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INTRODUÇÃO

NOTA

Os números em parêntesis referem-se aos componentes relacionados mostrados na sessão 

“Descrição da Máquina”.

CONTEÚDOS DO MANUAL
Este manual fornecer ao operador a informações necessárias para utilizar esta máquina de forma apropriada e 

segura. As informações incluem dados técnicos, segurança, operação, armazenamento, manutenção e descarte 

da máquina. O operador e técnico com qualificações relacionadas devem estudar cuidadosamente este manual 

antes de começar a operação e manutenção desta máquina. Por favor contate a VIPER para qualquer questão 

deste manual ou se necessitar de informação relacionada.

FINALIDADE
A finalidade deste manual é habilitar o operador e técnicos qualificados para realizarem a manutenção desta 

máquina.

O operador não deve realizar as operações que só devem ser realizadas por técnicos. A VIPER não se 

responsabiliza por quaisquer danos causados pelo não cumprimento desta regra.

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO

Todos os processos de operação, manutenção e reparação devem ser realizados por pessoal qualificado ou 

pelos centros de assistência da VIPER.

Só devem ser utilizadas peças de reposição e acessórios originais.

Se necessitar de assistência ou de comprar peças ou peças de reposição, contate a VIPER e informe o número do 

modelo e números de série da máquina.

ALTERAÇÕES E MELHORAMENTOS

A VIPER melhora os seus produtos continuamente. A VIPER reserva-se ao direito de alterar e melhorar as 

máquinas, e também ao direito de decidir se os benefícios das alterações são aplicáveis aos produtos já 

vendidos. Todas as alterações ou acessórios extra devem ser aceites pela VIPER e devem ser realizados pela 

companhia.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Este equipamento é indicado em ambientes domésticos e industriais, e é adequada para a limpeza de piso baixa e 

alta sujidade. Deve ser utilizada por operadores qualificados e num ambiente seguro. Este equipamento não se 

aplica para limpeza em exterior, em tapetes e pisos relativamente áspero.

DESEMBALANDO / TRANSPORTE

Siga cuidadosamente as instruções da embalagem quando desembalar.

Na entrega, inspecione a embalagem e a máquina de modo a assegurar-se que nenhum dano ocorreu durante o 

transporte. Se existe danos visíveis, mantenha a embalagem original, e peça ao transportador para confirmar e 

preencher a lista de danos para compensação.

CUIDADO

Quando desembalar e descarregar, ou durante o transporte da máquina em pisos com escadas, tenha 

cuidado para evitar que o interruptor de regulagem do fluxo de água bata, 

Parte A na figura à direita.

Verifique se a máquina está equipada com os itens seguintes:

1. Documentos técnicos

- Manual do Usuário

- Manual do Carregador On-board (se equipado)

2. Conector para carregador (se não equipado no carregador onboard, se existe o 

carregador externo)
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GUIAS DE SEGURANÇA GERAL

Avisos e notas especiais sobre danos potenciais (pessoais e máquina):

 AVISO!

Ÿ A máquina só pode ser operada sob as condições deste manual. Somente os acessórios aprovados pela 

VIPER devem ser utilizados.

Ÿ Esta máquina só deve ser utilizada por pessoal treinado ou autorizado. Crianças e pessoas inapropriadas não 

devem utilizar esta máquina.

Ÿ Sob utilização normal, a bateria pode emitir gás inflamável. Deve manter a bateria longe de itens radiantes, 

iluminantes e quentes, assim como faíscas. Quando a máquina é utilizada, assegure-se que o ambiente esteja 

ventilado e longe de chamas. Quando carregar, não fume perto da máquina.

Ÿ Desconecte a bateria antes da execução de operações de manutenção/reparação.

Ÿ Antes de utilizar o carregador on-board, verifique se os valores de voltagem e frequência indicados na placa de 

número de série são iguais aos da corrente.

Ÿ Quando trabalhar perto de peças elétricas, não utilizar jóias no corpo. Siga todas as medidas de precaução 

para evitar que o cabelo, jóais e roupas largas fiquem presas nas partes móveis da máquina.

