πρόσβασης
M230: αλλάχθηκε
Επιβεβαιώνεται η επιτυχής αλλαγή του κω-
δικού πρόσβασης.

Η διάταξη αντιπαγετικής προστασίας απο-
τελείται από:
– Εξαεριστήρα
– Αερόθερμο
– Κύκλωμα αντιπαγετικής προστασίας ή 

αντιπαγετική προστασία με διαφυγόν 
ύδωρ

– Θέρμανση θέσης πλύσης
– Έκτακτη αντιπαγετική προστασία
– Φυσίγγιο θέρμανσης στη δεξαμενή λα-

διού
� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ατυχήματος λόγω της ολισθηρό-
τητας του πάγου. Εάν έχει δημιουργηθεί 
πάγος, η μονάδα πρέπει να κλείσει για να 
αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα λόγω της 
ολισθηρότητας του πάγου.
Υπόδειξη:
Παρέχεται εγγύηση για τις ακόλουθες ιδιό-
τητες:
– Απεριόριστη λειτουργία πλύσης με το 

σωλήνα ψεκασμού υψηλής πίεσης έως 
τους -15°C.
Σε μονάδες με 4 θέσεις πλυντηρίου συ-
νιστάται να κλείσει η μία θέση πλυντηρί-
ου, όταν η θερμοκρασία είναι κάτω 
από-10 °C (για μονάδες με 4 συγκροτή-
ματα υψηλής πίεσης τύπου 908, αυτό 
συνιστάται και σε υψηλότερες θερμο-
κρασίες).

– Περιορισμένη πλύση με τη βούρτσα 
πλύσης σε θερμοκρασίες κάτω από 
τους 0°C.

Σε περίπτωση περιορισμένης λειτουρ-
γίας πλύσης, όλες οι βούρτσες πλύσης 
πρέπει να ελέγχονται τακτικά για το 
σχηματισμό πάγου. Το πλύσιμο με 
αφρό, όταν η βούρτσα πλύσης είναι πα-
γωμένη, μπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στο όχημα. Εάν παγώσει η βούρτσα 
πλύσης, θα πρέπει να ληφθούν τα ακό-
λουθα μέτρα:

– Η μονάδα είναι προστατευμένη από τον 
παγετό σε θερμοκρασίες έως -20°C. 
Κάτω από τους -20°C, η συσκευή πρέ-
πει να απενεργοποιηθεί, όπως περι-
γράφεται στο τμήμα "Απενεργοποίηση 
λόγω παγετού".

Υπόδειξη:
Προϋποθέσεις αντιπαγετικής προστασίας:
– Ο γενικός διακόπτης πρέπει να βρίσκε-

ται στη θέση 1.
– Οι θύρες της μονάδας πρέπει να είναι 

κλειστές.
– Η συνεχής παροχή ρεύματος και η συ-

νεχής τροφοδοσία με νερό και καύσιμο 
πρέπει εξασφαλιστούν χωρίς διακοπή.

– Το σύστημα τροφοδοσίας νερού πρέπει 
να διαθέτει αντιπαγετική προστασία.

– Το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου 
πρέπει να διαθέτει αντιπαγετική προ-
στασία (π.χ. φυσίγγιο θέρμανσης στη 
δεξαμενή, συμπληρωματική θέρμαν-
ση).

– Η τοποθέτηση και η εγκατάσταση πρέ-
πει να γίνουν σύμφωνα με το κεφάλαιο 
"Τοποθέτηση της μονάδας".

– Τα αερόθερμα είναι σωστά ρυθμισμένα.
– Όλες οι εργασίες συντήρησης σύμφωνα 

με το κεφάλαιο "Συντήρηση και περι-
ποίηση" έχουν εκτελεστεί σωστά.

– Όλα τα εργαλεία καθαρισμού έχουν το-
ποθετηθεί στο δοχείο φύλαξης.

– Τα πιστόλια ψεκασμού της μονάδας με 
οπή αντιπαγετικής προστασίας είναι 
εγκατεστημένα.

Υπόδειξη:
Προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της 
θέρμανσης θέσης πλυντηρίου είναι η δια-
μόρφωση της θέσης πλυντηρίου σύμφωνα 
με τις συστάσεις της KÄRCHER.
Η απόδοση του συστήματος θέρμανσης 
επαρκεί για μια θέση πλυντηρίου με εμβα-
δόν 50/60* m2. Εάν ο θερμαινόμενος χώ-
ρος υπερβαίνει αυτή την τιμή, δεν μπορού-
με να εγγυηθούμε την αντιπαγετική προ-
στασία.
Το στρώμα χιονιού και τα μεγάλα κομμάτια 
πάγου που πέφτουν από τα οχήματα απαι-
τούν πολύ υψηλή θερμαντική απόδοση. Εί-
ναι απαραίτητο να απομακρύνετε αυτά τα 
κομμάτια.
* 50 m2 για καυστήρα αερίου (67 kW). 
60 m2 για καυστήρα πετρελαίου (72 kW). 
Για 4 μονάδες υψηλής πίεσης τύπου 908 
πρέπει να μικρύνει περισσότερο το εμβα-
δόν της θέσης πλυντηρίου.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Αντιπαγετική προστασία

Θέρμανση θέσης πλύσης

18 EL



     - 17

 Πριν την έναρξη της περιόδου παγετού 
εκτελέστε τις εργασίες συντήρησης 
"ετησίως πριν την έναρξη της περιόδου 

παγετού" του τμήματος "Φροντίδα και 
συντήρηση".

 Για τη διατήρηση της αντιπαγετικής 
προστασίας εκτελέστε τις ακόλουθες 
εργασίες.

Υπόδειξη:
Οι εργασίες συντήρησης που δεν εκτελού-
νται έγκαιρα ή σωστά έχουν ως συνέπεια 
την ακύρωση της εγγύησης σε περίπτωση 
βλάβης λόγω παγετού.

1 Βαλβίδα διακοπής

1 Στραγγαλιστικό πηνίο με σήτα (κόκκινη 
σήμανση), έκδοση με 1 εργαλείο

1 Φίλτρο αντλίας αντιπαγετικής προστα-
σίας

 Περιστρέψτε τον κεντρικό διακόπτη στη 
θέση "0".

 Αφήστε το γενικό διακόπτη στη θέση 
"1".

 Διακόψτε το χρόνο λειτουργίας στο σύ-
στημα ελέγχου.

 Γεμίστε τη δεξαμενή καυσίμου.

Αν η λειτουργία της εγκατάστασης διακοπεί 
και δεν υφίσταται κίνδυνος παγετού,
 κλείστε την παροχή νερού,
 κλείστε την παροχή ρεύματος.

 Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα τρο-
φοδοσίας νερού και τον εύκαμπτο σω-
λήνα υψηλής πίεσης.

 Αφαιρέστε την μεμβράνη ΑΟ και τοπο-
θετήστε την σε μέρος που δεν πλήττεται 
από τον παγετό.

 Αδειάστε όλα τα δοχεία με πλωτήρα, 
αφαιρέστε τους ελαστικούς σωλήνες 
και αφήστε το νερό να εκρεύσει.

 Αδειάστε το διαχωριστικό δοχείο διηθή-
ματος.

 Αποσυνδέστε τον αγωγό νερού μεταξύ 
του εναλλάκτη βάσεων και του δοχείου 
με πλωτήρα ζεστού νερού.

 Ξεπλύνετε την εγκατάσταση (χωρίς τον 
εναλλάκτη βάσεων) με διάλυμα αντιπα-
γετικής προστασίας.

 Ξεπλύνετε τον εναλλάκτη βάσεων με 
συμπυκνωμένο αλατούχο διάλυμα.

 Ξεβιδώστε τους δύο ελαστικούς σωλή-
νες κάτω από τον λέβητα συνεχούς λει-
τουργίας και αφήστε το νερό να εκρεύ-
σει.

 Καθαρίστε όλα τα τμήματα μεταφοράς 
μερού με πεπιεσμένο αέρα χωρίς λά-
δια.

Υπόδειξη:
Κατά τις παρατεταμένες περιόδους αδρά-
νειας, η μονάδα πρέπει να ξεπλένεται με δι-
άλυμα αντιπαγετικής προστασίας με την 
εξαίρεση του εναλλάκτη βάσεων για προ-
στασία από τη διάβρωση.
Αν έχετε αμφιβολίες, αναθέστε την απενερ-
γοποίηση στην υπηρεσία εξυπηρέτησης 
πελατών.

Εργασίες συντήρησης πριν και 
κατά την διάρκεια της περιόδου 

παγετού

Χρονική 
στιγμή

Ενέργεια Σχετικό συγκρότημα Εκτέλεση από

πολλές φορές 
καθημερινά

έλεγχος Βούρτσα πλυσίματος Εκτελέστε έλεγχο για ρύπους και πάγο και διακόψτε την πλύση με 
αφρό, εάν είναι απαραίτητο.

Χειριστής

ημερησίως καθαρι-
σμός

Φίλτρο αντλίας αντιπαγετι-
κής προστασίας

Καθαρίστε το φίλτρο και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του Χειριστής

έλεγχος Αερόθερμο Λειτουργούν τα αερόθερμα (και για δεξαμενή καυσίμων ABS, προ-
αιρετική); 

Χειριστής

Εξαεριστήρα Ελέγξτε τη λειτουργία. Χειριστής

στην αρχή 
ημερησίως, 
αργότερα 
εμπειρικά

έλεγχος Στάθμη πλήρωσης της δε-
ξαμενής καυσίμου

Επαρκεί το απόθεμα πετρελαίου θέρμανσης έως τον επόμενο έλεγ-
χο; Λάβετε υπόψη την αυξημένη κατανάλωση λόγω των διατάξεων 
αντιπαγετικής προστασίας. Η έλλειψη καυσίμου προκαλεί διακοπή 
λειτουργίας και βλάβη στη μονάδα.

Χειριστής

εβδομαδιαίως έλεγχος Θέρμανση ABS δεξαμενής 
καυσίμου (προαιρετικό)

Κάτω από τους 3°C ελέγξτε εάν η συμπληρωματική θέρμανση του 
αγωγού θερμαντικού λαδιού μεταξύ της δεξαμενής θερμαντικού λα-
διού και του SB MB είναι ζεστή.

Χειριστής

μηνιαίως ή 
έπειτα από 
200 ώρες λει-
τουργίας ή συ-
χνότερα, εάν 
απαιτείται

έλεγχος Ποσότητα νερού αντιπαγε-
τικής προστασίας στο κύ-
κλωμα αντιπαγετικής προ-
στασίας

Τιμή αναφοράς: περ. 0,5 l/min ανά εργαλείο πλύσης
Μεγαλύτερη ποσότητα νερού: Αλλάξτε τον αρμό στο πιστολέτο χει-
ρός.
Μικρότερη ποσότητα νερού: Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας αντι-
παγετικής προστασίας, καθαρίστε τη σήτα του στραγγαλιστικού πη-
νίου, ξεπλύνετε τον αγωγό και ελέγξτε την κατεύθυνση περιστροφής 
της αντλίας.

Χειριστής

Απενεργοποίηση

Απενεργοποίηση σε περίπτωση 
κινδύνου από παγετό

Διακοπή της λειτουργίας

Απενεργοποίηση σε παγετό
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Οι θέσεις πλύσης 3 και 4 δεν απεικονίζο-
νται.

1 Λεπτό φίλτρο φρέσκου νερού (80-100 
µm, προαιρετικό)

2 Βαλβίδα διακοπής φρέσκου νερού
3 Βαλβίδα διακοπής φρέσκου νερού για 

αποσκλήρυνση
4 Βαλβίδα διακοπής αποσκληρυμένου 

νερού
5 Δεξαμενή άλατος
6 Αισθητήρας σκληρότητας
7 Μετρητής νερού *
8 Κεφαλή ελέγχου εναλλάκτη βάσεων
9 Φιάλη εναλλάκτη βάσεων
10 Μεμβράνη ΑΟ
11 Μετρητής ροής διηθήματος *
12 Μπλοκ διανομής
13 Πεταλούδα
14 Δοχείο με πλωτήρα κρύου νερού
15 Διακόπτης στάθμης ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 

ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΗΡΕΣ
16 Διακόπτης στάθμης ΑΝΤΛΙΑ ΑΟ 

ΕΝΕΡΓΗ *
17 Διακόπτης στάθμης ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 

ΔΟΧΕΙΟ ΚΕΝΟ
18 Βαλβίδα σφράγισης δοχείου διηθήμα-

τος
19 Διαχωριστικό δοχείο διηθήματος
20 Διακόπτης πίεσης έλλειψης νερού ΑΟ

21 Μανόμετρο πίεσης εργασίας
22 Αντλία ΑΟ
23 Βαλβίδα λήψης αποσκληρυμένου νε-

ρού
24 Φίλτρο ενεργού άνθρακα
25 Πολύ λεπτό φίλτρο *
26 Βαλβίδα άλμης στη δεξαμενή άλατος
27 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κρύου νε-

ρού
28 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διηθήματος
29 Βαλβίδα παράκαμψης μισού φορτίου 

με στραγγαλιστικό πηνίο, μόνο για μο-
νάδα υψηλής πίεσης τύπου 908

30 Αντλία υψηλής πίεσης
31 Βαλβίδα υπερχείλισης
32 Πιστολέτο χειρός με βούρτσα πλυσίμα-

τος
33 Δοσομετρική αντλία
34 Πρεσοστάτης αέρα (προαιρετικός)
35 Συμπιεστής
36 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 

απορρυπαντικού
37 Φίλτρο απορρυπαντικού, βαλβίδα πο-

δός
38 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ζεστού νε-

ρού
39 Βαλβίδα εκκένωσης
40 Ασφάλεια έλλειψης νερού
41 Δοχείο με πλωτήρα ζεστού νερού
42 Αντλία κυκλοφορίας ζεστού νερού

43 Αισθητήρας θερμοκρασίας ζεστού νε-
ρού

44 Σύστημα παρακολούθησης ροής
45 Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου καυ-

στήρα
46 Καυστήρας με θερμαντήρα διαρκείας
47 Δεξαμενή καυσίμου (προαιρετικό)
48 Ανεμιστήρας καυστήρα με αντλία καυ-

σίμου
49 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου
50 Θερμοστάτης καυσαερίων
51 Σύστημα παρακολούθησης φλόγας
52 Διάταξη ανάμιξης (προαιρετικό)
Έκδοση με 2 εργαλεία (προαιρετικό)
A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα υψηλής πί-

εσης
B Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αφρού
C το πιστολέτο χειρός ψεκασμού με σω-

λήνα εκτόξευσης
D Βούρτσα πλυσίματος

* Μόνο για SB MB Standard

Λειτουργία

Σχεδιάγραμμα ροής της μονάδας με υγρό αφρό
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Οι θέσεις πλύσης 3 και 4 δεν απεικονίζονται.

1 Λεπτό φίλτρο φρέσκου νερού (80-100 µm, 
προαιρετικό)

2 Βαλβίδα διακοπής φρέσκου νερού
3 Βαλβίδα διακοπής φρέσκου νερού για 

αποσκλήρυνση
4 Βαλβίδα διακοπής αποσκληρυμένου νε-

ρού
5 Δεξαμενή άλατος
6 Αισθητήρας σκληρότητας
7 Μετρητής νερού *
8 Κεφαλή ελέγχου εναλλάκτη βάσεων
9 Φιάλη εναλλάκτη βάσεων
10 Μεμβράνη ΑΟ
11 Μετρητής ροής διηθήματος *
12 Μπλοκ διανομής
13 Πεταλούδα
14 Δοχείο με πλωτήρα κρύου νερού
15 Διακόπτης στάθμης ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΟ-

ΧΕΙΟ ΠΛΗΡΕΣ
16 Διακόπτης στάθμης ΑΝΤΛΙΑ ΑΟ ΕΝΕΡΓΗ *
17 Διακόπτης στάθμης ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΟ-

ΧΕΙΟ ΚΕΝΟ
18 Βαλβίδα σφράγισης δοχείου διηθήματος
19 Διαχωριστικό δοχείο διηθήματος
20 Διακόπτης πίεσης έλλειψης νερού ΑΟ
21 Μανόμετρο πίεσης εργασίας
22 Αντλία ΑΟ

23 Βαλβίδα λήψης αποσκληρυμένου νερού
24 Φίλτρο ενεργού άνθρακα
25 Πολύ λεπτό φίλτρο *
26 Βαλβίδα άλμης στη δεξαμενή άλατος
27 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα κρύου νερού
28 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διηθήματος
29 Βαλβίδα παράκαμψης μισού φορτίου με 

στραγγαλιστικό πηνίο, μόνο για μονάδα 
υψηλής πίεσης τύπου 908

30 Αντλία υψηλής πίεσης
31 Βαλβίδα υπερχείλισης
32 Επίμηκες ακροφύσιο αφρού (έκδοση με 2 

εργαλεία)
33 Θάλαμος ανάμειξης αφρού (έκδοση 2 ερ-

γαλείων)
34 Πιστολέτο χειρός (έκδοση με 2 εργαλεία)
35 Δοσομετρική αντλία
36 Πιστολέτο χειρός με βούρτσα πλυσίματος 

(έκδοση με 1 εργαλείο)
37 Θάλαμος ανάμειξης αφρού (έκδοση 1 ερ-

γαλείου)
38 Εκτόνωση πίεσης ηλεκτρομαγνητικής βαλ-

βίδας
39 Πρεσοστάτης αέρα (προαιρετικός)
40 Συμπιεστής
41 Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης απορ-

ρυπαντικού
42 Φίλτρο απορρυπαντικού, βαλβίδα ποδός
43 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ζεστού νερού

44 Βαλβίδα εκκένωσης
45 Ασφάλεια έλλειψης νερού
46 Δοχείο με πλωτήρα ζεστού νερού
47 Αντλία κυκλοφορίας ζεστού νερού
48 Αισθητήρας θερμοκρασίας ζεστού νερού
49 Σύστημα παρακολούθησης ροής
50 Αισθητήρας θερμοκρασίας εξόδου καυ-

στήρα
51 Καυστήρας με θερμαντήρα διαρκείας
52 Δεξαμενή καυσίμου (προαιρετικό)
53 Ανεμιστήρας καυστήρα με αντλία καυσί-

μου
54 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου
55 Θερμοστάτης καυσαερίων
56 Σύστημα παρακολούθησης φλόγας
57 Μειωτήρας πίεσης αέρος
58 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
59 Μπλοκ διανομής αέρα
60 Δοσομετρική βαλβίδα αέρα
61 Μειωτήρας πίεσης νερού
62 Δοσομετρική αντλία
63 Δοχείο χημικών
64 Διανομέας νερού/απορρυπαντικού
65 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα νερού/χημικών
66 Δοσομετρική βαλβίδα νερού/χημικών
67 Διάταξη ανάμιξης (προαιρετικό)

* Μόνο για SB MB Standard

Σχεδιάγραμμα ροής της μονάδας με ξηρό αφρό
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1 Λεπτό φίλτρο φρέσκου νερού (80-100 
µm, προαιρετικό)

2 Αντλία Πρόσθετο εξάρτημα Ηλεκτρική 
αποσύνδεση (προαιρετικό)

3 Δοχείο με πλωτήρα κρύου νερού

Πρόσθετο εξάρτημα Ηλεκτρική αποσύνδεση (προαιρετικό)
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A Απορρυπαντικό ζαντών
B Εντατικός αφρός
C Αρμός
1 Βαλβίδα πλωτήρα
2 Μανόμετρο
3 Διάλυμα καθαρισμού (νερό + απορρυ-

παντικό)
4 Αντλία διαλύματος καθαρισμού
5 Δοχείο απορρυπαντικού
6 Εγχυτήρας
7 Σίτα
8 Συμπιεστής
9 Μειωτήρας πίεσης
10 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πεπιεσμέ-

νου αέρα, θέσης πλυσίματος 1
11 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα διαλύματος 

απορρυπαντικού, θέσης πλυσίματος 1
12 Στραγγαλιστικό πηνίο, για ρύθμιση πο-

σότητας
13 Βαλβίδα αντεπιστροφής
14 Διάταξη αφρού
15 Αντλία υψηλής πίεσης
16 Γυροσκόπιο οροφής
17 Πιστολέτο χειρός

1 Γυροσκόπιο οροφής
2 Εργαλείο ψεκασμού
3 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα μικρογαλα-

κτώματος, θέσης πλυσίματος 1
4 Αντλία μικρογαλακτώματος
5 Δοχείο μικρογαλακτώματος

1 Αντλία υψηλής πίεσης
2 Βαλβίδα αντεπιστροφής με στραγγαλι-

στικό πηνίο και σήτα
3 Πιστολέτο χειρός με βούρτσα πλύσης
4 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, διακόπτει 

την αντιπαγετική προστασία στη λει-
τουργία ξηρού αφρού

5 Βαλβίδα διακοπής φρέσκου νερού
6 Δοχείο με πλωτήρα αντιπαγετικής προ-

στασίας
7 Στραγγαλιστικό πηνίο 2,0 mm
8 Φίλτρο αντλίας αντιψυκτικού
9 Αντλία αντιπαγετικής προστασίας

Απορρυπαντικό ζαντών/εντατικός αφρός (προαιρετικό)

Μικρογαλάκτωμα (προαιρετικό) Αντιπαγετική προστασία με 1 
εργαλείο (προαιρετικό μόνο SB-MB 

2 αντλίες Fp)
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1 Βούρτσα πλυσίματος
2 Βαλβίδα αντεπιστροφής με στραγγαλι-

στικό πηνίο και σήτα
3 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα υψηλής πί-

εσης
4 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα αφρού
5 Αντλία υψηλής πίεσης
6 το πιστολέτο χειρός ψεκασμού με σω-

λήνα εκτόξευσης
7 Βαλβίδα διακοπής φρέσκου νερού
8 Στραγγαλιστικό πηνίο 2,0 mm
9 Δοχείο με πλωτήρα αντιπαγετικής προ-

στασίας
10 Αντλία αντιπαγετικής προστασίας
11 Φίλτρο αντλίας αντιψυκτικού

A 4. Τύπος νερού
B Καθαρό νερό
C Αποσκληρυμένο νερό, ζεστό
D Διήθημα
E στην αντλία υψηλής πίεσης

1 Αισθητήρας θερμοκρασίας (προαιρετι-
κό)

2 Βαλβίδα εκροής δοχείου φλοτέρ ζεστού 
νερού

Αντιπαγετική προστασία με 2 
εργαλεία (προαιρετικό μόνο SB-MB 

2 αντλίες Fp)

4ος τύπος νερού
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1 Πιστολέτο χειρός (έκδοση με 2 εργα-
λεία)

2 Αντλία υψηλής πίεσης
3 Βαλβίδα αντεπιστροφής με στραγγαλι-

στικό πηνίο και σήτα
4 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα με βαλβίδα 

αντεπιστροφής, στραγγαλιστικό πηνίο 
και σήτα

5 Βαλβίδα αντεπιστροφής με θάλαμο 
ανάμειξης αφρού και βαλβίδα εκτόνω-
σης πίεσης

6 Πιστολέτο χειρός με βούρτσα πλυσίμα-
τος (έκδοση με 1 εργαλείο)

7 Δοχείο συλλογής
8 Πεταλούδα
9 Αντλία κυκλοφορίας αντιπαγετικής 

προστασίας
10 Φίλτρο
11 Στόμιο υπερχείλισης
12 Δοχείο νερού κυκλώματος αντιπαγετι-

κής προστασίας
13 Βαλβίδα με πλωτήρα για προσαγωγή 

μαλακού νερού
Υπόδειξη:
Στην έκδοση με 2 εργαλεία με ξηρό αφρό, 
για την αντιπαγετική προστασία χρησιμο-
ποιούνται ηλεκτρικά θερμαινόμενοι εύκα-
μπτοι σωλήνες αφρού.
Στις θέσεις πλυντηρίου 3 και 4 χάνεται το 
νερό της αντιπαγετικής προστασίας.