Ÿ Não utilize esta máquina em áreas particularmente sujas. Não limpe a máquina diretamente com água. Não 

deixe que a máquina entre em contato com líquidos corrosivos.

Ÿ A temperatura para armazenamento e para o ambiente de funcionamento da máquina deve ser entre 0 e 40°C.

Ÿ A humidade do ar deve ser entre 30% - 105%.

Ÿ Não utilize a máquina em declives com inclinação superior a 2%.

Ÿ Em caso de incêndio, utilize extintores de pó seco. Não utilize extintores de fogo líquidos.

Ÿ Preste atenção particular quando a máquina é transportada em temperaturas inferiores a 0 °C. O tanque de 

água e a água nas mangueiras podem congelar e causar danos sérios à máquina.

Ÿ Utilize as escovas e mantas fornecidas com a máquina e as especificadas no Manual do Usuário. A utilização 

de outras escovas ou mantas podem reduzir a segurança.

Ÿ No caso de mau funcionamento, certifique-se que não é causado por falta de manutenção.

Ÿ Se for causada por outras condições, peça assistência do pessoal autorizado ou centro de assistência.

Ÿ Se for confirmado que as peças de substituição têm de ser substituídas, solicite as peças originais dos 

fornecedores ou agentes autorizados.

Ÿ De modo a assegurar a operação segura e correta da máquina, deixe o pessoal autorizado ou centro de 

assistência realizar a manutenção programada de acordo com os horários de manutenção das sessões 

relacionadas do manual.

Ÿ Esta máquina deve ser descartada corretamente uma vez que poderão existir substâncias venenosas e 

perigosas (baterias, etc.), e estas substâncias devem ser descartadas em centros especiais de acordo com as 

leis e regulamentos (refira à sessão de eliminação da máquina).
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Modelo                AS430B AS510B 

Altura da Máquina 980mm 

Capacidade do tanque de solução 40 litros 

Capacidade do tanque de recuperação 40 litros 

Diâmetro da roda de transporte 200mm 

Diâmetro da roda guia 76mm 

Potência do motor do sistema de vácuo 350w 

Inclinação Máxima                               2%％ (Máx) 

Nível da pressão do some m estação de 70dB(A
trabalho 

） ±3dB(A) 

Baterias padrão (2×12V) 24V 85Ah AGM (2×12V) 24V 105Ah AGM

Tamanho do compartimento da bateria (L x 340 x 330 x 260mm (Máx) 
C x A) 
Capacidade do circuíto do sistema de vácuo 1200 mm H2 O 

Largura de limpeza 430mm 510mm 

Largura do squeegee 730mm 790mm 
Comprimento máximo da máquina 1060mm 1100mm 

Largura da máquina sem squeegee 480mm 540mm 

Diâmetro da escova 430mm 510mm 
Peso com baterias e tanques vazios 112kg 128kg 

Peso bruto da máquina pronto a utilizar 152kg 168kg 

Potência do motor da escova 550W 560W 
Velocidade da escova 150rpm 

Pressão maxima do conjunto escova
      30kg (Máx) 35kg(Máx) 

        
Tamanho da embalagem (Cx L x A) 1200 x 610 x 1170mm 

1. Botão interruptor de segurança

2. Manopla

3. Painel de controle

4. Placa do número de série/ Dados técnicos / 

Certificado de conformidade

5. Proteção do controle

6. Suporte do cabo (*)

7. Luz indicadora de carregamento de bateria

8. Interruptor de reinício

9. Conector da bateria

10. Tampa da bateria

11. Tubo de vácuo para desperdícios

12. Cabo extensível do rodo

13. Tampa de segurança do conector da bateria

14. Puxador de elevação do rodo

15. Mangueira de drenagem

16. Parafuso de fixação do conjunto rodo

17. Clipe do rodo

18. Lâmina do rodo

19. Encaixe de apoio do rodo

DESCRIÇÃO DA MÁQUINA

ESTRUTURA DA MÁQUINA

20. Volante de ajuste do rodo

21. Encaixe do suporte traseiro do rodo

22. Encaixe do suporte frontal do rodo

23. Suporte do copo

24. Puxador da tampa do tanque de recuperação

25. Tampa do tanque de recuperação

26. Corpo do tanque

27. Tampa da entrada de água

28. Proteção da escova

29. Suporte da escova / Manta

30. Motor do sistema de vácuo

31. Motor da escova

32. Roda de 8”

33. Bateria

34. Tubo de vácuo

35. Carregador (*)

36. Filtro de flutuação

37. Tubo de nível de água (para indicar a 

quantidade de água no Tanque de Solução)

(*) só aplicável para máquinas já instaladas com o carregador on-board (opcional)

DADOS TÉCNICOS



FIGURAS DA ESTRUTURA DA MÁQUINA 
 

           
 
 

PAINEL DE CONTROLE (Figura 2)  
38. Luz indicadora de carregamento de bateria (verde quando carregada) 
39. Luz indicadora de bateria descarregada (vermelho) 
40. Luz indicadora de bateria descarregada (vermelho) 
41. Interruptor de energia 
42. Interruptor do vácuo 
43. Cronómetro (opcional, utilizado para indicar o tempo de funcionamento) 
44. Interruptor da válvula solenóide para controlo de vazão de água 
 

 
AS430B                                                 AS510B 

Figura 2 

Figura 1 
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INDICADOR DO CICLO DE CARREGAMENTO DAS BATERIAS 
(Figura 3)

(Opcional, aplicável para os modelos com carregador incorporado)
1. Quando o carregamento iniciar, a luz indicadora vermelha do carregador (45) 
pisca algumas vezes e parando para se tornar uma luz indicadora vermelha 
permanente, entrando no primeiro estado de carregamento;
2. Apos carregar durante um periodo de tempo, a luz indicadora vermelha do 
carregador (45) ira apagar-se, e a luz indicadora amarela (46) ira acender-se 
permanentemente, entrando no segundo estado de carregamento;
3. Apos carregar durante aproximadamente 10 horas, a luz indicadora amarela 
(46) ira desligar-se, e a luz indicadora verde (47) ira acender-se 
permanentemente, indicando que o ciclo de carregamento está completo.

NOTA
1) Durante o carregamento, se a luz indicadora amarela piscar: a bateria não é do mesmo tipo 
que o carregador, ou a bateria não está corretamente conectada, ou aconteceu curto-circuíto no 
terminal de saída.
2) Se a luz indicadora vermelha piscar: curto-circuíto dentro do carregador. (Para mais detalhes, 
refira às sessões relacionadas no manual do carregador.)

GUIA DE UTILIZAÇÃO

AVISO

Em certas partes da máquina, existem alguns sinais indicadores:

PERIGO

AVISO

CUIDADO

CONSULTA

Quando ler este manual o operador deve prestar atenção particular aos símbolos destes sinais.
Não ignore estes sinais sob nenhuma circunstancia. Se os mesmos foram danificados, substitua 
imediatamente.

INSTALAÇÃO E DEFINIÇÃO DA BATERIA DA MÁQUINA NOVA 

AVISO

Se a bateria for incorretamente instalada ou conectada, os componentes elétricos da máquina 
podem ser seriamente danificados. A bateria só pode ser instalada por pessoal qualificado. De 
acordo com o número do modelo da bateria (WET ou GEL), defina a placa de circuito funcional e 
carregador on- board (opcional).

Verifique se a bateria está danificada antes de instalar.
Desconecte o conector da bateria e o plugue do carregador on-board.
Tenha cuidado quando tocar na bateria.