Αντιπαγετική προστασία εσωτερική (προαιρετικό)
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1 Πιστολέτο χειρός (έκδοση με 2 εργα-
λεία)

2 Αντλία υψηλής πίεσης
3 Βαλβίδα αντεπιστροφής με στραγγαλι-

στικό πηνίο και σήτα
4 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα με βαλβίδα 

αντεπιστροφής, στραγγαλιστικό πηνίο 
και σήτα

5 Βαλβίδα αντεπιστροφής με θάλαμο 
ανάμειξης αφρού και βαλβίδα εκτόνω-
σης πίεσης

6 Πιστολέτο χειρός με βούρτσα πλυσίμα-
τος (έκδοση με 1 εργαλείο)

7 Δοχείο συλλογής
8 Φίλτρο
9 Στόμιο υπερχείλισης
10 Βαλβίδα πλωτήρα καθαρού νερού
11 Φρέαρ συλλογής νερού αντιπαγετικής 

προστασίας Θέση 3
Υπόδειξη:
Στην έκδοση με 2 εργαλεία με ξηρό αφρό, 
για την αντιπαγετική προστασία χρησιμο-
ποιούνται ηλεκτρικά θερμαινόμενοι εύκα-
μπτοι σωλήνες αφρού.
Στις θέσεις πλυντηρίου 3 και 4 χάνεται το 
νερό της αντιπαγετικής προστασίας.

Αντιπαγετική προστασία εξωτερική (προαιρετικό)
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Οι θέσεις πλύσης 3 και 4 δεν απεικονίζο-
νται.

1 Καυστήρας με θερμαντήρα διαρκείας
2 Αντλία κυκλοφορίας ζεστού νερού
3 Δοχείο διαστολής
4 Δοχείο με πλωτήρα ζεστού νερού
5 Βαλβίδα ασφάλειας
6 Βαλβίδα διακοπής αγωγού προσαγω-

γής
7 Σωλήνωση θέρμανσης θέσης πλύσης
8 Βαλβίδα ανάμειξης θερμοστάτη
9 Εναλλάκτης θερμότητας
10 Βαλβίδα διακοπής του αγωγού πλήρω-

σης
11 Αντλία κυκλοφορίας της θέρμανσης θέ-

σεων πλύσης

– Ανοίγει σε περίπτωση υπέρβασης της 
επιτρεπόμενης λειτουργικής πίεσης, 
δηλαδή και κατά την απελευθέρωση 
του μοχλού του πιστολέτου χειρός, και 
μεταφέρει το νερό στο κύκλωμα. Όταν 
το πιστολέτο ξανανοίξει, η δέσμη υψη-
λής πίεσης είναι άμεσα διαθέσιμη.

Η βαλβίδα υπερπλήρωσης ρυθμίζεται και 
μολυβδοσφραγίζεται στο εργοστάσιο. Η 
ρύθμισή της γίνεται αποκλειστικά από την 
υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

– Η βαλβίδα ασφαλείας προστατεύει το 
κύκλωμα θερμότητας της θέρμανσης 
θέσης εργασίας (προαιρετικό) από την 
υπερπίεση.

– Ρυθμίζει τη θερμοκρασία προσαγωγής 
για τη θέρμανση θέσης πλύσης (προαι-
ρετικό) ανάλογα με τη θερμοκρασία επι-
στροφής.

Εάν ο καυστήρας δεν ανάβει ή η φλόγα 
σβήνει κατά την λειτουργία του, το σύστημα 
παρακολούθησης φλόγας κλείνει την ηλε-
κτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου και απε-
νεργοποιεί τον ανεμιστήρα του καυστήρα.

– Όταν η θερμοκρασία των καυσαερίων 
υπερβαίνει την επιτρεπόμενη τιμή, ο 
θερμοστάτης καυσαερίων απενεργο-
ποιεί τον καυστήρα και κλειδώνει.

– Όταν η θερμοκρασία του νερού στο δο-
χείο με πλωτήρα ζεστού νερού μειώνε-
ται λόγω της λήψης ζεστού νερού και 
της συμπλήρωσης με κρύο νερό, ο αι-
σθητήρας θερμοκρασίας ενεργοποιεί 
την αντλία κυκλοφορίας ζεστού νερού 
και την απενεργοποιεί εκ νέου, όταν 
επιτυγχάνεται η μέγιστη θερμοκρασία.

– Προλαμβάνει τη δημιουργία ατμού στο 
λέβητα διαρκούς λειτουργίας.

– Μετά την ενεργοποίηση της αντλίας κυ-
κλοφορίας ζεστού νερού, ο διακόπτης 
ροής ενεργοποιεί τον καυστήρα.

– Απενεργοποιεί τον καυστήρα σε περί-
πτωση χαμηλής στάθμης νερού στο δο-
χείο με πλωτήρα ζεστού νερού.

– Ο διακόπτης προστασίας του κινητήρα 
διακόπτει το ηλεκτρικό κύκλωμα όταν ο 
κινητήρας είναι υπερφορτωμένος.

SB MB Stamdard:
Εάν η εναπομείνασα σκληρότητα του απο-
σκληρυμένου νερού υπερβεί μία οριακή τι-
μή, το σύστημα ελέγχου υπολογίζει την 
υπολειπόμενη χωρητικότητα της φιάλης 
εναλλάκτη βάσεων.
Το αργότερο την επόμενη νύχτα ξεκινά η 
αναγέννηση της φιάλης εναλλάκτη βάσε-
ων.
SB MB Comfort:
Εάν η υπολειπόμενη σκληρότητα του απο-
σκληρυμένου νερού υπερβεί μια οριακή τι-
μή, αρχίζει αμέσως η αναζωογόνηση της 
φιάλης εναλλάκτη βάσεων.

Εάν υπάρχει έλλειψη νερού, η εγκατάστα-
ση διακόπτει την λειτουργία της για να προ-
λάβει μία ενδεχόμενη λειτουργία της αντλί-
ας χωρίς νερό.

Απενεργοποιεί την αντλία σε περίπτωση 
πλήρωσης του διαχωριστικού δοχείου διη-
θήματος.

Ενεργοποιεί την αντλία ΑΟ για παραγωγή 
διηθήματος.

Δίνει ένα σήμα στη μονάδα, όταν το διαχω-
ριστικό δοχείο διηθήματος είναι κενό.

Εμποδίζει την προώθηση του εξωτερικού 
ζεστού νερού άνω των 60°C στις αντλίες 
υψηλής πίεσης και προκαλεί βλάβη σε αυ-
τές.
Σε περίπτωση βλάβης, η μονάδα μεταβαί-
νει σε ένα διαφορετικό τύπο νερού (ρυθμί-
ζεται από τους συναρμολογητές της υπηρε-
σίας εξυπηρέτησης κατά την πρώτη ενερ-
γοποίηση).

Θέρμανση θέσης πλύσης 
(προαιρετικό)

Μηχανισμοί παρακολούθησης και 
ασφαλείας

Βαλβίδα υπερχείλισης της αντλίας 
υψηλής πίεσης

Βαλβίδα ασφάλειας

Βαλβίδα ανάμειξης θερμοστάτη

Παρακολούθηση φλόγας

Θερμοστάτης καυσαερίων

Ελεγκτής θερμοκρασίας

Μειωτήρας θερμοκρασίας

Διάταξη παρακολούθησης ροής

Ασφάλεια έλλειψης νερού

Διακόπτης προστασίας κινητήρα

Αισθητήρας σκληρού νερού

Διακόπτης πίεσης έλλειψης νερού ΑΟ

Διακόπτης στάθμης πλήρους 
διαχωριστικού δοχείου

Διακόπτης στάθμης αντλία ΑΟ ενεργή

Διακοπτης επιπέδου κενού 
διαχωριστικού δοχείου

Μειωτήρας θερμοκρασίας 4ος τύπος 
νερού / ζεστό (προαιρετικό)
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
SB MB  5/10-2 9/12-

2
SB MB 5/10-3 9/12-

3
5/10-4 9/12-

4
Μονάδα υψηλής πίεσης 608, 608fl Τεμάχιο 2 1 - 3 2 1 - 4 3 2 1 -
Μονάδα υψηλής πίεσης 908 Τεμάχιο - 1 2 - 1 2 3 - 1 2 3 4
Ηλεκτρολογική σύνδεση
Τάση V/~/Hz 400/3~/50
Μέγιστη επιτρεπόμενη αντίσταση δικτύου Ohm 0,301 + j 0,188
Τύπος προστασίας Έκδοση CAB (Έκδοση 
SKID)

IP X5 (IP X1)

Ισχύς σύνδεσης kW 10 17 13 13 14 16 17 16 17 19 20 22
Ισχύς σύνδεσης kW 10 17 13 13 14 16 17 16 17 19 20 22
Προ-ασφάλεια A 35 35 35 35 35 50 50 50 50 50 50 50
Απόδοση σύνδεσης (με αντιπαγετική προ-
στασία)

kW 15 17 18 18 20 21 23 21 22 24 25 27

Προ-ασφάλεια (με αντιπαγετική προστασία) A 35 35 50 50 50 50 50 50 50 63 63 63
Υδραυλική σύνδεση
Πίεση νερού, δυναμική MPa (bar) 0,3...0,6 (3...6)
Ονομαστικό μήκος (DN) mm 25
Ποσότητα παροχής καθαρού νερού/4ος τύ-
πος νερού

m3/h 1,7 2,0 2,3 2,2 2,6 2,9 3,3 2,7 3,2 3,5 3,9 4,2

Ποσότητα παροχής ζεστού νερού κτιριακά 2 m3/h 1,2 1,5 1,8 1,8 2,1 2,4 2,7 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6
Χωρητικότητα κάδου
Δοχείο με πλωτήρα ζεστού νερού l 80
Δοχείο με πλωτήρα κρύου νερού l 2,5 2 x 2,5
Στοιχεία ισχύος
Πίεση εργασίας με το παρεχόμενο ακροφύσιο 
1

MPa (bar) Περίπου 10 (100) / περίπου 10 (100) / περίπου 12 (120)

Πίεση εργασίας για πρόγραμμα καυτού κερι-
ού, πλύση με αφρό 1

MPa (bar) Περίπου 3 (30) / περίπου 10 (100) / περίπου 4,5 (45)

Μέγεθος ακροφυσίων 1 5004 / 5004 /4007
Ανάκρουση πιστολέτου ψεκασμού με το πα-
ρεχόμενο ακροφύσιο 1

N 17 / 17 /29

Κατανάλωση νερού ανά θέση πλυσίματος 1 λίτρα/ώρα 
(λίτρα/λε-
πτό)

Περίπου 500 (8,3) / περίπου 500 (8,3) / περίπου 900 (15)

Κατανάλωση νερού για πρόγραμμα καυτού 
κεριού, πλύση με αφρό 1

λίτρα/ώρα 
(λίτρα/λε-
πτό)

Περίπου 250 (4,2) / περίπου 500 (8,3) / περίπου 450 (7,5)

Θερμοκρασία καυτού νερού έως °C 60
Θερμοκρασία καυτού νερού σε διαρκή λει-
τουργία, όλες οι μονάδες υψηλής πίεσης τύ-
που 608 3

°C περίπου 55 περίπου 42 περίπου 30

Θερμοκρασία καυτού νερού σε διαρκή λει-
τουργία, όλες οι μονάδες υψηλής πίεσης τύ-
που 608fl 4

°C περίπου 28 περίπου 20 περίπου 16

Θερμοκρασία καυτού νερού σε διαρκή λει-
τουργία, όλες οι μονάδες υψηλής πίεσης τύ-
που 908 5

°C περίπου 40 περίπου 32 περίπου 22

Εναλλάκτης βάσεων
Απόδοση °dH/m3 220 300 220 300
Σκληρότητα αποσκληρυμένου νερού ° dH 0...0,3
Δεξαμενή αλάτων, CAB l 120 150 120 150
Δεξαμενή αλάτων, SKID l 120 200 120 200
Εγκατάσταση ΑΟ
Απόδοση διηθήματος, ελάχ. (σε θερμοκρα-
σία νερού 15 °C), CAB

l/h 200 300 200 400 300 400

Απόδοση διηθήματος, ελάχ. (σε θερμοκρα-
σία νερού 15 °C), SKID

l/h 200

Πίεση λειτουργίας για καινούρια συσκευή, 
μέγ.

MPa (bar) 1,4 (14)

Ποσοστό αφαλάτωσης μεμβράνης % 98...99
Εύρος θερμοκρασίας νερού °C 2...30
Θερμοκρασία περιβάλλοντος μέγ. °C 40
Εναπομείνασα σκληρότητα νερού προσαγω-
γής

° dH 0...0,3

28 EL



     - 27

Μέγιστη αγωγιμότητα διηθήματος για στέ-
γνωμα χωρίς λεκέδες

µS/cm κάτω από 100

Διαχωριστικό δοχείο διηθήματος, CAB/SKID l 280/700
Διάφορα
Ποσότητα λαδιού στην αντλία ΥΠ l 0,7
Τύπος λαδιού Hypoid SAE 90 (6.288-016.0)
1 Μονάδα υψηλής πίεσης 608 / Μονάδα υψηλής πίεσης 608fl / Μονάδα υψηλής πίεσης 908
2 σε περίπτωση παροχής ζεστού νερού από το δίκτυο, η ανάγκη για καθαρό νερό μειώνεται κατά την αντίστοιχη ποσότητα
3 Θερμοκρασία προσαγωγής νερού +8 °C, υποδαπέδια θέρμανση εκτός λειτουργίας, ισχύς καυστήρα 64 kW
4 Θερμοκρασία προσαγωγής νερού +8 °C, υποδαπέδια θέρμανση εκτός λειτουργίας, ισχύς καυστήρα 40 kW
5 Θερμοκρασία παροχής νερού +8 °C, υποδαπέδια θέρμανση εκτός λειτουργίας, ισχύς καυστήρα 72 kW (μόνο καυστήρας πετρελαίου)

SB MB  5/10-2 9/12-
2

SB MB 5/10-3 9/12-
3

5/10-4 9/12-
4

Μονάδα υψηλής πίεσης 608, 608fl Τεμάχιο 2 1 - 3 2 1 - 4 3 2 1 -
Μονάδα υψηλής πίεσης 908 Τεμάχιο - 1 2 - 1 2 3 - 1 2 3 4

Γενικά

Μετρούμενες τιμές κατά EN 60335-2-79
Κραδασμοί στο χέρι/στο βραχίονα
Πιστολέτο χειρός m/s2 <2,5
σωλήνας εκτόξευσης m/s2 <2,5
Αβεβαιότητα K m/s2 0,1
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος LpA dB (A) 65
Αβεβαιότητα KpA dB (A) 3
Επιτρεπόμενη στάθμη ηχητικής ισχύος LWA + Αβεβαιότητα KWA dB (A) 86

Διαστάσεις SB MB CAB

Πλάτος mm 2700

Βάθος mm 900

Ύψος mm 2100

Καθαρό βάρος, μέγ. (με 30 kg συσκευασία) kg 1100

Μέγιστο βάρος kg 1750

Στοιχεία σχετικά με τον καυστήρα

SB MB 5/
10-2

SB 
MB 9/
12-2

SB MB 5/10-3 SB 
MB 9/
12-3

SB MB 5/10-4 SB 
MB 9/
12-4

Καυστήρας πετρελαίου
Θερμαντική ισχύς kW 34,5 50 72
Κατανάλωση καυσίμου πετρέλαιο θέρμανσης 
(11,86kWh/kg)

χιλιόμετρα/
ώρα

3,3 4,8 6,9

Ακροφύσιο καυσίμου 0,85/60° 1,25/60° 1,75/60°
Πίεση καυσίμου MPa (bar) 1,025 (10,25) 40 kW: 1,05 (10,5)

64 kW: 1 (10)
1,05 (10,5)

Διαφορά θερμοκρασίας καυσαερίου-αέρα K 170
Απώλεια καυσαερίων σε καυστήρα με απόδο-
ση 50 kW (πάνω από 50 kW)

% 10 (9)

Διακριτικό καπνιάς 0...1
Καύσιμο Πετρέλαιο θέρμανσης EL ή ντίζελ
Δεξαμενή καυσίμου ABS
Πετρέλαιο

l 60/700

Καυστήρας αερίου
Θερμαντική ισχύς kW 34,5 50 max. 67
Κατανάλωση καυσίμου φυσικό αέριο (9,4 
kWh/m3)

m3/h 4,1 5,9 7,6

Κατανάλωση καυσίμου υγραέριο (25,5 kWh/
m3)

m3/h 1,5 2,2 2,8

Ονομαστικό πλάτος αγωγού τροφοδοσίας αε-
ρίου

ίντσες 3/4

Πίεση καυσίμου (πίεση αερίου στον αγωγό 
τροφοδοσίας), φυσικό αέριο *

mbar >22

Πίεση καυσίμου (πίεση αερίου στον αγωγό 
τροφοδοσίας), υγραέριο *

mbar >50

Διαφορά θερμοκρασίας καυσαερίου-αέρα °C περίπου 200...230
* εξαρτάται από το είδος του αερίου στην περιοχή, οι ακριβείς τιμές παρέχονται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά του καυστήρα αερίου, βλ. οδηγίες χρήσης και δελτία δεδομένων του κατασκευαστή του καυστή-
ρα
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Τύπος νερού στο πρόγραμμα πλύσης
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Πλύσιμο υπό υψηλή πίεση X O * X

Πλύση με αφρό, υγρός αφρός O

Συγκρότημα αφρού, ξηρός αφρός X X

Έκπλυση X O X

Καυτό κερί X O * X

Άριστη φροντίδα X X

Διάλυση ρύπων X O * X

Μικρογαλάκτωμα A X X

Μικρογαλάκτωμα Β

Διαλυτικό εντόμων X O * X

Καθαρισμός ζαντών A X X

Καθαρισμός ζαντών B X

Εντατικός αφρός X X

Υποδαπέδια πλύση

X = τυπικό, O = προαιρετικό, * Το νερό χρήσης πρέπει να θερμανθεί από 
την εγκατάσταση κτιρίου
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1 Δοχείο διαστολής
2 Φίλτρο καυσίμων και αντλία καυσίμων
3 Καυστήρας με θερμαντήρα διαρκείας
4 Αντλία υψηλής πίεσης 2
5 Αντλία υψηλής πίεσης 3
6 Αντλία υψηλής πίεσης 1
7 Αντλία υψηλής πίεσης 4
8 Μανόμετρο αντλίας υψηλής πίεσης
9 Αερόθερμο
10 Υποδοχής φύλαξης εργαλείων
11 Φίλτρο αντλίας αντιπαγετικής προστα-

σίας
12 Δοχείο απορρυπαντικού Άριστη φρο-

ντίδα
13 Δοχείο απορρυπαντικού καυτού κεριού
14 Δοχείο απορρυπαντικού πλύσης υψη-

λής πίεσης
15 Δοχείο απορρυπαντικού ξηρού αφρού
16 Δεξαμενή καυσίμου, 60 l (προαιρετικό)
17 Αντλία Πρόσθετο εξάρτημα Ηλεκτρική 

αποσύνδεση (προαιρετικό)
18 Απορρυπαντικό ζαντών (προαιρετικό) *
19 Δεξαμενή άλατος
20 Βαλβίδα απορροής
21 Βαλβίδα διακοπής φρέσκου νερού
22 Αντλία κυκλοφορίας της θέρμανσης θέ-

σεων πλύσης
23 Βαλβίδα ανάμειξης θερμοστάτη
24 Βαλβίδα ασφάλειας
25 Μανόμετρο θέρμανσης θέσης πλύσης
26 Φίλτρο ενεργού άνθρακα WSO
27 Λεπτό φίλτρο WSO

28 Δοχείο με πλωτήρα ζεστού νερού
29 Εξαεριστήρα
30 Διάταξη ανάμιξης (προαιρετικό)

* Ανάλογα με τον εξοπλισμό της μονάδας, 
μπορεί να τοποθετηθεί σε αυτά τα σημεία 
και το συγκρότημα εντατικού αφρού.