Figura 3 

Figura 4 

Esta maquina necessita de duas (2) baterias 12V. Conecte como mostrado na Figura 
4 a direita
- a) As baterias (WET ou GEL/ AGM) já estão instaladas e podem ser utilizadas a 

qualquer altura.
- 1. Verifique a bateria. Conecte a bateria a maquina através do conector (9).
- 2. (Só aplicável para AS430B e AS510B): Pressione o interruptor on/off (41). Se a 

luz verde estiver acesa, significa que a bateria esta pronta a ser utilizada.
- Se as luzes amarela ou vermelha estiverem acesas, significa que a bateria 

necessita de ser carregada. (Veja a sessão de manutenção para os 
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b) Sem baterias

} 1. Compre bateria semelhante (refira à sessão dos parâmetros técnicos). A informação sobre a seleção da bateria 

pode ser ob�da dos agentes de bateria qualificados.

} 2. Defina a máquina e o carregador on-board (se equipado) de acordo com o �po de baterias (WET ou GEL/AGM). 

Adicionalmente, leia o seguinte parágrafo para saber como instalar a bateria.

INSTALAÇÃO DA BATERIA E DEFINIÇÃO DO TIPO DE BATERIA (WET OU GEL/AGM)

De acordo com o �po da bateria (WET ou GEL/AGM), defina a placa de circuito 

elétrico no carregador on-board. Siga os seguintes passos:

} 1. Cer�fique-se que o conector da bateria está desconectado. Se a máquina for 

definida como “AGM” na fábrica, passe diretamente para o Passo 8; caso 

contrário, complete os Passos 2, 3 e 4.

} 2. Re�re a mangueira de drenagem (15).

} 3. Se equipado com carregador on-board, re�re o fio de carregamento da 

bobina.

} 4. Re�re a proteção do controlo (5), e os parafusos da tampa da bateria (10). 

Re�re os parafusos do suporte PCB. O interruptor DIP (B) para a definição do 

modelo da bateria pode ser encontrado quando virar a placa PCB. (Ver Figura 

5).

} 5. Ajuste o micro interruptor DIP (B) para a posição “WET”.

} 6. Complete os Passos 3, 4 e 5 em ordem reversa.

Instalação das baterias

} 7. Desconecte o conector da bateria (9).

} 8. Abra a tampa do tanque de recuperação (25) e verifique se o tanque de recuperação está vazio ou não; se não, 

esvazie-o através da mangueira de drenagem (15).

} 9. Desparafuse o botão fixo do rodo (16), re�re o conector que liga o tubo de vácuo (11) ao rodo, e re�re o rodo.

} 10. Desparafuse a tampa da bateria (10) e re�re-a.

} 11. Desparafuse o conector do cabo extensível do rodo (12) que liga o suporte do rodo (19), e pendure cabo 

extensível do rodo para cima.

} 12. Pendure a mangueira de drenagem (15) e o tubo de vácuo (11) para cima.

} 13. De acordo com o tamanho da bateria, empurre a placa de fixação para a caixa da bateria completamente para 

dentro.

NOTA

A dimensão da bateria não deve exceder: A x L x P: 330mm x 170mm x 260mm.

De acordo com as dimensões variantes das baterias, os requisitos para a seleção das baterias fixas são os 

seguintes:

„ 1) Para baterias com comprimento inferior a 270mm, u�lize 2 peças de placa de fixação (B, Figura 6) e 

coloque as lado a lado dentro da bateria do tanque de água;

„ 2) Para baterias com comprimento entre 310mm – 270mm, u�lize 1 peça de placa de fixação (B, Figura 

6) e coloque-a na bateria do tanque de água;

„ 3) Para baterias com comprimento entre 310mm – 330 mm, não existe necessidade de u�lizar placas de 

fixação para fixar a posição.

Figura 5

 
 

   Figura 6 



                                                    Figura 7 
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14. Instale a bateria com as ferramentas de instalação específicas da bateria (A, Figura 7). Após a bateria estar instalada, 

re�re as ferramentas de instalação e instale o suporte de fixação da bateria (B, Figura 7).

15. Coloque o conector da bateria (C, Figura 7) através do buraco no topo da tampa da caixa da bateria, coloque a 

mangueira de drenagem através do buraco correto da tampa da caixa da bateria, fixe a tampa com os 4 parafusos, e 

instale o cabo extensível do rodo, mangueira de drenagem e o rodo.