 Στην κανονική λειτουργία, πιέστε το 
πλήκτρο "ΟΚ" του συστήματος ελέγχου 
για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

 Πιέστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

 Πιέστε 4 φορές το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ.

M144: Συντήρηση
Για μια σύνοψη των μενού ανατρέξτε στην 
επόμενη σελίδα.

Φροντίδα και συντήρηση

Γενική περιγραφή

Ένδειξη κατάστασης συστήματος.
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1 Στοιχείο συσκευής
2 Χρόνος έως την επόμενη συντήρηση (η 

ένδειξη μείον αφορά τις προθεσμίες συ-
ντήρησης που έχουν λήξει)

3 Ημερομηνία της τελευταίας εκτελεσθεί-
σας συντήρησης

M101: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 
1
M102: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 
2
M103: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 
3
M104: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 
4
M105: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 
5
M106: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 
6
M107: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 
7
M108: Αντλία υψηλής πίεσης θέση πλύσης 
8
M109: Καυστήρας
M110: Ανεμιστήρας καυστήρα
M111: Αντλία ζεστού νερού
M112: Αντλία αντιπαγετικής προστασίας
M113: Αντλία όσμωσης
M114: Αντλία θέρμανσης θέσης πλύσης
M115: Θέρμανση ελαστικών σωλήνων
M116: Αντλία μικρογαλακτώματος/καθαρι-
στικό ζαντών
M117: Αντλία υποδαπέδιας πλύσης
M118: Αντλία προπίεσης όσμωσης

M211: Τάση 24V
Τρέχουσα τιμή της τάσης συστήματος ελέγ-
χου

M281: Εξωτερική θερμοκρασία
Εξωτερική θερμοκρασία που μετράται από 
τον αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας.

M214: Έκδοση
M215: Δεδομένα
Έκδοση λογισμικού και συνόλου δεδομέ-
νων του συστήματος ελέγχου

M227: Βασική υπομονάδα
M216: Υλικολογισμικό
Ένδειξη της βασικής υπομονάδας (επεξερ-
γαστής)

M217: Ζεστό νερό
M218: Θερμοκρασία
Θερμοκρασία νερού στο δοχείο με πλωτή-
ρα ζεστού νερού.

M219: Έξοδος καυστήρα
M218: Θερμοκρασία
Θερμοκρασία νερού στην έξοδο του θερμα-
ντήρα διαρκείας. Ο καυστήρας απενεργο-
ποιείται σε θερμοκρασίες άνω των 96 °C.

M273: Καθυστέρηση καυστήρα
Ελάχιστη παύση μεταξύ της απενεργοποί-
ησης και της επανενεργοποίησης του καυ-
στήρα.

M274: Ανεμιστήρας καθυστέρησης απε-
νεργοποίησης
Χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης 
του ανεμιστήρα καυστήρα μετά την απε-
νεργοποίηση του καυστήρα.

M275: Καθυστέρηση απενεργοποίησης 
αντλίας ζεστού νερού
Χρόνος καθυστέρησης απενεργοποίησης 
της αντλίας κυκλοφορίας ζεστού νερού 
μετά την απενεργοποίηση του καυστήρα.

M285: Κατάσταση
M5: Θέση πλύσης
 Επιλέξτε τον αριθμό θέσης πλύσης 

(Box) με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕ-
ΞΙΑ.

 Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ".
Εμφανίζεται η κατάσταση της επιλεγμένης 
θέσης πλύσης.

M286: Θέση διακόπτη
M119: Διακοπή
M120: Πλύσιμο με υψηλή πίεση
M121: Πλύσιμο με αφρό
M123: Έκπλυση
M124: Καυτό κερί
M125: Άριστη φροντίδα
M127: Διάλυση ρύπων
Τρέχον επιλεγμένο πρόγραμμα πλυσίμα-
τος.

M144: Συντήρηση

M146: Έκδοση/ Πληροφορίες

M148: Κατάσταση καυστήρα

M150: Κατάσταση θέσεων πλύσης
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M254: Πιστωτικό υπόλοιπο
M290: Διάρκεια λειτουργίας
Πιστωτικό υπόλοιπο πλύσης σε μονάδες 
πλύσης.
Υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας σε δευ-
τερόλεπτα.

M288: Κατανάλωση ρεύματος αντλίας 
υψηλής πίεσης
Κατανάλωση ρεύματος της αντλίας υψηλής 
πίεσης.

M289: Έξοδοι υπομονάδας
Ενεργές έξοδοι του ηλεκτρονικού συστήμα-
τος αντλίας.

M119: Διακοπή
M120: Πλύσιμο με υψηλή πίεση
M121: Πλύσιμο με αφρό
M123: Έκπλυση
M124: Καυτό κερί
M125: Άριστη φροντίδα
M127: Διάλυση ρύπων
Διάρκεια λειτουργίας των επιμέρους προ-
γραμμάτων πλυσίματος από την ενεργο-
ποίηση της μονάδας.

M291: Τάσεις τηλεχειρισμού
Παροχή τάσης για τηλεχειρισμό.

M152: Κατάσταση αποσκλήρυνσης νερού

A Σύνοψη κατάστασης
B Λεπτομερής κατάσταση

1 Κατάσταση εναλλάκτη βάσεων
2 Κατάσταση αντίστροφης όσμωσης
3 Κατάσταση διαχωριστικού δοχείου διη-

θήματος
M248: Λειτουργία
M234: Ετοιμότητα
M239: πλήρες

 Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ".
 Επιλέξτε την επιθυμητή ένδειξη με τα 

πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ.
Ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας εμ-
φανίζεται μία από τις ακόλουθες ενδείξεις.

M248: Λειτουργία
Εναλλάκτης βάσεων σε λειτουργία, ΧΧΧΧ 
λίτρα νερού έχουν αποσκληρυνθεί από την 
τελευταία ανανέωση.

Κατάσταση WSO
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M224: Υπολειπόμενη χωρητικότητα
Εκτιμώμενη υπολειπόμενη χωρητικότητα 
έως την επόμενη ανανέωση.

M249: Απόκριση χρονοδιακόπτη
Ενεργοποιήθηκε η ανανέωση, το σύστημα 
ελέγχου αναμένει εδώ και ΧΧΧ δευτερόλε-
πτα για την απόκριση του εναλλάκτη βάσε-
ων.

M250: Ανανέωση
Ο εναλλάκτης βάσεων εκτελεί ανανέωση 
εδώ και ΧΧΧ λεπτά.

M228: Ανανέωση άλατος
Ανανεώνεται το διάλυμα άλατος στη δεξα-
μενή άλατος. Η διαδικασία ολοκληρώνεται 
σε ΧΧΧ λεπτά. Πριν από αυτό δεν μπορεί 
να ξεκινήσει ανανέωση του εναλλάκτη βά-
σεων.

M251:Βλάβη
Στον εναλλάκτη βάσεων έχει παρουσιαστεί 
βλάβη.

M234: Ετοιμότητα
Αντίστροφη όσμωση σε ετοιμότητα.

M237: Προκαταρκτική έκπλυση
Η προκαταρκτική έκπλυση της μεμβράνης 
ΑΟ ολοκληρώνεται σε Χ δευτερόλεπτα.

M235: Παραγωγή
Η αντίστροφη όσμωση παράγει διήθημα.

M236: Τελική έκπλυση
Η τελική έκπλυση της μεμβράνης ΑΟ ολο-
κληρώνεται σε ΧΧ δευτερόλεπτα.

M232: φραγή
Η παραγωγή διηθήματος έχει διακοπεί, 
επειδή ο εναλλάκτης βάσεων εκτελεί ανα-
νέωση.

M238: δεν υπάρχει πίεση νερού
Δεν υπάρχει πίεση νερού στην είσοδο της 
μονάδας.

M239: πλήρες
Το διαχωριστικό δοχείο διηθήματος είναι 
γεμάτο με διήθημα έως το διακόπτη στάθ-
μης ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΗΡΕΣ.

M240: όχι πλήρες
Στάθμη νερού στο διαχωριστικό δοχείο διη-
θήματος κάτω από το διακόπτη στάθμης 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΗΡΕΣ.

M241: Κενό
Στάθμη νερού στο διαχωριστικό δοχείο διη-
θήματος κάτω από το διακόπτη στάθμης 
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΕΝΟ.

M242: Λειτουργία εν ξηρώ
Καθυστέρηση λειτουργίας εν ξηρώ ενεργή 
για ΧΧΧ λεπτά ακόμη. Κατά το χρόνο αυ-
τόν, το SB-C τροφοδοτείται με κρύο νερό.

M243: Εν ξηρώ
Το διαχωριστικό δοχείο διηθήματος είναι 
κενό και το SB-C τροφοδοτείται με κρύο νε-
ρό.

Εδώ εμφανίζονται οι ώρες λειτουργίας των 
επιμέρους στοιχείων της μονάδας από την 
ενεργοποίηση της μονάδας πλυντηρίου.
Τα επιμέρους στοιχεία του μενού παρουσι-
άζονται στην επισκόπηση, στην αρχή του 
κεφαλαίου αυτού.

Ώρες λειτουργίας
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Η ασφαλής εγκατάσταση βασίζεται στην 
τακτική συντήρηση σύμφωνα  με το ακό-
λουθο πρόγραμμα συντήρησης.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα αυθεντικά 
εξαρτήματα του κατασκευαστή ή τα εξαρτή-
ματα που αυτός συνιστά, όπως
– ανταλλακτικά και εξαρτήματα μιας χρή-

σης,
– πρόσθετα εξαρτήματα,
– υλικά λειτουργίας,
– απορρυπαντικά.
� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ατυχημάτων κατά τις εργασίες 
στην εγκατάσταση!
Σε όλες τις εργασίες:
 Κλείστε την παροχή νερού κλείνοντας 

τη βαλβίδα διακοπής καθαρού νερού.
 Αποσυνδέστε τη μονάδα από το ρεύμα, 

κλείνοντας το γενικό διακόπτη εκτάκτου 

ανάγκης του κτιρίου και ασφαλίστε την 
για να μην επανενεργοποιηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης. Μην καθαρίζετε το εσω-
τερικό της μονάδας με ριπή υψηλής πίεσης.

– Χειριστής
Οι εργασίες που φέρουν την υπόδειξη 
"χειριστής" πρέπει να εκτελούνται μόνο 
από εξουσιοδοτημένα άτομα, που μπο-
ρούν να χειρίζονται και να συντηρούν 
εγκαταστάσεις πλυντηρίου με ασφά-
λεια.

– Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
Οι εργασίες με την ένδειξη "υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών" μπορούν να 
εκτελούνται μόνο από τους συναρμολο-
γητές της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της 
Kaercher.

Για να εξασφαλίσετε την αξιόπιστη λειτουρ-
γία της εγκατάστασης, συνιστούμε να συ-
νάψετε μία σύμβαση συντήρησης. Απευ-
θυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία εξυπηρέ-
τησης πελατών της KÄRCHER.
� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος τραυματισμού από τη ριπή νερού 
που μπορεί να εκτιναχθεί από ελαττωματικά 
δομικά εξαρτήματα, κίνδυνος εγκαυμάτων 
από τμήματα της μονάδας με πολύ υψηλή 
θερμοκρασία. Κατά τις εργασίες σε ανοικτή 
μονάδα, ενεργήστε με ιδιαίτερη προσοχή 
και λάβετε υπόψη όλες τις υποδείξεις ασφα-
λείας.
Τα ακόλουθα εξαρτήματα μπορούν να ανα-
πτύξουν θερμοκρασίες άνω των 50 °C:
– Σωλήνες και οπές εξάτμισης
– Καυστήρας με θερμαντήρα διαρκείας
– Κυλινδροκεφαλή της αντλίας υψηλής 

πίεσης
– Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης

Υποδείξεις συντήρησης

Ποιος μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες 
συντήρησης;

Σύμβαση συντήρησης

Πρόγραμμα συντήρησης

Χρονική 
στιγμή

Ενέργεια Σχετικό συγκρό-
τημα

Εκτέλεση από

ετησίως 
πριν την πε-
ρίοδο παγε-
τού

καθαρισμός το κύκλωμα αντι-
παγετικής προστα-
σίας

Εκκενώστε και καθαρίστε το φρεάτιο συλλογής νερού αντιπαγετικής 
προστασίας.
Καθαρίστε το φίλτρο της βυθιζόμενης αντλίας.
Καθαρίστε το φίλτρο της αντιπαγετικής αντλίας (στο περίβλημα του SB 
MB).
Καθαρίστε τη θήκη εργαλείων και ελέγξτε εάν η ροή είναι απρόσκοπτη.
Καθαρίστε το φίλτρο πριν τη στραγγαλιστική βαλβίδα (στην περιοχή 
εξόδου των αντλιών υψηλής πίεσης).
Γεμίστε το φρεάτιο συλλογής νερού αντιπαγετικής προστασίας με φρέ-
σκο νερό.

Χειριστής/ 
Υπηρεσία 
εξυπηρέτη-
σης πελα-
τών

έλεγχος Θέρμανση θέσης 
πλύσης

Ελέγξτε τη λειτουργία και την κατεύθυνση περιστροφής της αντλίας κυ-
κλοφορίας

Ελέγξτε τη συγκέντρωση του αντιψυκτικού μέσου: Λάβετε από τη βαλ-
βίδα ασφαλείας μια μικρή ποσότητα αντιψυκτικού διαλύματος και ελέγ-
ξτε τη συγκέντρωσή του με τον ειδικό μετρητή (6.419-070.0). Τιμή ανα-
φοράς -25°C

Ελέγξτε την πίεση στο κύκλωμα θέρμανσης. Τιμή αναφοράς με λει-
τουργούσα αντλία κυκλοφορίας θέρμανσης της θέσης πλύσης 
0,07...0,15 MPa (0,7...1,5 bar)

Ελέγξτε τη ρύθμιση της βαλβίδας θερμοστάτη.

Ελέγξτε τη λειτουργία του δοχείου διαστολής: Αφαιρέστε το πώμα της 
βαλβίδας. Πιέστε λίγο προς τα μέσα το στέλεχος της βαλβίδας με ένα 
σπίρτο. Εάν εξέλθει αέρας, το δοχείο διαστολής είναι σε καλή κατάστα-
ση. Εάν εξέλθει νερό, αντικαταστήστε το δοχείο διαστολής. Εάν δεν 
εξέλθει τίποτα, διοχετεύστε πίεση στο δοχείο διαστολής με μια αντλία 
αέρα οχημάτων, ώσπου να επιτευχθεί η πίεση της πινακίδας τύπου.

έλεγχος Εξωτερικός θερμο-
στάτης

Ελέγξτε τη λειτουργία. Χειριστής

έλεγχος Εξαεριστήρα Ελέγξτε τη λειτουργία. Χειριστής

έλεγχος Αερόθερμο Είναι σωστά ρυθμισμένοι οι ελεγκτές; (ανατρέξτε στο τμήμα "Ρυθμί-
σεις/Αερόθερμο").

Χειριστής

έλεγχος Αντιπαγετική προ-
στασία με διαφυγόν 
ύδωρ

Ενεργοποιήστε την αντλία αντιπαγετικής προστασίας (βλ. κεφάλαιο 
"Χειροκίνητες λειτουργίες").
Ελέγξτε εάν εκρέει από όλα τα πιστολέτα χειρός τουλάχιστον 0,5 l/min 
νερό και ρυθμίστε ανάλογα το μειωτήρα πίεσης.

Χειριστής

έλεγχος Έκτακτη αντιπαγε-
τική προστασία

Περιστρέψτε το γενικό διακόπτη στη θέση "0".
Ελέγξτε εάν εκρέει από όλα τα πιστολέτα χειρός τουλάχιστον 0,5 l/min 
νερό και ρυθμίστε ανάλογα το μειωτήρα πίεσης.

Χειριστής

καθαρισμός Λέβητας διαρκούς 
λειτουργίας

Σύσταση: Εκτελείτε αυτές τις εξαμηνιαίες εργασίες συντήρησης πριν 
την έναρξη της περιόδου παγετού.

Υπηρεσία 
εξυπηρέτη-
σης πελα-
τών

μέτρηση Καυστήρας
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ημερησίως έλεγχος Ελαστικοί σωλήνες 
υψηλής πίεσης, 
ελαστικοί σωλήνες 
αφρού (στην έκδο-
ση 2-WZ)

Εξετάστε τους ελαστικούς σωλήνες υψηλής πίεσης για μηχανικές βλά-
βες, π.χ. φθορές, ορατες ίνες, σπασίματα και πορώδη, σχισμένα λά-
στιχα. Αντικαθιστάτε άμεσα τους ελαστικούς σωλήνες υψηλής πίεσης 
που παρουσιάζουν βλάβες.

Χειριστής

έλεγχος Πινακίδες υποδεί-
ξεων στη θέση πλύ-
σης

Ελέγξτε εάν υπάρχουν πινακίδες υποδείξεων για τον χρήση και εάν εί-
ναι ευανάγνωστες.

Χειριστής

έλεγχος Φωτισμός της θέ-
σης πλύσης

Ελέγξτε τη λειτουργία του φωτισμού της θέσης πλύσης και αντικατα-
στήστε τους ελαττωματικούς λαμπτήρες.

Χειριστής

έλεγχος σωλήνας εκτόξευ-
σης

Ελέγξτε τη στεγανότητα και αντικαταστήστε το μονωτικό δακτύλιο, εάν 
είναι απαραίτητο. Προστασία ακροφυσίου και σωλήνας λαβής εντάξει; 
Αντικαταστήστε κατά περίπτωση.

Χειριστής

έλεγχος Πιστολέτο χειρός Ελέγξτε τη στεγανότητα και αντικαταστήστε το μονωτικό δακτύλιο, εάν 
είναι απαραίτητο.

Χειριστής

Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης περιστρεφόμενος και μοχλός με 
εύκολο χειρισμό; Λιπάνετε, εάν είναι απαραίτητο (ανατρέξτε στο τμήμα 
"Εργασίες συντήρησης").

έλεγχος Υποδοχής φύλαξης 
εργαλείων

Ελέγξτε από έξω για τυχόν ξένα σώματα και ρύπους. Αφαιρέστε τους 
ογκώδεις ρύπους.

Χειριστής

έλεγχος Στάθμη πλήρωσης 
του δοχείου απορ-
ρυπαντικού

Ελέγξτε τη στάθμη πλήρωσης και συμπληρώστε ή αντικαταστήστε 
κατά περίπτωση.

Χειριστής

εκκένωση Δοχείο κερμάτων Ανοίξτε τη θύρα του ελεγκτή κερμάτων και αδειάστε το δοχείο κερμά-
των.

Χειριστής

στην αρχή 
ημερησίως, 
αργότερα 
εμπειρικά

έλεγχος Στάθμη πλήρωσης 
της δεξαμενής καυ-
σίμου

Επαρκεί το απόθεμα πετρελαίου θέρμανσης έως τον επόμενο έλεγχο; 
Λάβετε υπόψη την αυξημένη κατανάλωση λόγω των διατάξεων αντι-
παγετικής προστασίας. Η έλλειψη καυσίμου προκαλεί διακοπή λει-
τουργίας και βλάβη στη μονάδα.

Χειριστής

Καθημερινά 
σε περίπτω-
ση παγετού

έλεγχος Μηχανισμοί αντι-
παγετικής προστα-
σίας

Λειτουργούν τα αερόθερμα (και για δεξαμενή καυσίμων ABS, προαι-
ρετική); 

Χειριστής

καθαρισμός Φίλτρο αντλίας 
αντιπαγετικής προ-
στασίας

Καθαρίστε το φίλτρο και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του Χειριστής

Χρονική 
στιγμή

Ενέργεια Σχετικό συγκρό-
τημα

Εκτέλεση από
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Ανά 40 ώρες 
λειτουργίας 
ή εβδομαδι-
αίως

έλεγχος Στεγανότητα της 
μονάδας

Ελέγξτε τις αντλίες και το σύστημα σωληνώσεων για διαρροές. Ειδο-
ποιήστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, εάν κάτω από την 
αντλία υψηλής πίεσης υπάρχουν λάδια, ή εάν από την αντλία υψηλής 
πίεσης στάζουν περισσότερες από 3 σταγόνες νερό ανά λεπτό.

Χειριστής

έλεγχος Κατάσταση λαδιού Εάν το λάδι έχει γαλακτώδη υφή, περιέχει νερό. Ενημερώστε την υπη-
ρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Χειριστής

έλεγχος Στάθμη λαδιού των 
αντλιών υψηλής πί-
εσης

Η στάθμη λαδιού πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων ΜΙΝ και 
ΜΑΧ, διαφορετικά συμπληρώστε λάδι.

Χειριστής

έλεγχος Ελαστικοί σωλήνες 
απορρυπαντικού 
με φίλτρο

Οπτικός έλεγχος στη δέσμη υψηλής πίεσης, για την ύπαρξη απορρυ-
παντικού, εάν απαιτείται καθαρίστε το φίλτρο.

Χειριστής

έλεγχος συνολική εγκατά-
σταση

Ελέγξτε τη λειτουργία όλων των προγραμμάτων πλυσίματος. Χειριστής

έλεγχος Απόθεμα άλατος 
στη δεξαμενή άλα-
τος

Βρίσκεται η στάθμη άλατος πάνω από την στάθμη του νερού; Εάν είναι 
απαραίτητο, συμπληρώστε αποσκληρυντικό άλας

Χειριστής

έλεγχος Εναπομείνασα 
σκληρότητα του 
αποσκληρυμένου 
νερού

Αφαιρέστε το νερό από το δοχείο ζεστού νερού με πλωτήρα και προσ-
διορίστε με το σετ ελέγχου (κωδ. παραγγελίας 6.768-003) τη σκληρό-
τητα. Τιμή αναφοράς: κάτω από 3 °dH.

Χειριστής

ελέγξτε εάν η πε-
ριεκτικότητα του 
φρέσκου νερού 
σε χλώριο υπερ-
βαίνει τα 0,3 mg/l

Υπολειπόμενη πε-
ριεκτικότητα σε 
χλώριο μετά το φίλ-
τρο ενεργού άνθρα-
κα

Αφαιρέστε τη φιάλη δείγματος νερού ανάμεσα στο φίλτρο ενεργού άν-
θρακα και τη μεμβράνη ΑΟ. Προσδιορίστε την υπολειπόμενη περιεκτι-
κότητα σε χλώριο. Εάν η περιεκτικότητα σε χλώριο στη φιάλη δείγμα-
τος νερού είναι πάνω από 0,1 mg/l, αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού 
άνθρακα.

Χειριστής

ενεργοποιήστε 
στιγμιαία

Θέρμανση θέσης 
πλύσης

Ενεργοποιήστε την αντλία αντιπαγετικής προστασίας όπως περιγρά-
φεται στο κεφάλαιο "Χειροκίνητες λειτουργίες".

Χειριστής

καθαρισμός Περίβλημα, εξωτε-
ρικό (ανοξείδωτος 
χάλυβας και πλα-
στικό

Αναμείξτε το "Απορρυπαντικό χώρων πλυσίματος και πλακιδίων RM 
841" σε ποσοστό 10%, απλώστε το στις επιφάνειες και αφήστε το να 
δράσει περ. 2 έως 3 λεπτά, χωρίς να στεγνώσει. Όταν περάσει ο χρό-
νος δράσης, ξεπλύνετε καλά με δέσμη υψηλής πίεσης.

Χειριστής

Αναμείξτε το "Απορρυπαντικό χώρων πλυσίματος και πλακιδίων RM 
841" σε ποσοστό 20 %, απλώστε το στις επιφάνειες και αφήστε το να 
δράσει περ. 2 έως 3 λεπτά. Όταν περάσει ο χρόνος δράσης, απομα-
κρύνετε το απορρυπαντικό από τις επιφάνειες με ένα υγρό σφουγγάρι 
ή με ένα πανί μικροϊνών και ξεπλύνετε καλά με τη δέσμη υψηλής πίε-
σης. Εάν θέλετε, μπορείτε να καθαρίσετε τις μεγαλύτερες επιφάνειες 
με ένα λαστιχένιο ξέστρο.

Χειριστής

Καλύμματα προ-
στασίας από στα-
γονίδια

Αναμείξτε το "Απορρυπαντικό χώρων πλυσίματος και πλακιδίων RM 
841" σε ποσοστό 10%, απλώστε το στις επιφάνειες και αφήστε το να 
δράσει περ. 2 έως 3 λεπτά, χωρίς να στεγνώσει. Όταν περάσει ο χρό-
νος δράσης, ξεπλύνετε καλά με δέσμη υψηλής πίεσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης. Μην καθαρίζετε τα καλύμματα προστασίας από στα-
γονίδια με διαλύτες ή απορρυπαντικά που περιέχουν διαλύτες.

Χειριστής

φροντίδα Περίβλημα, εξωτε-
ρικό (ανοξείδωτος 
χάλυβας)

Εάν είναι αναγκαίο, περάστε το με ένα προϊόν περιποίησης ανοξείδω-
του χάλυβα.

Χειριστής

εβδομαδι-
αία σε περί-
πτωση πα-
γετού

έλεγχος Θέρμανση ABS δε-
ξαμενής καυσίμου 
(προαιρετικό)

Κάτω από τους 3°C ελέγξτε εάν η συμπληρωματική θέρμανση του 
αγωγού θερμαντικού λαδιού μεταξύ της δεξαμενής θερμαντικού λαδι-
ού και του SB MB είναι ζεστή.

Χειριστής

Μία φορά, 1 
μήνα έπειτα 
από την 
έναρξη λει-
τουργίας

αντικατάσταση Λεπτό φίλτρο WSO Κλείστε τη βαλβίδα διακοπής φρέσκου νερού, ξεβιδώστε την θήκη του 
φίλτρου, αντικαταστήστε το σετ φίλτρου, επανασυναρμολογήστε το 
νέο φίλτρο και τη θήκη, ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής φρέσκου νερού.

Χειριστής

Ανά 80 ώρες 
λειτουργίας 
ή δύο φορές 
την εβδομά-
δα

καθαρισμός και 
συντήρηση

Όλα τα τμήματα 
από ανοξείδωτο 
χάλυβα του περι-
βλήματος

Απομακρύνετε τα υπολείμματα ρύπων και τις αποθέσεις. Συντηρήστε 
τα εξαρτήματα με λάδι περιποίησης ανοξείδωτου χάλυβα.

Χειριστής

Χρονική 
στιγμή

Ενέργεια Σχετικό συγκρό-
τημα

Εκτέλεση από
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Ανά 200 
ώρες λει-
τουργίας ή 
μηνιαίως

Έλεγχος της πίε-
σης λειτουργίας

Αντλίες υψηλής πί-
εσης

Το μανόμετρο πρέπει να εμφανίζει τιμές 9...10 MPa (90...100 bar). Δι-
αφορετικά, αντιμετωπίστε τα σφάλματα κατά τις συστάσεις του τμήμα-
τος "Βοήθεια σε περίπτωση βλάβης".

Χειριστής

καθαρισμός Φίλτρο απορρυπα-
ντικού

Αφαιρέστε το φίλτρο και ξεπλύνετέ το καλά με καυτό νερό. Χειριστής

καθαρισμός Δοχείο νερού κυ-
κλώματος αντιπα-
γετικής προστασίας

Καθαρίστε το φίλτρο. Χειριστής

καθαρισμός Υποδοχής φύλαξης 
εργαλείων

Καθαρίστε τις υποδοχές φύλαξης. Χειριστής

έλεγχος Δεξαμενή άλατος Ελέγξτε την στάθμη του νερού (περ. 5...25 cm πάνω από την πλάκα 
του φίλτρου).

Χειριστής

Ελέγξτε τυχόν αποθέσεις, αν είναι απαραίτητο, αδειάστε, καθαρίστε, 
γεμίστε με αποσκληρυντικό άλας και θέστε την εγκατάσταση σε λει-
τουργία. Κίνδυνος λειτουργικών βλαβών. Κατά την πλήρωση του απο-
σκληρυντικού άλατος χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το αποσκληρυντι-
κό άλας σε ταμπλέτες που αναφέρεται στο κεφάλαιο "Εξαρτήματα".

Χειριστής

καθαρισμός Καυστήρας Καθαρίστε τον υαλοδείκτη παρακολούθησης φλόγας (ανατρέξτε στο 
τμήμα "Εργασίες συντήρησης").

Χειριστής

Καθαρισμός και έλεγχος των ηλεκτροδίων ανάφλεξης Υπηρεσία 
εξυπηρέτη-
σης πελα-
τών

καθαρισμός Φίλτρο καυσίμων Καθαρίστε το φίλτρο (ανατρέξτε στο τμήμα "Εργασίες συντήρησης"). Χειριστής

λίπανση Γυροσκόπιο ορο-
φής

Λιπάνετε τα γρασαδοράκια με το πιστόλι λίπανσης (λιπαντικό 6.288-
055.0)

Χειριστής

λίπανση Μεντεσέδες θυρών Γρασάρετε τους μεντεσέδες με λιπαντικό (Κωδ. παραγγελίας: 6.288-
072).

Χειριστής

συντήρηση Κλειδαριά θύρας Ψεκάστε την κλειδαριά με ειδικό προϊόν περιποίησης (Κωδ. παραγγε-
λίας: 6.288-116).

Χειριστής

ανά 6 εβδο-
μάδες

ελέγξτε εάν η πε-
ριεκτικότητα του 
φρέσκου νερού 
σε χλώριο είναι 
κάτω από 0,3 mg/
l

Υπολειπόμενη πε-
ριεκτικότητα σε 
χλώριο μετά το φίλ-
τρο ενεργού άνθρα-
κα

Αφαιρέστε τη φιάλη δείγματος νερού ανάμεσα στο φίλτρο ενεργού άν-
θρακα και τη μεμβράνη ΑΟ. Προσδιορίστε την υπολειπόμενη περιεκτι-
κότητα σε χλώριο. Εάν η περιεκτικότητα σε χλώριο στη φιάλη δείγμα-
τος νερού είναι πάνω από 0,1 mg/l, αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού 
άνθρακα.

Χειριστής

Πριν την πε-
ρίοδο παγε-
τού και μηνι-
αίως κατά 
την περίοδο 
παγετού

έλεγχος Ποσότητα νερού 
αντιπαγετικής προ-
στασίας στο κύ-
κλωμα αντιπαγετι-
κής προστασίας

Τιμή αναφοράς: περ. 0,5 l/min ανά εργαλείο πλύσης
Μεγαλύτερη ποσότητα νερού: Αλλάξτε τον αρμό στο πιστολέτο χειρός.
Μικρότερη ποσότητα νερού: Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας αντιπα-
γετικής προστασίας, καθαρίστε τη σήτα του στραγγαλιστικού πηνίου, 
ξεπλύνετε τον αγωγό και ελέγξτε την κατεύθυνση περιστροφής της 
αντλίας.

Χειριστής

 Ανά τρίμη-
νο

καθαρισμός Ελεγκτής κερμάτων Ανοίξτε τη θύρα του ελεγκτή κερμάτων. Καθαρίστε την υποδοχή κερ-
μάτων (ανατρέξτε στο τμήμα "Εργασίες συντήρησης").

Χειριστής

Ανά 1000 
ώρες λει-
τουργίας ή 
ανά εξάμηνο

έλεγχος η κεφαλή της αντλί-
ας

Αντικαταστήστε ολόκληρες τις βαλβίδες, εάν έχουν φθαρεί πολύ οι δί-
σκοι.

Υπηρεσία 
εξυπηρέτη-
σης πελα-
τών

Αλλαγή λαδιού Αντλίες υψηλής πί-
εσης

Ανατρέξτε στο τμήμα "Εργασίες συντήρησης". Χειριστής

αφαίρεση σκουρι-
άς και αλάτων

Λέβητας διαρκούς 
λειτουργίας

Αφαιρέστε τη σκουριά και τα άλατα από τη θερμαντική αντίσταση. Υπηρεσία 
εξυπηρέτη-
σης πελα-
τών

μέτρηση Καυστήρας Μετρήστε τις τιμές καυσαερίων, καθαρίστε τον καυστήρα, εάν απαιτεί-
ται, και ρυθμίστε τον

Υπηρεσία 
εξυπηρέτη-
σης πελα-
τών

αντικατάσταση Λεπτό φίλτρο WSO Αντικαταστήστε το φίλτρο, μην το καθαρίζετε. Χειριστής

Χρονική 
στιγμή

Ενέργεια Σχετικό συγκρό-
τημα

Εκτέλεση από
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ετησίως Έλεγχος ασφα-
λείας

Συνολική εγκατά-
σταση

Έλεγχος ασφαλείας κατά τις οδηγίες συσκευών ρίψης υγρών / τους κα-
νονισμούς πρόληψης ατυχημάτων.

Υπηρεσία 
εξυπηρέτη-
σης πελα-
τών

Συντήρηση Συνολική εγκατά-
σταση

Σύμβαση συντήρησης με αντικατάσταση όλων των αναλώσιμων με-
ρών.

Υπηρεσία 
εξυπηρέτη-
σης πελα-
τών

έλεγχος Ρυθμιστής θερμο-
κρασίας

Ελέγξτε τη λειτουργία των δύο ελεγκτών θερμοκρασίας. Υπηρεσία 
εξυπηρέτη-
σης πελα-
τών

αντικατάσταση Σετ φίλτρου για φίλ-
τρο ενεργού άνθρα-
κα WSO

Κλείστε τη βαλβίδα διακοπής φρέσκου νερού (εγκατεστημένη), ξεβι-
δώστε και ξεπλύνετε τη θήκη του φίλτρου, αντικαταστήστε το σετ φίλ-
τρου με ένα νέο σετ, επανασυναρμολογήστε το σετ φίλτρου και τη θή-
κη, ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής καθαρού νερού, ενεργοποιήστε την 
εγκατάσταση.

Χειριστής/ 
Υπηρεσία 
εξυπηρέτη-
σης πελα-
τών

έλεγχος Αντλία μονάδας ΑΟ Ενημερώστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών. Ελέγξτε 
την χαρακτηριστική γραμμή (ποσότητα προσαγωγής και πίεση).

Υπηρεσία 
εξυπηρέτη-
σης πελα-
τών

Συντήρηση Καυστήρας αερίου Οι εργασίες συντήρησης να εκτελούνται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών 
του κατασκευαστή του καυστήρα.

Ανά πενταε-
τία ή όταν 
απαιτείται

καθαρισμός Δεξαμενή καυσίμου Αντλήστε το υπόλοιπο καύσιμο. Απομακρύνετε τα ιζήματα και διαθέ-
στε τα στο σύστημα απορριμμάτων. Καθαρίστε το εσωτερικό της δεξα-
μενής.

Υπηρεσία 
καθαρισμού 
δεξαμενής

Χρονική 
στιγμή

Ενέργεια Σχετικό συγκρό-
τημα

Εκτέλεση από
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1 Βαλβίδα απομάκρυνσης συμπυκνώμα-
τος

 Κρατήστε τη βαλβίδα εκροής συμπυ-
κνώματος πάνω από ένα φρεάτιο ή ένα 
δοχείο συλλογής.

 Ανοίξτε τη βαλβίδα εκροής συμπυκνώ-
ματος και αφήστε το συμπύκνωμα να 
εκρεύσει.

 Κλείστε τη βαλβίδα εκροής συμπυκνώ-
ματος.

1 Βίδα
2 Μισό του περιαυχενίου λαβής
3 Αρμός
4 Βελονωτό έδρανο
5 Στεγανωτικός δακτύλιος
6 Επιφάνεια επαφής σωλήνα/περιαυχένι-

ου λαβής
7 Ελαστικός σωλήνας υψηλής πίεσης

 Ξεβιδώστε το σωλήνα ψεκασμού.
 Ξεβιδώστε 6 κοχλίες.
 Αφαιρέστε το μισό του περιαυχένιου λα-

βής.
 Γεμίστε με λιπαντικό το θάλαμο για τα 

βελονωτά έδρανα στο περιαυχένιο λα-
βής.

 Λιπάνετε το βελονωτό έδρανο και το 
μονωτικό δακτύλιο.

 Λιπάνετε την επιφάνεια επαφής σωλή-
να/περιαυχένιου λαβής.

 Βιδώστε ξανά μεταξύ τους τα δύο μισά 
του περιαυχένιου λαβής.

1 Βίδα
2 Στήριγμα ακροφυσίου
3 Αισθητήρας φωτός
4 Κάλυμμα
5 Υαλοδείκτης
6 Πλάκα πέδησης

 Λύστε τον αγωγό καυσίμου.
 Τραβήξτε από το πλάι στον αισθητήρα 

φωτός από το στήριγμα.
 Ξεβιδώστε 3 κοχλίες.
 Αφαιρέστε το καπάκι με το στήριγμα 

του αισθητήρα φωτός.
 Αφαιρέστε την πλάκα πέδησης από το 

στήριγμα ακροφυσίου.
 Καθαρίστε τον υαλοδείκτη.
 Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα με την 

αντίστροφη σειρά.

1 Αντλία καυσίμου
2 Περίβλημα φίλτρου

 Κλείστε τον αγωγό προσαγωγής λαδι-
ού.

 Ξεβιδώστε το περίβλημα του φίλτρου.
 Καθαρίστε το φίλτρο με πεπιεσμένο αέ-

ρα.
 Συναρμολογήστε τα εξαρτήματα με την 

αντίστροφη σειρά.
 Ανοίξτε τον αγωγό προσαγωγής λαδι-

ού.

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος εγκαυμάτων από το καυτό λάδι 
και τα καυτά τμήματα της μονάδας. Αφήστε 
την αντλία να κρυώσει για 15 λεπτά, πριν 
αλλάξετε λάδια.
Υπόδειξη:
Το χρησιμοποιημένο λάδι πρέπει να διατί-
θεται σε ειδικά προβλεπόμενες εγκαταστά-

σεις συλλογής. Παραδώστε το χρησιμοποι-
ημένο λάδι εκεί. Η ρύπανση του περιβάλλο-
ντος από χρησιμοποιημένα λάδια επιφέρει 
κυρώσεις.

1 Κάλυμμα δοχείου λαδιού
2 Βίδα εκροής λαδιού

 Έχετε πάντα διαθέσιμο ένα δοχείο για 
τη συλλογή του χρησιμοποιημένου λα-
διού.

 Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου λαδι-
ού.

 Ξεβιδώστε τη βίδα εκροής και συλλέξτε 
το χρησιμοποιημένο λάδι.

 Αντικαταστήστε το μονωτικό δακτύλιο 
και σφίξτε τον κοχλία εκροής λαδιού.

 Συμπληρώστε αργά λάδι μέχρι την έν-
δειξη MAX του δοχείου λαδιού.

 Σφραγίστε το δοχείο λαδιού με το καπάκι.
 Διαθέστε το χρησιμοποιημένο λάδι σε 

ένα ενδεδειγμένο σημείο συλλογής.

 Ανοίξτε τον ελεγκτή κερμάτων και καθα-
ρίστε τη δίοδο κυκλοφορίας κερμάτων 
με ένα υγρό πανί και απορρυπαντικό.

Η σωστή ρύθμιση των ηλεκτροδίων ανά-
φλεξης έχει μεγάλη σημασία για την λει-
τουργία του καυστήρα. Οι τιμές ρύθμισης 
απεικονίζονται στο παραπάνω σχεδιά-
γραμμα.

Εργασίες συντήρησης

Αδειάστε το συμπυκνωμένο νερό από 
το συμπιεστή

Λιπάνετε το πιστολέτο χειρός

Καθαρισμός του υαλοδείκτη 
παρακολούθησης της φλόγας

Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας 
καυσίμου

Αλλαγή λαδιού

Καθαρισμός της υποδοχής κερμάτων

Ρύθμιση ηλεκτροδίων
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Η ασφαλής εγκατάσταση βασίζεται στην 
τακτική συντήρηση σύμφωνα  με το ακό-
λουθο πρόγραμμα συντήρησης.
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα αυθεντικά 
εξαρτήματα του κατασκευαστή ή τα εξαρτή-
ματα που αυτός συνιστά, όπως
– ανταλλακτικά και εξαρτήματα μιας χρή-

σης,
– πρόσθετα εξαρτήματα,
– υλικά λειτουργίας,
– απορρυπαντικά.
� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ατυχημάτων κατά τις εργασίες 
στην εγκατάσταση!
Σε όλες τις εργασίες:
 Κλείστε την παροχή νερού κλείνοντας 

τη βαλβίδα διακοπής καθαρού νερού.
 Αποσυνδέστε τη μονάδα από το ρεύμα, 

κλείνοντας το γενικό διακόπτη εκτάκτου 
ανάγκης του κτιρίου και ασφαλίστε την 
για να μην επανενεργοποιηθεί.

– Χειριστής
Οι εργασίες που φέρουν την υπόδειξη 
"χειριστής" πρέπει να εκτελούνται μόνο 
από εξουσιοδοτημένα άτομα, που μπο-
ρούν να χειρίζονται και να συντηρούν 
εγκαταστάσεις πλυντηρίου με ασφά-
λεια.

– Ηλεκτρολογικό προσωπικό
Άτομα με επαγγελματική εκπαίδευση 
στον ηλεκτρολογικό / τεχνικό τομέα.

– Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών
Οι εργασίες με την ένδειξη "Υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών" μπορούν να 
εκτελούνται μόνο από τους συναρμολο-
γητές της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της 
KÄRCHER.

– Εξυπηρέτηση πελατών του κατασκευα-
στή του καυστήρα
Οι βλάβες στον καυστήρα αερίου πρέ-
πει να αντιμετωπίζονται από την υπη-
ρεσία εξυπηρέτησης πελατών του 
κατασκευαστή του καυστήρα.

1 Ένδειξη βλάβης στην οθόνη της μονά-
δας ελέγχου (στον ηλεκτρικό πίνακα)

1 Ένδειξη βλάβης στην εξωτερική πλευ-
ρά του ηλεκτρικού πίνακα (μόνο για SB 
MB Standard)

Αντιμετώπιση βλαβών Ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τις 
βλάβες

Ένδειξη βλάβης

Ένδειξη βλάβης στο κιβώτιο διακοπτών
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Βλάβες στην οθόνη

Οθόνη Αιτία Αντιμετώπιση

F 001 Υπερφόρτωση των εξόδων του ηλεκτρονικού συστήματος Διαγράψτε τη βλάβη. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, 
καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

F 004 Αισθητήρας σκοτεινιάσματος ελαττωματικός Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 005 Ενεργοποίηση του διακόπτη προστασίας κινητήρα στις αντλίες υψη-
λής πίεσης

Ανοίξτε τον ασφαλειοδιακόπτη, καλέστε την υπη-
ρεσία εξυπηρέτησης πελατών, εάν επαναληφθεί.

F 006 Βλάβη στη σύνδεση με το RDS Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 007 Ο πιεζοδιακόπτης αέρα στο συμπιεστή δεν δηλώνει πίεση Ελέγξτε το συμπιεστή και τους αγωγούς πεπιεσμέ-
νου αέρα.

F 008 Αιτία: Απουσία σύνδεσης με το ηλεκτρονικό σύστημα "MSWS". Ελέγξτε το βύσμα σύνδεσης του καλωδίου δεδομέ-
νων με το ηλεκτρονικό σύστημα Α1

F 010 Απουσία σύνδεσης με το ηλεκτρονικό σύστημα αντλίας της θέσης 
πλύσης 1

Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 011 Υπερφόρτωση των εξόδων του ηλεκτρονικού συστήματος της θέσης 
πλύσης 1

Διαγράψτε τη βλάβη. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, 
καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

F 012 Η κατανάλωση ρεύματος της αντλίας υψηλής πίεσης θέσης πλύσης 1 
είναι πολύ υψηλή

F 013 Η κατανάλωση ρεύματος της αντλίας υψηλής πίεσης θέσης πλύσης 1 
είναι πολύ χαμηλή

Ανατρέξτε στις "Βλάβες στις αντλίες υψηλής πίε-
σης"

F 014 Εμπλοκή στην προστασία της αντλίας υψηλής πίεσης θέση πλύσης 1 Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 016 Η επαφή προστασίας πηνίου της αντλίας υψηλής πίεσης στη θέση 
πλύσης 1 ενεργοποιήθηκε

Διαγράψτε τη βλάβη. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, 
καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

F 017 Η στάθμη λαδιού της αντλίας υψηλής πίεσης στη θέση πλύσης 1 είναι 
πολύ χαμηλή

Συμπληρώστε λάδι, διαγράψτε τη βλάβη.

F 018 Βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα της θέσης πλυσίματος 1. Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 020 Απουσία σύνδεσης με το ηλεκτρονικό σύστημα τηλεχειρισμού της θέ-
σης πλύσης 1

Ελέγξτε το βύσμα σύνδεσης του καλωδίου δεδομέ-
νων με το ηλεκτρονικό σύστημα τηλεχειρισμού.

F 021 Βλάβη στον ελεγκτή κερμάτων της θέσης πλύσης 1 Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 022 Για τους μηχανικούς ελεγκτές κερμάτων ελέγξτε το 
μικροδιακόπτη, αντικαταστήστε τους ηλεκτρονι-
κούς ελεγκτές νομισμάτων

F 030 Απουσία σύνδεσης με το ηλεκτρονικό σύστημα αντλίας της θέσης 
πλύσης 2

Διαγράψτε τη βλάβη. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, 
καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

F 031 Υπερφόρτωση των εξόδων του ηλεκτρονικού συστήματος της θέσης 
πλύσης 2

F 032 Η κατανάλωση ρεύματος της αντλίας υψηλής πίεσης θέσης πλύσης 2 
είναι πολύ υψηλή

Διαγράψτε τη βλάβη. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, 
καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

F 033 Η κατανάλωση ρεύματος της αντλίας υψηλής πίεσης θέσης πλύσης 2 
είναι πολύ χαμηλή

Ανατρέξτε στις "Βλάβες στις αντλίες υψηλής πίε-
σης"

F 034 Εμπλοκή στην προστασία της αντλίας υψηλής πίεσης θέση πλύσης 2 Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 036 Η επαφή προστασίας πηνίου της αντλίας υψηλής πίεσης στη θέση 
πλύσης 2 ενεργοποιήθηκε

Διαγράψτε τη βλάβη. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, 
καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

F 037 Η στάθμη λαδιού της αντλίας υψηλής πίεσης στη θέση πλύσης 2 είναι 
πολύ χαμηλή

Συμπληρώστε λάδι, διαγράψτε τη βλάβη.

F 038 Βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα της θέσης πλυσίματος 2. Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 040 Απουσία σύνδεσης με το ηλεκτρονικό σύστημα τηλεχειρισμού της θέ-
σης πλύσης 2

Ελέγξτε το βύσμα σύνδεσης του καλωδίου δεδομέ-
νων με το ηλεκτρονικό σύστημα τηλεχειρισμού.

F 041 Βλάβη στον ελεγκτή κερμάτων της θέσης πλύσης 2 Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 042 Για τους μηχανικούς ελεγκτές κερμάτων ελέγξτε το 
μικροδιακόπτη, αντικαταστήστε τους ηλεκτρονι-
κούς ελεγκτές νομισμάτων

F 050 Απουσία σύνδεσης με το ηλεκτρονικό σύστημα αντλίας της θέσης 
πλύσης 3

Διαγράψτε τη βλάβη. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, 
καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

F 051 Υπερφόρτωση των εξόδων του ηλεκτρονικού συστήματος της θέσης 
πλύσης 3
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F 052 Η κατανάλωση ρεύματος της αντλίας υψηλής πίεσης θέσης πλύσης 3 
είναι πολύ υψηλή

Διαγράψτε τη βλάβη. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, 
καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

F 053 Η κατανάλωση ρεύματος της αντλίας υψηλής πίεσης θέσης πλύσης 3 
είναι πολύ χαμηλή

Ανατρέξτε στις "Βλάβες στις αντλίες υψηλής πίε-
σης"

F 054 Εμπλοκή στην προστασία της αντλίας υψηλής πίεσης θέση πλύσης 3 Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 056 Η επαφή προστασίας πηνίου της αντλίας υψηλής πίεσης στη θέση 
πλύσης 3 ενεργοποιήθηκε

Διαγράψτε τη βλάβη. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, 
καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

F 057 Η στάθμη λαδιού της αντλίας υψηλής πίεσης στη θέση πλύσης 3 είναι 
πολύ χαμηλή

Συμπληρώστε λάδι, διαγράψτε τη βλάβη.

F 058 Βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα της θέσης πλυσίματος 3. Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 060 Απουσία σύνδεσης με το ηλεκτρονικό σύστημα τηλεχειρισμού της θέ-
σης πλύσης 3

Ελέγξτε το βύσμα σύνδεσης του καλωδίου δεδομέ-
νων με το ηλεκτρονικό σύστημα τηλεχειρισμού.

F 061 Βλάβη στον ελεγκτή κερμάτων της θέσης πλύσης 3 Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 062 Για τους μηχανικούς ελεγκτές κερμάτων ελέγξτε το 
μικροδιακόπτη, αντικαταστήστε τους ηλεκτρονι-
κούς ελεγκτές νομισμάτων

F 070 Απουσία σύνδεσης με το ηλεκτρονικό σύστημα αντλίας της θέσης 
πλύσης 4

Διαγράψτε τη βλάβη. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, 
καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

F 071 Υπερφόρτωση των εξόδων του ηλεκτρονικού συστήματος της θέσης 
πλύσης 4

F 072 Η κατανάλωση ρεύματος της αντλίας υψηλής πίεσης θέσης πλύσης 4 
είναι πολύ υψηλή

Διαγράψτε τη βλάβη. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, 
καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

F 073 Η κατανάλωση ρεύματος της αντλίας υψηλής πίεσης θέσης πλύσης 4 
είναι πολύ χαμηλή

Ανατρέξτε στις "Βλάβες στις αντλίες υψηλής πίε-
σης"

F 074 Εμπλοκή στην προστασία της αντλίας υψηλής πίεσης θέση πλύσης 4 Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 076 Η επαφή προστασίας πηνίου της αντλίας υψηλής πίεσης στη θέση 
πλύσης 4 ενεργοποιήθηκε

Διαγράψτε τη βλάβη. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, 
καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

F 077 Η στάθμη λαδιού της αντλίας υψηλής πίεσης στη θέση πλύσης 4 είναι 
πολύ χαμηλή

Συμπληρώστε λάδι, διαγράψτε τη βλάβη.

F 078 Βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα της θέσης πλυσίματος 4. Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 080 Απουσία σύνδεσης με το ηλεκτρονικό σύστημα τηλεχειρισμού της θέ-
σης πλύσης 4

Ελέγξτε το βύσμα σύνδεσης του καλωδίου δεδομέ-
νων με το ηλεκτρονικό σύστημα τηλεχειρισμού.

F 081 Βλάβη στον ελεγκτή κερμάτων της θέσης πλύσης 4 Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 082 Για τους μηχανικούς ελεγκτές κερμάτων ελέγξτε το 
μικροδιακόπτη, αντικαταστήστε τους ηλεκτρονι-
κούς ελεγκτές νομισμάτων

F 177 Πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος της αντλίας υποδαπέδιας πλύσης Ανοίξτε τον ασφαλειοδιακόπτη, καλέστε την υπη-
ρεσία εξυπηρέτησης πελατών, εάν επαναληφθεί.

F 200 Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του συστήματος ελέγχου SB MB και του 
ηλεκτρονικού συστήματος του WSO

Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 201 Υπερφόρτωση των εξόδων του συστήματος ελέγχου SB MB προς το 
WSO

F 202 Ο αισθητήρας σκληρότητας εμφανίζει σκληρό νερό μετά την ανανέω-
ση

βλ. "το νερό παραμένει σκληρό μετά την ανανέω-
ση"

F 204 Βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 210 Διακόπτης στάθμης ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΕΝΟ ενεργοποιημέ-
νος

Γεμίστε τη δεξαμενή έως το διακόπτη στάθμης ΔΙ-
ΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΚΕΝΟ (μέγιστη υστέρηση 
ενεργοποίησης 60 λεπτά)

F 211 Ενεργοποιούνται ταυτόχρονα οι διακόπτες στάθμης ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ 
ΔΟΧΕΙΟ ΚΕΝΟ και ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΗΡΕΣ

Ελέγξτε τον διακόπτη επιπέδου.

F 212 Ενεργοποιούνται ταυτόχρονα οι διακόπτες στάθμης ΑΝΤΛΙΑ ΑΟ 
ΕΝΕΡΓΗ και ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ ΠΛΗΡΕΣ

F 213 Πίεση νερού στην αντλία ΑΟ κάτω από 0,3 bar. Ελέγξτε την πίεση ροής στο σύστημα παροχής νε-
ρού
Καθαρίστε το φίλτρο νερού.

F 214 Η μονάδα κατεργασίας νερού της επιχείρησης εμφανίζει μήνυμα βλά-
βης

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της κατεργασί-
ας νερού της επιχείρησης
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F 220 Έλλειψη νερού Ανατρέξτε στην "Έλλειψη νερού στο δοχείο με 
πλωτήρα ζεστού νερού"

F 221 Πολύ υψηλή θερμοκρασία καυσαερίου Βλ. "Ενεργοποιήθηκε ο θερμοστάτης καυσαερίων"

F 222 Η κατανάλωση ρεύματος της αντλίας κυκλοφορίας ζεστού νερού είναι 
πολύ υψηλή

Επαναφέρετε το διακόπτη προστασίας του κινητή-
ρα. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, καλέστε την υπη-
ρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

F 223 Βλάβη στον καυστήρα Ανατρέξτε στις "Βλάβες στον καυστήρα"

F 224 Ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος ασφαλείας του καυστήρα Επαναφέρετε το αυτόματο σύστημα ασφάλειας

F 225 Καθυστέρηση καυστήρα ενεργή Περιμένετε να παρέλθει ο χρόνος καθυστέρησης 
για την επανεκκίνηση του καυστήρα.

F 226 Ο διακόπτης ροής δεν άνοιξε εντός 5 δευτερολέπτων, έπειτα από την 
απενεργοποίηση της αντλίας κυκλοφορίας ζεστού νερού.

Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 227 Ο διακόπτης ροής δεν έκλεισε εντός 3 δευτερολέπτων, έπειτα από την 
ενεργοποίηση της αντλίας κυκλοφορίας ζεστού νερού.

F 228 Η έξοδος καυτού νερού ψύχεται πολύ αργά έπειτα από την απενεργο-
ποίηση του καυστήρα

Ελέγξτε το κύκλωμα ζεστού νερού.

F 229 Βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας ζεστού νερού Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατώνF 230 Βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας εξόδου καυστήρα

F 231 Βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας ζεστού νερού

F 232 Βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας εξόδου καυστήρα

F 233 Θερμοκρασία νερού σε περίπτωση εξωτερικής παροχής με ζεστό 
νερό άνω των 60°C.

Μειώστε τη θερμοκρασία της προσαγωγής νερού

F 240 Βλάβη αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατώνF 241 Βλάβη αισθητήρα εξωτερικής θερμοκρασίας

F 242 Η κατανάλωση ρεύματος της αντλίας κυκλοφορίας αντιπαγετικής 
προστασίας είναι πολύ υψηλή

Επαναφέρετε το διακόπτη προστασίας κινητήρα ή 
τον αυτόματο αποζεύκτη. Εάν το σφάλμα επαναλη-
φθεί, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελα-
τών.

F 243 Η κατανάλωση ρεύματος της αντλίας κυκλοφορίας θέρμανσης θέσης 
πλύσης είναι πολύ υψηλή

F 244 Η θερμοκρασία ζεστού νερού είναι πολύ χαμηλή, η θέρμανση της θέ-
σης πλύσης απενεργοποιήθηκε

Ελέγξτε το θερμαντήρα διαρκείας και το κύκλωμα 
ζεστού νερού

F 245 Η κατανάλωση ρεύματος της θέρμανσης ελαστικού σωλήνα αφρού 
για τον ξηρό αφρό είναι πολύ υψηλή

Επαναφέρετε το διακόπτη προστασίας του κινητή-
ρα. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, καλέστε την υπη-
ρεσία εξυπηρέτησης πελατών.F 250 Η κατανάλωση ρεύματος της αντλίας για το ειδικό πρόγραμμα πλύσης 

είναι πολύ υψηλή

F 280 Καμία σύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα A6 Διαγράψτε τη βλάβη. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, 
καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.F 281 Υπερφόρτωση των εξόδων του ηλεκτρονικού συστήματος A6

F 282 Πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος αντλίας καθαρισμού ζαντών

F 283 Πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος αντλίας καθαρισμού ζαντών

F 284 Κολλημένο ρελέ αντλίας καθαρισμού ζαντών Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 300 Καμία σύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα A7 Διαγράψτε τη βλάβη. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, 
καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.F 301 Υπερφόρτωση των εξόδων του ηλεκτρονικού συστήματος A7

F 320 Καμία σύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα A8

F 321 Υπερφόρτωση των εξόδων του ηλεκτρονικού συστήματος A8

F 322 Πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος αντλίας μικρογαλακτώματος 
(πλήρης έντονος καθαρισμός)

F 323 Πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος αντλίας μικρογαλακτώματος 
(πλήρης έντονος καθαρισμός)

F 324 Κολλημένο ρελέ αντλίας μικρογαλακτώματος (πλήρης έντονος καθα-
ρισμός)

Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 340 Καμία σύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα A9 Διαγράψτε τη βλάβη. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, 
καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.F 341 Υπερφόρτωση των εξόδων του ηλεκτρονικού συστήματος A9

F 342 Πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος αντλίας έντονου αφρού

F 343 Πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος αντλίας έντονου αφρού

F 344 Κολλημένο ρελέ αντλίας έντονου αφρού Απευθυνθείτε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτη-
σης πελατών

F 440 Καμία σύνδεση με το ηλεκτρονικό σύστημα A31 Διαγράψτε τη βλάβη. Εάν η βλάβη επανεμφανιστεί, 
καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.F 441 Υπερφόρτωση των εξόδων του ηλεκτρονικού συστήματος A31
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Στην κανονική λειτουργία, οι τρέχουσες 
βλάβες εμφανίζονται διαδοχικά σε σειρά.
Ο αριθμός των παρενθέσεων αντιπροσω-
πεύει το συνολικό αριθμό των υφιστάμενων 
βλαβών.
Εάν πρέπει να διαγραφεί μια βλάβη, η έν-
δειξη παραμένει ακίνητη:

M284: Διαγραφή βλάβης
 Αναζητήστε τον κωδικό σφάλματος (F: 

XXX) στον παραπάνω πίνακα και αντι-
μετωπίστε τη βλάβη σύμφωνα με τις 
υποδείξεις.

 Για διαγραφή πιέστε το πλήκτρο "ESC".

M277: Επιβεβαίωση
M3: Ναι
M4: Όχι
 Για επιβεβαίωση πιέστε το πλήκτρο 

"ΟΚ".
Η βλάβη διαγράφεται.
Υπόδειξη:
Εάν πρέπει να εμφανίζονται κι άλλες βλά-
βες χωρίς να διαγραφεί η εμφανιζόμενη 
βλάβη, πιέστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ.

Στο σύστημα ελέγχου καταχωρούνται έως 
256 μηνύματα σφάλματος.
Εάν η συμπληρωθεί η λίστα σφαλμάτων, 
διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.
 Πιέστε το πλήκτρο "ESC" έως ότου εμ-

φανιστεί η ακόλουθη ένδειξη:

 Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ" για περισσότε-
ρο από 2 δευτερόλεπτα.

 Πιέστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

M1100: Σφάλμα
Z100: Σύνολο
Σύνολο των καταχωρημένων μηνυμάτων 
σφάλματος

 Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ", για να εμφανί-
σετε το τελευταίο καταχωρημένο μήνυ-
μα σφάλματος.

1 Ημερομηνία εμφάνισης του σφάλματος
2 Ώρα εμφάνισης του σφάλματος
3 Κωδικός σφάλματος
4 Θέση λίστας/αριθμός όμοιων σφαλμά-

των στη λίστα σφαλμάτων

 Μπορείτε να μετακινηθείτε μέσα στη λί-
στα σφαλμάτων με τα πλήκτρα ΑΡΙ-
ΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ.

 Με το πλήκτρο "OK" εμφανίζονται λε-
πτομέρειες του σφάλματος που προ-
βάλλεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη.

1 Περιγραφή σφάλματος
2 Κωδικός σφάλματος
3 Αριθμός όμοιων σφαλμάτων στη λίστα 

σφαλμάτων

Διαγράψτε τη βλάβη Εμφάνιση της λίστας σφαλμάτων
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 Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα ΑΡΙ-
ΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ.

M205: Διαγραφή λίστας
M213: Επιβεβαίωση
 Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ", για να διαγρά-

ψετε τη λίστα σφαλμάτων
ή
 Πιέστε το πλήκτρο "ESC", για να μην δι-

αγράψετε τη λίστα σφαλμάτων

Στο σύστημα ελέγχου καταχωρούνται έως 
256 συμβάντα (π.χ. ενέργειες κατεργασίας 
νερού).
Εάν η συμπληρωθεί η λίστα συμβάντων, 
διαγράφεται το παλαιότερο μήνυμα.
 Πιέστε το πλήκτρο "ESC" έως ότου εμ-

φανιστεί η ακόλουθη ένδειξη:

 Πιέστε το πλήκτρο "ΟΚ" για περισσότε-
ρο από 2 δευτερόλεπτα.

 Πιέστε το πλήκτρο ΑΡΙΣΤΕΡΑ.

 Πιέστε το πλήκτρο ΔΕΞΙΑ.

M1101: Συμβάντα
Z100: Σύνολο
Ο περαιτέρω χειρισμός πραγματοποιείται 
στην "Εμφάνιση λίστας σφαλμάτων".

Διαγραφή μνήμης σφαλμάτων Εμφάνιση της λίστας συμβάντων
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Βλάβες στο κύκλωμα ζεστού νερού

Βλάβη Πιθανό αίτιο Αντιμετώπιση από

Έλλειψη νερού στο 
δοχείο με πλωτήρα 
ζεστού νερού

Φραγή αγωγού προσαγωγής νερού Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής φρέσκου νερού Χειριστής

Το λεπτό φίλτρο της κατεργασίας νερού είναι λε-
ρωμένο

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε με καινούργιο το 
στοιχείο φίλτρου.

Χειριστής

Η βαλβίδα με πλωτήρα του δοχείου με πλωτήρα 
δεν ανοίγει

Ελέγξτε και επιδιορθώστε τη βαλβίδα με πλωτή-
ρα, εάν απαιτείται.

Χειριστής

Η ασφάλεια έλλειψης νερού στο δοχείο με πλωτή-
ρα ζεστού νερού κολλάει ή είναι ελαττωματική

Ελέγξτε την ασφάλεια έλλειψης νερού και αντικα-
ταστήστε την, εάν απαιτείται.

Χειριστής

Ρηγματωμένος ή φθαρμένος ελαστικός αγωγός Ελέγξτε τους ελαστικούς αγωγούς και αντικατα-
στήστε τους, εάν απαιτείται.

Χειριστής

Η αντλία διαχωρισμού δικτύου (προαιρετική) δεν 
λειτουργεί

Ελέγξτε την παροχή τάσης.
Ελέγξτε την αντλία.

Υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελα-
τών

Θερμοκρασία νε-
ρού πολύ χαμηλή / 
πολύ υψηλή

Ελαττωματικός θερμοστάτης. Ελέγξτε το θερμοστάτη και αντικαταστήστε τον, 
εάν απαιτείται.

Υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελα-
τών

Ο καυστήρας δεν 
λειτουργεί ή διακό-
πτει τη διαδικασία 
θέρμανσης

Διακόπτης ροής ελαττωματικός Ελέγξτε το διακόπτη ροής, καθαρίστε και αντικα-
ταστήστε τον, εάν απαιτείται.

Υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελα-
τών

Άλατα στο κύκλωμα ζεστού νερού Ελέγξτε την κατεργασία νερού, αφαλατώστε το 
κύκλωμα.

Υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελα-
τών

Αέρας στην αντλία κυκλοφορίας ζεστού νερού Εξαερώστε την αντλία από τη βίδα εξαέρωσης. Χειριστής

Λανθασμένη κατεύθυνση περιστροφής της αντλί-
ας κυκλοφορίας ζεστού νερού

Ελέγξτε την κατεύθυνση περιστροφής και αλλάξ-
τε την, εάν απαιτείται.

Υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελα-
τών

Ελαττωματικός θερμοστάτης. Ελέγξτε το θερμοστάτη και αντικαταστήστε τον, 
εάν απαιτείται.

Υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελα-
τών

Προστασία της αντλίας κυκλοφορίας ζεστού νε-
ρού ελαττωματική

Ελέγξτε την προστασία και αντικαταστήστε την, 
εάν απαιτείται.

Υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελα-
τών

Ο διακόπτης προστασίας κινητήρα της αντλίας 
κυκλοφορίας ενεργοποιήθηκε, επειδή η αντλία κυ-
κλοφορίας είναι μπλοκαρισμένη ή η αντλία πα-
ρουσιάζει βλάβη

Ελέγξτε την αντλία κυκλοφορίας και επιδιορθώ-
στε ή αντικαταστήστε την κατά περίπτωση. Επα-
ναφέρετε το διακόπτη προστασίας του κινητήρα.

Υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελα-
τών

Βλάβες στο σύστημα θέρμανσης της θέσης πλυσίματος

Βλάβη Πιθανό αίτιο Αντιμετώπιση από

Η αντλία κυκλοφο-
ρίας του συστήμα-
τος θέρμανσης θέ-
σης πλυσίματος 
βρίσκεται εκτός λει-
τουργίας

Η θερμοκρασία στη δεξαμενή ζεστού νερού είναι 
κάτω από 10 °C (ένδειξη βλάβης "F 244"). 

Εντοπίστε και αντιμετωπίστε τη βλάβη στο κύ-
κλωμα ζεστού νερού.

Χειριστής/ Υπη-
ρεσία εξυπηρέ-
τησης πελατών

49EL



     - 48

1 Πλήκτρο απασφάλισης θερμοστάτη 
καυσαερίων

2 Πλήκτρο απασφάλισης αυτόματης διά-
ταξης καύσης πετρελαίου

3 Ηλεκτρικός πίνακας συστήματος ελέγ-
χου καυστήρα

Βλάβες καυστήρα σε συσκευές με θέρμανση πετρελαίου

Βλάβη Πιθανό αίτιο Αντιμετώπιση από

Βλάβη στην καύση 
πετρελαίου (ενεργο-
ποιήθηκε η αυτόμα-
τη διάταξη καύσης 
πετρελαίου στον 
ηλεκτρικό πίνακα)

Δεν υπάρχει σπινθήρας (διαπιστώνεται 
μέσα από τον υαλοδείκτη του καπακιού του 
καυστήρα)

Ελέγξτε τη ρύθμιση των ηλεκτροδίων, το μετασχηματιστή 
ανάφλεξης και το καλώδιο ανάφλεξης. Καθαρίστε τα ηλε-
κτρόδια και αντικαταστήστε τα ελαττωματικά εξαρτήματα.
Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης της αυτόματης διάταξης 
καύσης πετρελαίου.

Υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελατών

Ο υαλοδείκτης παρακολούθησης της φλό-
γας είναι λερωμένος

Καθαρίστε τον υαλοδείκτη παρακολούθησης φλόγας (ανα-
τρέξτε στο τμήμα "Εργασίες συντήρησης").
Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης του θερμοστάτη απαερί-
ων.

Χειριστής

Ο αισθητήρας φωτός παρακολούθησης 
φλόγας δεν βρίσκεται στο στήριγμα ή είναι 
ελαττωματικός

Στερεώστε τον αισθητήρα φωτός στη θέση του ή αντικατα-
στήστε τον
Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης του θερμοστάτη απαερί-
ων.

Χειριστής, Υπη-
ρεσία εξυπηρέτη-
σης πελατών

Στάθμη πετρελαίου θέρμανσης πολύ χαμη-
λή

Γεμίστε τη δεξαμενή καυσίμου.
Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης του θερμοστάτη απαερί-
ων.

Χειριστής

Απουσία φλόγας λόγω έλλειψης καυσίμου Καθαρίστε το φίλτρο καυσίμου στην αντλία καυσίμου.
Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης του θερμοστάτη απαερί-
ων.

Χειριστής

Καθαρίστε το ακροφύσιο καυσίμου και αντικαταστήστε το, 
εάν είναι απαραίτητο.
Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης του θερμοστάτη απαερί-
ων.

Χειριστής

Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης του θερμοστάτη απαερί-
ων.
Βλάβη στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα καυσίμου, την 
αντλία καυσίμου ή το σύνδεσμο.

Υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελατών

Απουσία φλόγας λόγω έλλειψης αέρα Ελέγξτε τη μανσέτα στο φυσητήρα για βλάβες και τη σωστή 
θέση των ιμάντων.
Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης του θερμοστάτη απαερί-
ων.

Χειριστής

Βλάβη στο φυσητήρα, αντικαταστήστε τον.
Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης του θερμοστάτη απαερί-
ων.

Υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελατών

Έντονη εκπομπή 
καπνού κατά την εκ-
κίνηση και τη λει-
τουργία

Το ηλεκτρόδιο ανάφλεξης βρίσκεται στον 
ψεκαστήρα καυσίμου.

Ελέγξτε και διορθώστε τη ρύθμιση των ηλεκτροδίων. Χειριστής, Υπη-
ρεσία εξυπηρέτη-
σης πελατών

Λανθασμένη πίεση καυσίμου (ανατρέξτε 
στο τμήμα "Τεχνικά χαρακτηριστικά")

Ελέγξτε την πίεση του καυσίμου και ρυθμίστε την εκ νέου, 
εάν απαιτείται.

Υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελατών

Η θερμαντική αντίσταση είναι πολύ σκουρι-
ασμένη.

Αποσυναρμολογήστε το λέβητα και καθαρίστε τη θερμαντι-
κή αντίσταση.

Υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελατών

Ενεργοποιήθηκε ο 
θερμοστάτης απα-
ερίων (S5)

Άλατα στο κύκλωμα ζεστού νερού Ελέγξτε την κατεργασία νερού, αφαλατώστε το κύκλω-
μα.
Απασφαλίστε το θερμοστάτη καυσαερίων με πίεση του 
πλήκτρου.

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Η θερμαντική αντίσταση είναι πολύ σκου-
ριασμένη.

Αποσυναρμολογήστε το λέβητα και καθαρίστε τη θερμα-
ντική αντίσταση.
Απασφαλίστε το θερμοστάτη καυσαερίων με πίεση του 
πλήκτρου.

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Λανθασμένη ρύθμιση καυστήρα Διορθώστε τη ρύθμιση του καυστήρα.
Απασφαλίστε το θερμοστάτη καυσαερίων με πίεση του 
πλήκτρου.

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών
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Οι βλάβες στον καυστήρα αερίου πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους εξουσιοδοτημένους τεχνικούς του κατασκευαστή του καυστήρα.

Βλάβες καυστήρα σε συσκευές με θέρμανση αερίου

Βλάβες στην υποδοχή κερμάτων

Βλάβη Πιθανό αίτιο Αντιμετώπιση από

Όλοι οι ελεγκτές 
κερμάτων απορρί-
πτουν όλα τα κέρ-
ματα

Ο γενικός διακόπτης είναι απενεργοποιημένος. Ρυθμίστε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση "1". Χειριστής

Λανθασμένη ώρα ή χρόνοι λειτουργίας. Φραγή 
νυχτερινής λειτουργίας ενεργή

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο σύστημα ελέγχου. Χειριστής

Έλλειψη νερού (F 220) Ελέγξτε την παροχή νερού. Χειριστής

Ο διακόπτης προστασίας κινητήρα της αντλίας 
υψηλής πίεσης ενεργοποιήθηκε

Επαναφέρετε το διακόπτη προστασίας του κινητή-
ρα.
Εάν επαναληφθεί εντοπίστε το αίτιο.

Χειριστής

Ορισμένοι ελεγκτές 
κερμάτων απορρί-
πτουν όλα τα κέρ-
ματα

Ο ελεγκτής κερμάτων είναι λερωμένος Καθαρίστε την υποδοχή κερμάτων (ανατρέξτε στο 
τμήμα "Εργασίες συντήρησης").

Χειριστής

Υπερβολική τάση στην αντλία υψηλής πίεσης Διαγράψτε το σφάλμα από το σύστημα ελέγχου. Χειριστής

Βλάβες στις αντλίες υψηλής πίεσης

Βλάβη Πιθανό αίτιο Αντιμετώπιση από

Ακανόνιστη δέσμη 
νερού στο πιστολέ-
το χειρός

Εμπλοκή του ακροφυσίου υψηλής πίεσης Καθαρίστε το ακροφυσίο υψηλής πίεσης. Χειριστής

Παροχή νερού ελάχιστη Ελέγξτε την παροχή του νερού (βλ. Τεχνικά χαρα-
κτηριστικά).

Χειριστής

Συμπιεσμένος ελαστικός σωλήνας αναρρόφη-
σης

Ελέγξτε τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφησης. Χειριστής

Μειωμένη πίεση 
στην αντλία υψη-
λής πίεσης

Ξεπλυμένο ακροφύσιο υψηλής πίεσης Αντικαταστήστε το ακροφύσιο υψηλής πίεσης. Χειριστής

Λανθασμένο ακροφύσιο υψηλής πίεσης. Ελέγξτε/αντικαταστήστε το ακροφύσιο υψηλής πί-
εσης.

Χειριστής

Παροχή νερού ελάχιστη Ελέγξτε την παροχή του νερού (βλ. Τεχνικά χαρα-
κτηριστικά).

Χειριστής

Ελέγξτε τα πηνία της ηλεκτρομαγνητικής βαλβί-
δας, τη βαλβίδα με πλωτήρα και την ηλεκτρομα-
γνητική βαλβίδα ποιότητας νερού.

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Το μηχάνημα δεν 
αποκτά πίεση

Διαρροή στον αγωγό υψηλής πίεσης προς τη 
θέση πλύσης

Ελέγξτε τον αγωγό υψηλής πίεσης και αντικατα-
στήστε τον, εάν απαιτείται.

Χειριστής, Υπη-
ρεσία εξυπηρέ-
τησης πελατών

Λανθασμένη ρύθμιση ή διαρροή της βαλβίδας 
υπερχείλισης.

Ελέγξτε και επιδιορθώστε τη βαλβίδα υπερχείλι-
σης.

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Η αντλία υψηλής πίεσης αναρροφά αέρα από 
το κενό δοχείο απορρυπαντικού

Συμπληρώστε απορρυπαντικό. Κάντε εξαέρωση 
στον αγωγό αναρρόφησης (πιέστε στιγμιαία και 
επανειλημμένα τον ελαστικό σωλήνα αναρρόφη-
σης προς την αντλία, ενώ η αντλία λειτουργεί, για 
να επιταχύνετε τη διαδικασία εξαέρωσης).

Χειριστής

Η αντλία υψηλής 
πίεσης χτυπάει, το 
μανόμετρο δονείται 
έντονα

Η αντλία υψηλής πίεσης αναρροφά αέρα Ελέγξτε τους αγωγούς αναρρόφησης νερού και 
απορρυπαντικού για διαρροές.

Χειριστής

Το δοχείο απορρυπαντικού είναι άδειο; (βλέπε 
παραπάνω)

Χειριστής

Ελαττωματικός αποσβεστήρας κραδασμών Αντικαταστήστε τον αποσβεστήρα κραδασμών. Χειριστής

Βλάβη οι ρύποι στη βαλβίδα της κεφαλής αντλί-
ας

Αντικαταστήστε τις ελαττωματικές βαλβίδες. Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Η αντλία δεν λει-
τουργεί

Υπερβολική τάση στην αντλία υψηλής πίεσης Διαγράψτε το σφάλμα από το σύστημα ελέγχου. Χειριστής

Βλάβες στο σύστημα παροχής απορρυπαντικού

Βλάβη Πιθανό αίτιο Αντιμετώπιση από

Ανεπαρκής ή καθό-
λου παροχή απορ-
ρυπαντικού

Φραγμένο φίλτρο ή ελαστικός σωλήνας Καθαρίστε τα εξαρτήματα. Χειριστής

Μη στεγανός ελαστικός σωλήνας απορρυπα-
ντικού

Αντικατάσταση του ελαστικού σωλήνα Χειριστής

Λανθασμένη ρύθμιση ή βλάβη στην δοσομετρι-
κή αντλία

Ελέγξτε τη δοσομετρική αντλία και τη ρύθμιση. Χειριστής, Υπη-
ρεσία εξυπηρέ-
τησης πελατών
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1 Σίτα 1 Αρμός
2 Είσοδος υψηλής πίεσης με βαλβίδα 

αντεπιστροφής
3 Πεταλούδα απορρυπαντικού ζαντών 

(0,6 mm) με βαλβίδα αντεπιστροφής

4 Πεταλούδα εντατικού αφρού (1,3 mm) 
με βαλβίδα αντεπιστροφής

5 Είσοδος πεπιεσμένου αέρα με βαλβίδα 
αντεπιστροφής

6 Διάταξη αφρού
7 Βαλβίδα αντεπιστροφής
8 Έξοδος υψηλής πίεσης

Βλάβη στο απορρυπαντικό ζαντών/εντατικός αφρός

Βλάβη Πιθανό αίτιο Αντιμετώπιση από

Ανεπαρκής ή καθό-
λου παροχή νερού/
απορρυπαντικού

Βρώμικη σήτα στην είσοδο νερού. Καθαρίστε το φίλτρο. Χειριστής

Φραγμένο παρέμβυσμα μπεκ στον εγχυτήρα. Καθαρίστε το εξάρτημα του ακροφυσίου. Χειριστής

Φραγή στραγγαλιστικού πηνίου στον αρμό. Καθαρίστε τα εξαρτήματα. Χειριστής, Υπη-
ρεσία εξυπηρέ-
τησης πελατών

Φραγμένη διάταξη αφρού στον αρμό. Απομακρύνετε το εμπόδιο με πεπιεσμένο αέρα ή 
αντικαταστήστε τη διάταξη αφρού.

Χειριστής, Υπη-
ρεσία εξυπηρέ-
τησης πελατών

Βλάβες στην παραγωγή ξηρού αφρού (προαιρετικό)

Βλάβη Πιθανό αίτιο Αντιμετώπιση Ποιος

κακή ποιότητα 
αφρού, πολύ ξη-
ρός ή υγρός αφρός

Το δοχείο απορρυπαντικού είναι 
άδειο

Αντικαταστήστε το δοχείο. Χειριστής

Εμπλοκή στο φίλτρο αναρρόφη-
σης της δοσομετρικής αντλίας

Ξεπλύνετε το φίλτρο με ζεστό νερό Χειριστής

Πολύ περιορισμένη προσαγωγή 
νερού

Αποκατάσταση προσαγωγής νερού, έλεγχος ρύθμισης μειωτή-
ρα πίεσης μονάδας αφρού (0,25 MPa (2,5 bar))

Χειριστής

Ο συμπιεστής δεν μεταφέρει 
αέρα

Ελέγξτε το συμπιεστή Υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελατών

Υπερθέρμανση συμπιεστή Μετά την ψύξη ο συμπιεστής επανενεργοποιείται αυτόματα. Χειριστής

Βρώμικος μειωτήρας πίεσης στη 
μονάδα αφρού

Καθαρίστε το μειωτήρα πίεσης Χειριστής

Δεν ανοίγει η ηλεκτρομαγνητική 
βαλβίδα νερού/χημικών

Ελέγξτε την τάση με ένα μετρητή μαγνητικού πεδίου, καθαρίστε 
την ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και αντικαταστήστε εάν απαιτεί-
ται

Χειριστής, Υπηρε-
σία εξυπηρέτησης 
πελατών

Λανθασμένη ρύθμιση των δοσο-
μετρικών βαλβίδων νερού/χημι-
κών ή αέρα

Εκτελέστε τις βασικές ρυθμίσεις (βλ. κεφάλαιο Β Χειρισμός και 
ρυθμίσεις).

Υπηρεσία εξυπη-
ρέτησης πελατών

ακατάλληλο απορρυπαντικό, 
βρώμικο ή πολύ παλιό απορρυ-
παντικό

Αντικαταστήστε το απορρυπαντικό Χειριστής
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Βλάβες στην κατεργασία νερού

Βλάβη Πιθανά αίτια Αντιμετώπιση από

Ο εναλλάκτης βά-
σεων δεν ανανεώ-
νεται

Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος Ελέγξτε την παροχή ρεύματος (ασφάλεια, φις, δια-
κόπτης).

Χειριστής/ Υπη-
ρεσία εξυπηρέ-
τησης πελατών

Αισθητήρας σκληρότητας ελαττωματικός Ελέγξτε τον αισθητήρα σκληρότητας, αντικαταστή-
στε τον, αν είναι απαραίτητο

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Το νερό παραμένει 
σκληρό μετά την 
ανανέωση

Δεν υπάρχει άλας στην δεξαμενή αλάτων Συμπληρώστε άλας και περιμένετε να σχηματιστή 
άλμη (περ. 2 ώρες) Ξεκινήστε μια νέα αναγέννηση.
Μην αφήσετε το ύψος του άλατος να πέσει κάτω 
από την στάθμη του νερού.

Χειριστής

Φίλτρο εγχυτήρα φραγμένο καθαρισμός Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Ανεπαρκής προσαγωγή νερού στην δεξαμενή 
άλατος

Ελέγχετε την διάρκεια πλήρωσης άλμης και καθαρί-
ζετε το στόμιο πλήρωσης άλμης, αν είναι απαραίτη-
το.

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Ανοδικός σωλήνας μη στεγανός Ελέγξτε τον ανοδικό σωλήνα και τον πιλοτικό σωλή-
να

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

πολύ υψηλή κατα-
νάλωση άλατος

πάρα πολύ νερό στο δοχείο άλατος βλ. παρακάτω Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

λανθασμένη ρύθμιση ποσότητας άλατος Ελέγξτε την κατανάλωση και τις ρυθμίσεις άλατος Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Απώλειες πίεσης Αποθέσεις στο σύστημα παροχής νερού καθαρισμός Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Καθαρίστε τις αποθέσεις στον εναλλάκτη βάσε-
ων,

την βαλβίδα και την πλάκα ρητίνης Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

πάρα πολύ νερό 
στο δοχείο άλατος

Φραγμένο στόμιο πλύσης. Καθαρισμός στομίου πλύσης Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Φραγμένος εγχυτήρας Καθαρίστε τον εγχυτήρα και το φίλτρο Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Ξένο σώμα στην βαλβίδα άλμης Καθαρίστε την βαλβίδα άλμης, αντικαταστήστε την 
βάση στήριξης της βαλβίδας

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Διακοπή ρεύματος στην διάρκεια της πλήρωσης 
με άλμη

Ελέγξτε την πηγή ηλεκτρικού ρεύματος Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Η άλμη δεν αναρ-
ροφάται

Η πίεση στο σύστημα παροχής νερού είναι πολύ 
χαμηλή

Αυξήστε την πίεση τουλάχιστον στα 0,3 MPa (3 bar).Χειριστής

Φραγμένο στόμιο πλύσης. Καθαρισμός στομίου πλύσης Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Φραγμένος εγχυτήρας Καθαρίστε τον εγχυτήρα και το φίλτρο Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Διαρροή στις γραμμές βαλβίδας Αντικαταστήστε το κάλυμμα της βαλβίδας Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

διαρκής παρουσία 
νερού στην αποχέ-
τευση, ακόμα και 
έπειτα από την 
ανανέωση

Η βαλβίδα δεν εκτελεί σωστά τους κύκλους ερ-
γασίας

Ελέγξτε το πρόγραμμα χρονοδιακόπτη, αντικατα-
στήστε το σύστημα ελέγχου βαλβίδας, αν είναι απα-
ραίτητο

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Ξένο σώμα στην βαλβίδα Αφαιρέστε το σύστημα ελέγχου της βαλβίδας, απο-
μακρύνετε το ξένο σώμα, ελέγξτε ολόκληρη την βαλ-
βίδα

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

53EL



     - 52

Η αντλία ΑΟ δεν ξε-
κινά

Διαχωριστικό δοχείο διηθήματος πλήρες Περιμένες έως ότου καταναλωθεί το διήθημα. Χειριστής

Διακόπτης στάθμης "Διαχωριστικό δοχείο πλή-
ρες" ελαττωματικός

Ελέγξτε τον διακόπτη επιπέδου. Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Ο χρόνος εκκίνησης του συστήματος ελέγχου 
δεν έχει ολοκληρωθεί

Συντήρηση. Χειριστής

Ο διακόπτης πίεσης έλλειψης νερού ενεργοποι-
ήθηκε.

Το λεπτό φίλτρο ή το φίλτρο ενεργού άνθρακα είναι 
λερωμένα
Ελέγξτε το φίλτρο, αντικαταστήστε το φίλτρο, αν εί-
ναι απαραίτητο

Χειριστής

Διακόπτης πίεσης έλλειψης νερού ελαττωματι-
κός

Ελέγχετε τον διακόπτη πίεσης, αντικαταστήστε τον, 
αν είναι απαραίτητο.

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Ανανέωση του εναλλάκτη βάσεων σε εξέλιξη Περιμένετε το πέρας της ανανέωσης. Χειριστής

Από τον εναλλάκτη βάσεων δεν εξέρχεται απο-
σκληρυμένο νερό

Ελέγξτε τον εναλλάκτη βάσεων. Χειριστής/ Υπη-
ρεσία εξυπηρέ-
τησης πελατών

Η αντλία διαχωρισμού δικτύου (προαιρετική) δεν 
λειτουργεί

Ελέγξτε την παροχή τάσης.
Ελέγξτε την αντλία.

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Η αντλία ΑΟ εκκι-
νείται μονο έπειτα 
από αρκετούς κύ-
κλους πλύσης

Πίεση του δικτύου νερού πολύ χαμηλή Ελέγξτε την πίεση του δικτύου νερού, ανοίξτε εντε-
λώς την βαλβίδα προσαγωγής, αν είναι απαραίτητο.

Χειριστής

Το λεπτό φίλτρο ή το φίλτρο ενεργού άνθρακα εί-
ναι λερωμένα

Ελέγξτε το φίλτρο, αντικαταστήστε το φίλτρο, αν εί-
ναι απαραίτητο

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Βλάβη Πιθανά αίτια Αντιμετώπιση από

Απόδοση του διη-
θήματος πολύ χα-
μηλή, το διαχωρι-
στικό δοχείο του δι-
ηθήματος είναι συ-
χνά άδειο

Η θερμοκρασία στο σύστημα παροχής νερού εί-
ναι πολύ χαμηλή

Μετρήστε την θερμοκρασία του αποσκληρυμένου 
νερού και συγκρίνετε με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Χειριστής

Η πίεση λειτουργίας είναι πολύ χαμηλή Ρυθμίστε εκ νέου την πίεση λειτουργίας. Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Αποθέσεις αλάτων ή μετάλλων στην επιφάνεια 
του φίλτρου της μεμβράνης ΑΟ

Αφαιρέστε τις αποθέσεις απο την μεμβράνη, αντικα-
ταστήτε την, αν είναι απαραίτητο.

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Διακοπτης επιπέδου πλήρους διαχωριστικού 
δοχείου ελαττωματικός

Ελέγξτε τον διακόπτη επιπέδου. Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Αποθέσεις βακτηριδίων ή άλγης στην επιφάνεια 
του φίλτρου της μεμβράνης ΑΟ

Πλύνετε καλά την μεμβράνη, αντικαταστήστε την, αν 
είναι απαραίτητο. Στο μέλλον προσέξτε: Αποφεύγε-
τε το πόσιμο νερό και τις μεγάλες περιόδους αδρά-
νειας.

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Λεκέδες στην επι-
φάνεια του οχήμα-
τος κατά την Φρο-
ντίδα Επιφανείας 
(ανεπαρκής αφαί-
ρεση μετάλλων 
από το διήθημα)

Πολύ υψηλή περιεκτικότητα του αποσκληρυμέ-
νου νερού σε μέταλλα

Ελέγξτε την ικανότητα ροής του αποσκληρυμένου 
νερού.

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Διάρρηξη της μεμβράνης ΑΟ, ελαττωματική μό-
νωση

Αντικαταστήστε την μόνωση ή την μεμβράνη. Ελέγ-
ξτε την αγωγιμότητα

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Ανάμειξη διηθήματος και αποσκληρυμένου νε-
ρού

Σύγκριση της αγωγιμότητας του διηθήματος από 
τον χαλύβδινο σωλήνα και του νερού από το διαχω-
ριστικό δοχείο διηθήματος.

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Βλάβη Πιθανά αίτια Αντιμετώπιση από
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Βλάβες στις διατάξεις αντιπαγετικής προστασίας)

Βλάβη Πιθανό αίτιο Αντιμετώπιση από

Το αερόθερμο δεν 
λειτουργεί

Λανθασμένη ρύθμιση του αερόθερμου Ελέγξτε τη ρύθμιση (ανατρέξτε στο τμήμα "Ρυθμί-
σεις")

Χειριστής

Βλάβη στο αερόθερμο Αντικαταστήστε το αερόθερμο. Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Η αντιπαγετική 
προστασία δεν λει-
τουργεί

Διακοπή της παροχής ρεύματος Ελέγξτε και εξασφαλίστε την παροχή τάσης Χειριστής

Λανθασμένη συναρμολόγηση του αισθητήρα 
εξωτερικής θερμοκρασίας

Ανατρέξτε στο τμήμα "Εγκατάσταση μονάδας". Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Παγωμένος σωλή-
νας ψεκασμού, πι-
στολέτο χειρός και 
ελαστικός σωλή-
νας υψηλής πίεσης

Σήτα με στραγγαλιστικό πηνίο (κόκκινη σήμαν-
ση)

Ανοίξτε την κοχλιωτή σύνδεση. Καθαρίστε τη σήτα. 
Ελέγξτε την ελεύθερη διέλευση από την οπή του 
στραγγαλιστικού πηνίου.

Χειριστής

Φραγμένο φίλτρο στην αντλία αντιπαγετικής 
προστασίας

Καθαρίστε το φίλτρο και τοποθετήστε το ξανά στη 
θέση του

Χειριστής

Η θέρμανση της 
θέσης πλύσης δεν 
λειτουργεί σε περί-
πτωση παγετού

Λανθασμένη συναρμολόγηση του αισθητήρα 
εξωτερικής θερμοκρασίας

Ανατρέξτε στο τμήμα "Εγκατάσταση μονάδας". Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Βλάβη στον εναλλάκτη θερμότητας ή στην 
αντλία κυκλοφορίας

Ελέγξτε τον εναλλάκτη θερμότητας, την αντλία και 
το σύστημα σωληνώσεων και επιδιορθώστε εάν εί-
ναι απαραίτητο.

Υπηρεσία εξυ-
πηρέτησης πε-
λατών

Βλάβη στον καυστήρα Αντιμετωπίστε η βλάβη του καυστήρα. Χειριστής

Ο διακόπτης προστασίας κινητήρα της αντλίας 
κυκλοφορίας για τη θέρμανση της θέσης στάθ-
μευσης ενεργοποιήθηκε

Απασφαλίστε το διακόπτη προστασίας του κινητή-
ρα, εντοπίστε το αίτιο εάν επαναληφθεί.

Χειριστής, Υπη-
ρεσία εξυπηρέ-
τησης πελατών
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Κωδ. παραγγελίας: 6.761-284.0

Κωδ. παραγγελίας 6.768-004.0
για τον προσδιορισμό της σκληρότητας του 
φρέσκου νερού.

Κωδ. παραγγελίας 6.768-003.0
για τον προσδιορισμό της εναπομείνασας 
σκληρότητας του αποσκληρυμένου νερού.

Κωδ. παραγγελίας 6.548-066.0
για τον προσδιορισμό της εναπομείνασας 
περιεκτικότητας του αποσκληρυμένου και 
του φρέσκου νερού σε χλώριο.

Κωδ. παραγγελίας: 6.287-016.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.288-016.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.288-055.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.288-028.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.288-116.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.290-911.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.228-001.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.295-515.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.295-517.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.295-519.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.295-521.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.295-523.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.295-553.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.295-428.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.295-838.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.295-419.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.907-200.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.394-374.0

6.394-255.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.999-023.0

6.999-080.0

6.999-046.0

Κωδ. παραγγελίας: 6.999-017.0

RM 100 ASF
RM 101 ASF

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 εγ-
γύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την 
απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το 
οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην 
πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία 
τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών μας.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά 
τη μεταφορά λάβετε υπόψη το βάρος της 
συσκευής.
 Κατά τη μεταφορά με οχήματα, ασφαλί-

στε τη συσκευή έναντι ενδεχόμενης ολί-
σθησης και ανατροπής, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες κατευθυντήριες 
οδηγίες.

� ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και βλάβης! Κατά 
την αποθήκευση λάβετε υπόψη το βάρος 
της συσκευής.

Εξαρτήματα

Πρόσθετα εξαρτήματα

Φίλτρο νερού G 1“

Σετ ελέγχου

Σετ ελέγχου A

Σετ ελέγχουB

Σετ ελέγχου Γ

Υλικά λειτουργίας

Αποσκληρυντικό άλας σε ταμπλέτες

Λάδι κινητήρα Hypoid SAE 90

Λιπαντικό υψηλών επιδόσεων

Λιπαντικό σιλικόνης

Λιπαντικό Schloss

Καθαριστικό ανοξείδωτου χάλυβα

Σπρέι προστασίας από την υγρασία

Απορρυπαντικό

Ισχυρό διαλυτικό ρύπων CP930 ASF, 20 
l

Πλύση ΥΠ CP 935 ASF, 20 l

Ενεργός αφρός CP 940 ASF, 20 l

Ζεστό κερί CP 945 ASF, 20 l

Άριστη φροντίδα CP 950 ASF, 20 l

Πλύση ΥΠ RM 806, 20 l

Καυτό κερί RM 820 ASF, 20 l

Αφρώδες καθαριστικό RM 838 ASF, 20 l

Περιποίηση συσκευής

Απορρυπαντικό χώρων πλυσίματος και 
πλακιδίων RM 841, 20 l

Ξέστρο για παράθυρα

Φιάλη ψεκασμού 1 l

RM Sprayer 5 l

Τηλεσκοπική ράβδος

Στήριγμα επένδυσης

Λευκές επενδύσεις

Πανί μικροϊνών μπλε

Προιόντα διάλυσης ασβεστώσεων

Εγγύηση

Μεταφορά

Αποθήκευση
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Υπόδειξη:
Η μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο από
– εγκαταστάτες της υπηρεσίας εξυπηρέ-

τησης πελατών της KÄRCHER
– άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από 

την KÄRCHER

� ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Να εξασφαλιστεί ότι δεν εκπέμπονται καυ-
σαέρια κοντά στις εισόδους αέρα.
Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί επαρκής 
αερισμός και σωστή απομάκρυνση των 
καυσαερίων.
Για να τοποθετήσετε σωστά την εγκατάστα-
ση, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 
προυποθέσεις:
– Οριζόντιο, επίπεδο βάθρο με ξεχωρι-

στό σχεδιάγραμμα (ζητήστε το από την 
KÄRCHER).

– Ηλεκτρολογικές συνδέσεις βλ. "Τεχνικά 
χαρακτηριστικά".

– Υδραυλική σύνδεση, βλ. "Τεχνικά χαρα-
κτηριστικά".

– Επαρκής μόνωση/ θέρμανση των αγω-
γών προσαγωγής νερού και καυσίμου 
κατά τη χειμερινή λειτουργία.

– Φρεάτιο αποχέτευσης και ορθή διάθεση 
των απόνερων.

– Επαρκής φωτισμός στη θέση πλύσης, 
ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής εργα-
σία για τον πελάτη του πλυντηρίου.

Αφαιρέστε την συσκευασία της εγκατάστα-
σης και διαθέστε τα υλικά για ανακύκλωση.

 Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδο και 
οριζόντιο χώρο και ευθυγραμμίστε την 
με τους κοχλίες ρύθμισης του πλαισίου 
βάσης.

 Τοποθετήστε τους σωλήνες της εξάτμι-
σης στην εξωτερική πλευρά της στέγης 
και στερεώστε τους από μέσα με τις βί-
δες που περιλαμβάνονται στην συσκευ-
ασία.

 Συνδέστε τον ελαστικό σωλήνα υψηλής 
πίεσης στην εγκατάσταση.

 Συνδέστε το ελαστικό σωλήνα υψηλής 
πίεσης με το πιστολέτο χειρός.

 Συνδέστε το σωλήνα ψεκασμού στο πι-
στολέτο χειρός.

 Σφίξτε καλά τα παξιμάδια συνδέσμου 
με το χέρι.

Για το διαχωρισμό από το δίκτυο πόσιμου 
νερού πρέπει να τοποθετηθεί ένας διαχω-
ριστής συστήματος τύπου ΒΑ, κατηγορίας 
4, μεταξύ της εγκατάστασης και του δικτύου 
πόσιμου νερού. Επιπλέον, πρέπει να λη-
φθούν υπόψη οι τοπικοί κανονισμοί.

Υπόδειξη:
Οι προσμείξεις στο νερό παροχής μπο-
ρούν να προκαλέσουν βλάβες στη μονάδα. 
Η Kärcher συνιστά να χρησιμοποιείτε φίλ-
τρο νερού (βλ. "Παρελκόμενα").
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος βλάβης στη μονάδα από την τρο-
φοδοσία με ακατάλληλο νερό. Για την τρο-
φοδοσία της μονάδα να χρησιμοποιείται 
μόνο πόσιμο νερό.
Απαιτήσεις ποιότητας ακατέργαστου νε-
ρού:

Σχετικά με τις τιμές σύνδεσης βλ. "Tεχνικά 
χαρακτηριστικά".
 Περάστε το σωλήνα προσαγωγής από 

κάτω στο άνοιγμα της εγκατάστασης 
και συνδέστε τον.

Σε περίπτωση χρήσης ενός μπλοκ διανο-
μής νερού 4ου τύπου νερού μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί και νερό χρήσης σε ορισμένα 
προγράμματα πλύσης.
Απαιτήσεις ποιότητας νερού χρήσης:

� ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Η σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να εκτελεστεί 
από έμπειρο ηλεκτρολόγο και να πληρού-
νται οι απαιτήσεις του προτύπου IEC 
60664-1.
Η εγκατάσταση πρέπει να είναι ασφαλισμέ-
νη με διακόπτη προστασίας έναντι της ρυ-
ποφόρου ισχύος με ρεύμα απεμπλοκής χα-
μηλότερο ή ίσο με 30 mA.
Υπόδειξη:
Στον αγωγό τροφοδοσίας της μονάδας 
πρέπει να εγκατασταθεί σε εύκολα προ-
σβάσιμη θέση ένας διακόπτης εκτάκτου 
ανάγκης με σήμανση, από τον οποίον μπο-
ρεί να απενεργοποιηθεί ολόκληρη η μονά-
δα.
 Μετά τη σύνδεση της εγκατάστασης, 

ελέγξτε την κατεύθυνση περιστροφής 
της αντλίας κυκλοφορίας ζεστού νερού 
και της αντλίας κυκλοφορίας θέρμαν-
σης της θέσης πλύσης (προαιρετικό).

Υπόδειξη:
Η μέγιστη επιτρεπόμενη υποπίεση στον 
αγωγό καυσίμου (μέτρηση μεταξύ του φίλ-
τρου καυσίμου και της αντλίας καυσίμου) 
ανέρχεται σε 0,4 bar.

Η υποπίεση εξαρτάται από:
– Το μήκος της σωλήνωσης
– Το ύψος αναρρόφησης
– Τον εξοπλισμό, τις διακλαδώσεις και τις 

γωνίες των αγωγών άντλησης (διακε-
κομμένη γραμμή στο διάγραμμα)

– Η διατομή των σωληνώσεων (μετά τους 
+4 °C από το πετρέλαιο θέρμανσης εκ-
κρίνεται παραφίνη, η οποία συσσωρεύ-
εται στα εσωτερικά τοιχώματα του σω-
λήνα)

Εγκατάσταση του μηχανήματος (μόνο για τεχνίτες)

Προετοιμασία του χώρου 
εγκατάστασης

Αποσυσκευασία

Στήσιμο και τοποθέτηση της 
εγκατάστασης

Συναρμολόγηση πρόσθετων 
εξαρτημάτων

Σωλήνες εξάτμισης

Εργαλείο καθαρισμού

Σύνδεση νερού

Παράμετροι Τιμή

Τιμή pH 6,5...9,5

ηλεκτρική αγωγιμότη-
τα

max. 1000 µS/cm

Υδρογονάνθρακες < 0,01 mg/l

Χλωρίδια < 250 mg/l

Ασβέστιο < 200 mg/l

Ολική σκληρότητα < 28 °dH

Σίδηρος < 0,2 mg/l

Μαγγάνιο < 0,05 mg/l

Χαλκός < 0,02 mg/l

Θειικό οξύ < 240 mg/l

Ενεργό χλώριο < 0,1 mg/l

χωρίς δυσάρεστες οσμές

4ος τύπος νερού (προαιρετικό)

Παράμετροι Τιμή

Τιμή pH 6,5...9,5

ηλεκτρική αγωγιμότη-
τα

< Τιμή μέτρησης 
καθαρού νερού + 
1200 µS/cm, μέγ. 
2000 µS/cm

Υλικά επικάθισης <0,5 ml/l*

υλικά φιλτραρίσμα-
τος**

< 50 µm

Υδρογονάνθρακες <20 mg/l

Χλωρίδια < 300 mg/l

Ασβέστιο < 200 mg/l

Ολική σκληρότητα < 28 °dH

Σίδηρος < 0,5 mg/l

Μαγγάνιο < 0,05 mg/l

Χαλκός < 2 mg/l

Θειικό οξύ < 240 mg/l

Ενεργό χλώριο < 0,3 mg/l

χωρίς δυσάρεστες οσμές
* όγκος δοκιμής 1 λίτρο / χρόνος δημιουρ-
γίας ιζήματος 30 λεπτά
** χωρίς λειαντικά υλικά

Ηλεκτρική σύνδεση

Αγωγός καυσίμου προς την 
εξωτερική δεξαμενή καυσίμου
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– Ιξώδες του πετρελαίου θέρμανσης 
(ανάλογα με τη θερμοκρασία)

Μέτρα κατά της υπερβολικά υψηλής υπο-
πίεσης:
– Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος σωλήνα 

6 mm
– μικρές και κατά το δυνατό ευθείες σω-

ληνώσεις
– Μέγιστο ιξώδες 4...6 cSt στους 20 °C
– Σε εξαιρετικές περιπτώσεις χρησιμο-

ποιήστε ξεχωριστό αγωγό καυσίμου με 
αντλία τροφοδοσίας

– Προθερμάνετε το πετρέλαιο θέρμαν-
σης, τοποθετήστε συνοδευτική θέρμαν-
ση στον αγωγό αναρρόφησης

– Εάν υφίσταται κίνδυνος παγετού, χρη-
σιμοποιείτε πετρέλαιο θέρμανσης με 
πρόσθετα (βελτιωτικά ροής) (χειμερινό 
πετρέλαιο)

Υπόδειξη:
Προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της 
θέρμανσης θέσης πλυντηρίου είναι η δια-
μόρφωση της θέσης πλυντηρίου σύμφωνα 
με τις συστάσεις της KÄRCHER.
 Συνδέστε τους αγωγούς δικτύου της 

θέρμανσης θέσης πλύσης με τη συ-
σκευή μέσω των διανομέων.

 Συναρμολόγηση του αισθητήρα εξωτε-
ρικής θερμοκρασίας:

– προστασία από την άμεση ηλιακή ακτι-
νοβολία (βόρεια του Ισημερινού στη βό-
ρεια πλευρά, νότια του Ισημερινού στη 
νότια πλευρά),

– προστασία από ζεστά τοιχώματα,
– προστασία από ζεστά ρεύματα αέρα.

1 Βαλβίδα διακοπής αγωγού προσαγω-
γής

2 Βαλβίδα πλήρωσης

 Συνδέστε τη βυθιζόμενη αντλία για την 
πλήρωση του συστήματος θέρμανσης 

θέσης πλύσης με τη βαλβίδα πλήρω-
σης (στον κόκκινο διανομέα).

 Τοποθετήστε τον αγωγό αναρροής από 
τη βαλβίδα πλήρωσης του μπλε διανο-
μέα στο δοχείο με το διάλυμα αντιπαγε-
τικής προστασίας.

 Ανοίξτε τις βαλβίδες διακοπής της προ-
σαγωγής και τις βαλβίδες πλήρωσης.

 Τροφοδοτήστε την εγκατάσταση με 
μείγμα αντιπαγετικής προστασίας για 
προστασία από παγετό έως τους -
25°C.

 Ενεργοποιήστε την αντλία επιδαπέδιας 
θέρμανσης (βλ. κεφάλαιο "Χειροκίνητες 
λειτουργίες").

 Εκτελέστε τη διαδικασία πλήρωσης έως 
ότου εξαφανιστούν οι φυσαλίδες από 
τον αγωγό αναρροής.

 Κλείστε τη βαλβίδα πλήρωσης αναρρο-
ής (στον μπλε διανομέα) και γεμίστε πε-
ρισσότερο το σύστημα αντιπαγετικής 
προστασίας, ώσπου το μανόμετρο να 
δείξει περ. 1,5 bar.

 Κλείστε τη βαλβίδα διακοπής του αγω-
γού πλήρωσης.

 Αφήστε την αντλία επιδαπέδιας θέρ-
μανσης να λειτουργήσει για ακόμα 15 
λεπτά τουλάχιστον.
Συμπληρώστε αντιπαγετικό υγρό κατά 
περίπτωση, ώσπου το μανόμετρο να 
δείξει 1,5 bar.

 Αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα. Συλ-
λέξτε και πετάξτε το υπόλοιπο αντιψυ-
κτικό διάλυμα.

 Ελέγξτε τις κοχλιωτές συνδέσεις του 
ελαστικού σωλήνα και του σωλήνα ως 
προς τη στεγανότητα.

 Ρυθμίστε τη βαλβίδα ανάμειξης του 
θερμοστάτη, βλ. κεφάλαιο "Ρυθμίσεις/
Θέρμανση θέσης πλύσης",

 Η στάθμη του λαδιού στις δύο αντλίες 
υψηλής πίεσης πρέπει να βρίσκεται με-
ταξύ των ενδείξεων ΜΙΝ και ΜΑΧ.

 Κόψτε τη μύτη του δοχείου λαδιού.

Ανατρέξτε στο τμήμα "Πλήρωση με υλικά 
λειτουργίας" στο προηγούμενο τμήμα των 
οδηγιών λειτουργίας.
Υπόδειξη:
Το αποσκληρυντικό άλας προστίθεται στη 
δεξαμενή άλατος κατά την ενεργοποίηση 
του εναλλάκτη βάσεων. Γι' αυτό μην προ-
σθέσετε τώρα αποσκληρυντικό άλας.

 Ανοίξτε την προσαγωγή νερού.

1 Βίδα εξαερισμού

 Κάντε απαέρωση της αντλίας κυκλοφο-
ρίας ζεστού νερού χαλαρώνοντας τη 
βίδα εξαερισμού και συσφίγγοντας την 
ξανά.

 Ρυθμίστε τον κεντρικό διακόπτη στη 
θέση "1".

1 Βίδα εξαερισμού

 Κάντε απαέρωση της αντλίας κυκλοφο-
ρίας αντιπαγετικής προστασίας χαλα-
ρώνοντας τη βίδα εξαερισμού και συ-
σφίγγοντας την ξανά.

 Εισάγετε τους ελαστικούς σωλήνες 
υπερχείλισης του εναλλάκτη βάσεων 
και το δοχείο αλάτων στον ενσωματω-
μένο αποχετευτικό σωλήνα.

 Γεμίστε τη δεξαμενή αλάτων με νερό 
(περ. 10 cm πάνω από το άνω άκρο της 
σήτας) Μη συμπληρώνετε ακόμα 
άλατα!

 Ανοίξτε αργά την βαλβίδα αποκοπής 
φρέσκου νερού και περιμένετε έως 
ότου γεμίσει με νερό το δοχείο πίεσης.

 Αφαιρέστε το κάλυμμα της βαλβίδας 
ελέγχου.

1 Πλήκτρο προγράμματος

 Πατήστε το κουμπί προγράμματος και 
περιστρέψτε το προς την κατεύθυνση 

Συνδέστε και ενεργοποιήστε τη 
θέρμανση της θέσης πλύσης

Έλεγχος της στάθμης λαδιού

Πλήρωση με υλικά λειτουργίας

Έναρξη λειτουργίας

Ενεργοποίηση εναλλάκτη βάσεων

Ανάστροφη πλύση
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του βέλους για να επιλέξετε τη λειτουρ-
γία "Ανάστροφη πλύση". 
Από την σύνδεση αποχέτευσης διαρρέ-
ουν αέρας και νερό, έως ότου η εγκατά-
σταση εξαεριστεί εντελώς.

Υπόδειξη:
Περιορίστε την ανάστροφη πλύση στο ελά-
χιστο, διαφορετικά τα κύτταρα του αισθητή-
ρα μετρήσεων θα εξαντληθούν και έτσι θα 
χρειαστεί πλήρης ανανέωση του αντίστοι-
χου δοχείου εναλλαγής.
 Τραβήξτε το φίλτρο αναρρόφησης που 

είναι στερεωμένο στον σωλήνα της άλ-
μης από τους σωλήνες του δοχείου 
άλατος.

 Πιέστε το κάλυμμα της βαλβίδας NR1 
(ακριβώς κάτω από τον μηχανισμό 
προγράμματος) με ένα κατσαβίδι.
Η βαλβίδα σφράγισης αέρα γεμίζει και 
από το φίλτρο αναρρόφησης εξέρχεται 
αέρας.
Εάν από το φίλτρο αναρρόφησης στα-
ματήσει να εξέρχεται αέρας, αφήστε 
ελεύθερη τη βαλβίδα εξαερισμού.

 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο αναρρό-
φησης στους σωλήνες.

 Πατήστε το κουμπί προγράμματος και 
περιστρέψτε το προς την κατεύθυνση 
του βέλους για να επιλέξετε τη λειτουρ-
γία "Προσθήκη άλατος+Πλύση". 
Η στάθμη του νερού στην δεξαμενή άλα-
τος μειώνεται συνεχώς.
Υπόδειξη:
Εάν στη βαλβίδα σφράγισης αέρος συ-
γκεντρωθεί αέρας πριν αδειάσει το δο-
χείο άλατος (στάθμη υπολειμμάτων σε 
άδειο δοχείο άλατος περίπου 7 εκ.) και 
το σφαιρίδιο που επιπλέει στο δοχείο 
σφράγισης αέρος πέφτει προς τα κάτω, 
το σύστημα αναρρόφησης πρέπει να 
εξαεριστεί.

 Πατήστε το κουμπί προγράμματος και 
περιστρέψτε το προς την κατεύθυνση 
του βέλους για να επιλέξετε τη λειτουρ-
γία "Πλήρωση+Καθαρό πλύσιμο". 
Η βαλβίδα ελέγχου μετακινείται αυτόμα-
τα στη λειτουργία "Λειτουργία". Η δεξα-
μενή άλατος γεμίζει με νερό.

 Όταν η στάθμη του νερού είναι η ενδε-
δειγμένη, γεμίστε τη δεξαμενή άλατος 
με ταμπλέτες άλατος κατά DIN 19604 
(βλ. επίσης κεφάλαιο Εξοπλισμός).

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, 
η εγκατάσταση είναι έτοιμη για λειτουργία. 
Η ενεργοποίηση ολοκληρώνεται με τον 
έλεγχο του μαλακού νερού.

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση:
 Γεμίστε την μεμβράνη με νερό της βρύ-

σης (συνδέστε με το δίκτυο.)
 Ξεπλύνετε την μεμβράνη επί 10 ... 20 

λεπτά (η εμφάνιση αφρού είναι φυσιο-
λογική).

Κατά την επανέναρξη της λειτουργίας έπει-
τα από διακοπή:
 Συνεχίστε την πλύση, έως ότου στον 

μετρητή ροής διηθήματος σταματήσουν 
να εμφανίζονται φυσαλίδες.

1 Κοχλίας ρύθμισης

 Ελέγξτε την πίεση του διαλύματος κα-
θαρισμού.
Τιμή αναφοράς: 0,9...1,0 MPa (9...10 
bar).

 Διορθώστε την πίεση κατά περίπτωση, 
περιστρέφοντας τον κοχλία ρύθμισης.

 Ελέγξτε τη ρύθμιση του καυστήρα.
 Ελέγξτε όλες τις λειτουργίες της μονά-

δας.
 Ελέγξτε όλα τα προγράμματα πλύσης 

σε όλες τις θέσεις πλύσης.
 Ελέγξτε την στεγανότητα της μονάδας 

και σφίξτε τις βίδες, εάν είναι απαραίτη-
το.

Η πρώτη ενεργοποίηση του καυστήρα αε-
ρίου να ανατεθεί αποκλειστικά στους εξου-
σιοδοτημένους τεχνικούς του κατασκευα-
στή του καυστήρα.
– Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι συν-

δεδεμένες με τη δική τους καμινάδα.
– Η έξοδος καυσαερίων πρέπει να είναι 

σύμφωνη με τους τοπικούς κανονι-
σμούς σε συμφωνία με τον αρμόδιο συ-
ντηρητή καπνοδόχων.

Τύπος B23
Συσκευή αερίου χωρίς ασφάλεια ρεύματος, 
όπου όλα τα εξαρτήματα υπό υπερπίεση 
της οδού εξόδου καυσαερίων εκτίθενται 
στον αέρα καύσης. Η εγκατάσταση B23 
επιτρέπει τη σύνδεση της συσκευής με μια 
συμβατική μονή καμινάδα κατά DIN 18160 
και χρήση αναλόγως του αέρα του χώρου. 
Προϋπόθεση είναι, η καμινάδα να ενδείκνυ-
ται για τη σύνδεση συσκευών με τιμές καύ-
σης (π.χ. με ανακαίνιση της καμινάδας με 
προσθήκη ενός αγωγού από ανοξείδωτο 
χάλυβα).

Ανανέωση

Συμπλήρωση / Καθαρό πλύσιμο

Πλήρωση του δοχείου άλατος

Ενεργοποίηση της εγκατάστασης 
ΑΟ

Έλεγχος της πίεσης στον 
καθαριστήρα ζαντών (προαιρετικό)

Έλεγχος της λειτουργίας της 
εγκατάστασης

Έναρξη λειτουργίας του καυστήρα 
αερίου (προαιρετικό)

Συσκευή αερίου με εγκατάσταση 
καυσαερίων, η οποία αφαιρεί τον αέρα 
καύσης από το χώρο λειτουργίας
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* SB MB Standard
** SB MB Comfort

Φύλλο διαστάσεων παραλλαγής CAB
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* SB MB Standard
** SB MB Comfort

Φύλλο διαστάσεων παραλλαγής SKID
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Φύλλο διαστάσεων παραλλαγής SKID με πρόσθετο εξοπλισμό WSO
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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

Δήλωση Συμμόρφωσης των 
ΕE

Προϊόν: Σύστημα καθαρισμού υψη-
λής πίεσης

Τύπος: 1.070-xxx

Σχετικές οδηγίες των ΕE
2006/42/EK (+2009/127/EK) 
2014/30/EE
2000/14/EΚ
Εφαρμοσθέντα εναρμονισμένα πρότυ-
πα
EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011
EN 55014–2: 2015
EN 60335–1
EN 60335–2–79
EN 61000–3–2: 2014
EN 61000–3–3: 2006
EN 62233: 2008
Εφαρμοσθείσα διαδικασία συμμόρφω-
σης
2000/14/EΚ: Παράρτημα V
στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A)
Μετρημένη: 83
Εγγυημένη: 86

Chairman of the Board of Management Director Regulatory Affairs & Certification
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Εκτελέστηκε έλεγχος την:

Ευρήματα:

Εκτελέστηκε έλεγχος την:

Ευρήματα:

Εκτελέστηκε έλεγχος την:

Ευρήματα:

Εκτελέστηκε έλεγχος την:

Ευρήματα:

Πρωτόκολλο ελέγχου υψηλής πίεσης

Τύπος εγκατάστασης: Αρ. κατασκευαστή: Ημ/νία έναρξης λειτουργίας:

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπογραφή

Υπογραφή

64 EL


	Πίνακας περιεχομένων
	Σχετικά με τον παρόν εγχειρίδιο οδηγιών
	Οι οδηγίες αυτές απευθύνονται σε
	Ορολογία
	Καθαρό νερό
	Εναλλάκτης βάσεων
	Αποσκληρυμένο νερό
	Αντίστροφη όσμωση (συντόμευση: ΑΟ)
	Συμπύκνωμα
	Διήθημα
	Νερό χρήσης


	Προστασία περιβάλλοντος
	Υποδείξεις ασφαλείας
	Γενικά
	Κανονισμοί και οδηγίες
	Καυστήρας αερίου (προαιρετικό)

	Επίπεδα ασφαλείας
	Σύμβολα στην εγκατάσταση
	Ωτοασπίδες
	Συμπεριφορά σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης
	Αρμόζουσα χρήση
	Τόπος εργασίας

	Χειρισμός
	Απενεργοποίηση σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης
	Προγράμματα πλυσίματος
	Βασικά προγράμματα
	Πρόσθετα προγράμματα (προαιρετικά)

	Διαδικασία χειρισμού
	Έκδοση με 1 εργαλείο
	Έκδοση με 2 εργαλεία (προαιρετικό)
	Χρόνος πλύσης


	Άνοιγμα της εγκατάστασης
	Ρυθμίσεις
	Γενικός διακόπτης
	Ρύθμιση συμπιεστή
	Ρύθμιση δοσομετρικής αντλίας
	Βασική ρύθμιση

	Σταθμός ξηρού αφρού
	Βασική ρύθμιση νερού
	Βασική ρύθμιση νερού/χημικών
	Βασική ρύθμιση αέρα

	Απορρυπαντικό ζαντών/εντατικός αφρός (προαιρετικό)
	Βασική ρύθμιση νερού/χημικών
	Βασική ρύθμιση αέρα

	Μικρογαλάκτωμα (προαιρετικό)
	Διάταξη ανάμιξης (προαιρετικό)
	Σύστημα ελέγχου
	SB MB Standard
	SB MB Comfort
	Κανονική λειτουργία
	Εμφάνιση μενού "Ρυθμίσεις πελάτη"
	Επιλογή της υπό ρύθμισης παραμέτρου
	Ρύθμιση παραμέτρου με μια μεταβλητή
	Ρύθμιση παραμέτρου με περισσότερες μεταβλητές
	Έξοδος από το μενού
	Χρόνοι λειτουργίας
	Χρόνος φωτισμού
	Σταθερές αργίες
	Κινητές αργίες
	Ημερομηνία / Ώρα
	Αξία κερμάτων
	Διάρκεια προγραμμάτων
	P1020: Ρυθμίσεις μονάδων
	Ρύθμιση δοσομετρικών αντλιών
	Σύστημα

	Αερόθερμο
	Αερόθερμο SB MB

	Θέρμανση θέσης πλύσης
	Αντιπαγετική προστασία με διαφυγόν ύδωρ
	Έκτακτη αντιπαγετική προστασία
	Εξωτερικός θερμοστάτης

	Πλήρωση με υλικά λειτουργίας
	Διάθεση απορρυπαντικού
	Εξαερισμός της δοσομετρικής αντλίας

	Πλήρωση με καύσιμο
	Γεμίστε με αποσκληρυντικό άλας

	Χειροκίνητες λειτουργίες
	Μενού χειροκίνητων λειτουργιών

	Ένδειξη τζίρου
	Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

	Αντιπαγετική προστασία
	Θέρμανση θέσης πλύσης
	Εργασίες συντήρησης πριν και κατά την διάρκεια της περιόδου παγετού

	Απενεργοποίηση
	Απενεργοποίηση σε περίπτωση κινδύνου από παγετό

	Διακοπή της λειτουργίας
	Απενεργοποίηση σε παγετό

	Λειτουργία
	Σχεδιάγραμμα ροής της μονάδας με υγρό αφρό
	Σχεδιάγραμμα ροής της μονάδας με ξηρό αφρό
	Πρόσθετο εξάρτημα Ηλεκτρική αποσύνδεση (προαιρετικό)
	Απορρυπαντικό ζαντών/εντατικός αφρός (προαιρετικό)
	Μικρογαλάκτωμα (προαιρετικό)
	Αντιπαγετική προστασία με 1 εργαλείο (προαιρετικό μόνο SB-MB 2 αντλίες Fp)
	Αντιπαγετική προστασία με 2 εργαλεία (προαιρετικό μόνο SB-MB 2 αντλίες Fp)
	4ος τύπος νερού
	Αντιπαγετική προστασία εσωτερική (προαιρετικό)
	Αντιπαγετική προστασία εξωτερική (προαιρετικό)
	Θέρμανση θέσης πλύσης (προαιρετικό)
	Μηχανισμοί παρακολούθησης και ασφαλείας
	Βαλβίδα υπερχείλισης της αντλίας υψηλής πίεσης
	Βαλβίδα ασφάλειας
	Βαλβίδα ανάμειξης θερμοστάτη
	Παρακολούθηση φλόγας
	Θερμοστάτης καυσαερίων
	Ελεγκτής θερμοκρασίας
	Μειωτήρας θερμοκρασίας
	Διάταξη παρακολούθησης ροής
	Ασφάλεια έλλειψης νερού
	Διακόπτης προστασίας κινητήρα
	Αισθητήρας σκληρού νερού
	Διακόπτης πίεσης έλλειψης νερού ΑΟ
	Διακόπτης στάθμης πλήρους διαχωριστικού δοχείου
	Διακόπτης στάθμης αντλία ΑΟ ενεργή
	Διακοπτης επιπέδου κενού διαχωριστικού δοχείου
	Μειωτήρας θερμοκρασίας 4ος τύπος νερού / ζεστό (προαιρετικό)


	Τεχνικά χαρακτηριστικά
	Γενικά
	Στοιχεία σχετικά με τον καυστήρα
	Τύπος νερού στο πρόγραμμα πλύσης

	Φροντίδα και συντήρηση
	Γενική περιγραφή
	Ένδειξη κατάστασης συστήματος.
	M144: Συντήρηση
	M146: Έκδοση/ Πληροφορίες
	M148: Κατάσταση καυστήρα
	M150: Κατάσταση θέσεων πλύσης
	Κατάσταση WSO
	Ώρες λειτουργίας

	Υποδείξεις συντήρησης
	Ποιος μπορεί να εκτελέσει τις εργασίες συντήρησης;
	Σύμβαση συντήρησης

	Πρόγραμμα συντήρησης
	Εργασίες συντήρησης
	Αδειάστε το συμπυκνωμένο νερό από το συμπιεστή
	Λιπάνετε το πιστολέτο χειρός
	Καθαρισμός του υαλοδείκτη παρακολούθησης της φλόγας
	Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας καυσίμου
	Αλλαγή λαδιού
	Καθαρισμός της υποδοχής κερμάτων
	Ρύθμιση ηλεκτροδίων


	Αντιμετώπιση βλαβών
	Ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τις βλάβες
	Ένδειξη βλάβης
	Ένδειξη βλάβης στο κιβώτιο διακοπτών

	Βλάβες στην οθόνη
	Διαγράψτε τη βλάβη
	Εμφάνιση της λίστας σφαλμάτων
	Διαγραφή μνήμης σφαλμάτων

	Εμφάνιση της λίστας συμβάντων
	Βλάβες στο κύκλωμα ζεστού νερού
	Βλάβες στο σύστημα θέρμανσης της θέσης πλυσίματος
	Βλάβες καυστήρα σε συσκευές με θέρμανση πετρελαίου
	Βλάβες καυστήρα σε συσκευές με θέρμανση αερίου
	Βλάβες στην υποδοχή κερμάτων
	Βλάβες στις αντλίες υψηλής πίεσης
	Βλάβες στο σύστημα παροχής απορρυπαντικού
	Βλάβη στο απορρυπαντικό ζαντών/εντατικός αφρός
	Βλάβες στην παραγωγή ξηρού αφρού (προαιρετικό)
	Βλάβες στην κατεργασία νερού
	Βλάβες στις διατάξεις αντιπαγετικής προστασίας)

	Εξαρτήματα
	Πρόσθετα εξαρτήματα
	Φίλτρο νερού G 1“

	Σετ ελέγχου
	Σετ ελέγχου A
	Σετ ελέγχουB
	Σετ ελέγχου Γ

	Υλικά λειτουργίας
	Αποσκληρυντικό άλας σε ταμπλέτες
	Λάδι κινητήρα Hypoid SAE 90
	Λιπαντικό υψηλών επιδόσεων
	Λιπαντικό σιλικόνης
	Λιπαντικό Schloss
	Καθαριστικό ανοξείδωτου χάλυβα
	Σπρέι προστασίας από την υγρασία

	Απορρυπαντικό
	Ισχυρό διαλυτικό ρύπων CP930 ASF, 20 l
	Πλύση ΥΠ CP 935 ASF, 20 l
	Ενεργός αφρός CP 940 ASF, 20 l
	Ζεστό κερί CP 945 ASF, 20 l
	Άριστη φροντίδα CP 950 ASF, 20 l
	Πλύση ΥΠ RM 806, 20 l
	Καυτό κερί RM 820 ASF, 20 l
	Αφρώδες καθαριστικό RM 838 ASF, 20 l

	Περιποίηση συσκευής
	Απορρυπαντικό χώρων πλυσίματος και πλακιδίων RM 841, 20 l
	Ξέστρο για παράθυρα
	Φιάλη ψεκασμού 1 l
	RM Sprayer 5 l
	Τηλεσκοπική ράβδος
	Στήριγμα επένδυσης
	Λευκές επενδύσεις
	Πανί μικροϊνών μπλε
	Προιόντα διάλυσης ασβεστώσεων


	Εγγύηση
	Μεταφορά
	Αποθήκευση
	Εγκατάσταση του μηχανήματος (μόνο για τεχνίτες)
	Προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης
	Αποσυσκευασία
	Στήσιμο και τοποθέτηση της εγκατάστασης
	Συναρμολόγηση πρόσθετων εξαρτημάτων
	Σωλήνες εξάτμισης
	Εργαλείο καθαρισμού

	Σύνδεση νερού
	4ος τύπος νερού (προαιρετικό)

	Ηλεκτρική σύνδεση
	Αγωγός καυσίμου προς την εξωτερική δεξαμενή καυσίμου
	Συνδέστε και ενεργοποιήστε τη θέρμανση της θέσης πλύσης
	Έλεγχος της στάθμης λαδιού
	Πλήρωση με υλικά λειτουργίας
	Έναρξη λειτουργίας
	Ενεργοποίηση εναλλάκτη βάσεων
	Ανάστροφη πλύση
	Ανανέωση
	Συμπλήρωση / Καθαρό πλύσιμο
	Πλήρωση του δοχείου άλατος

	Ενεργοποίηση της εγκατάστασης ΑΟ
	Έλεγχος της πίεσης στον καθαριστήρα ζαντών (προαιρετικό)
	Έλεγχος της λειτουργίας της εγκατάστασης
	Έναρξη λειτουργίας του καυστήρα αερίου (προαιρετικό)
	Συσκευή αερίου με εγκατάσταση καυσαερίων, η οποία αφαιρεί τον αέρα καύσης από το χώρο λειτουργίας

	Φύλλο διαστάσεων παραλλαγής CAB
	Φύλλο διαστάσεων παραλλαγής SKID
	Φύλλο διαστάσεων παραλλαγής SKID με πρόσθετο εξοπλισμό WSO

	Δήλωση Συμμόρφωσης των ΕE
	Πρωτόκολλο ελέγχου υψηλής πίεσης