Carregamento da bateria

16. Para carregar a bateria (refira aos passos indicados na secção de manutenção).

ANTES DE INICIAR A MÁQUINA

INSTALAÇÃO E DESCARREGAMENTO DO SUPORTE DE ESCOVA/ALMOFADA

NOTA

De acordo com o �po de chão a ser limpo, deve instalar o suporte da escova (Figura 8, A) ou da 

almofada (Figura 8, B e C).

CUIDADO

Quando instalar ou descarregar o suporte do escova/disco manualmente, verifique primeiro se todos 

os interruptores estão na posição OFF e levante o rodo do chão. Após este procedimento, pode 

instalar o suporte da escova. Além disso, u�lize luvas protetoras para evitar que se corte em 

fragmentos.

} 1. (Só aplicável para AS430B e AS510B): cer�fique-se que o interruptor (41) está na posição de desconexão (O).

} 2. Pressione a manopla de condução (2) para levantar o corpo do tanque (26).

} 3. Coloque o suporte de escova (A) ou disco (B-C) debaixo da caixa.

} 4. U�lize a manopla de condução (2) para baixar o corpo do tanque (26) para 

entrar em contato com o suporte da escova ou disco.

} 5. Para instalar o suporte da escova/manta automa�camente, mude o 

interruptor de energia (41) para a posição “I” e pressione o interruptor de 

segurança (1).

} Empurre gen�lmente a máquina para a frente para permi�r que a roda no 

fundo do corpo do tanque se alinhe com o suporte de escova ou manta, 

ficando bem instalado. Se necessário, repita este procedimento até o 

suporte de

} escova/manta estar completamente instalado.

} 6. Se o Passo 5 acima for di�cil de completar, u�lize o método manual 

seguindo a seta (D) para instalar o suporte de escova/almofada (como 

mostrado na Figura 8).

Figura  8 



 
Figura 9 

9

Manual do Usuário Lavadora de pisos - AS430B & AS510B

} 7. Para descarregar o suporte de escova/disco automa�camente, mude o interruptor de energia (41) para a posição 

“O”. U�lize a sua mão para segurar a manopla de condução, e pressione a máquina para baixo até que a roda guia 

toque no chão e o suporte de escova/disco fique no ar. Mude o interruptor de energia (41) para a posição “I”, e 

pressione o interruptor de segurança para girar o suporte de escova/almofada até que caia no chão.

} 8. Se o Passo 7 acima for di�cil de completar, u�lize o método manual de girar o suporte na direção oposta ao 

encaixe, e poderá re�rá-lo (como mostrado na Firgura 8).

AJUSTE DO EQUILÍBRIO DO RODO

} 9. Instale o RODO e aperte-o bem na manopla de condução. Conecte o tubo de vácuo para ao rodo.

} 10. Ajuste o rodo através do punho de ajuste (A) do rodo (veja a Figura 9).

} 1）Se a sessão do meio da lamina traseira do rodo, sessão B, �ver um intervalo com o chão ou a pressão para baixo 

for rela�vamente leve, ajuste a manopla de condução para a direção contra os ponteiros do relógios até o 

comprimento completo da lamina traseira do rodo ficar em contato completo com o chão. A lamina frontal do rodo 

deve tocar levemente no chão.

} 2）Se as duas pontas das laminas traseira do rodo, sessão C e D, �verem um intervalo com o

} piso o a pressão para baixo for rela�vamente leve, ajuste a manopla de condução para a direção dos ponteiros do 

relógios até o comprimento completo da lamina traseira do rodo ficar em contato completo com o chão. A fita frontal 

do rodo deve tocar levemente no chão.

Figura 10

Enchimento do tanque de solução

CUIDADO!

Só pode u�lizar detergentes de pouca espuma e não inflamáveis. 

Estes detergentes devem ser adequados para a u�lização com 

escovas.

} 11. Abra a tampa da entrada de água (27) e adicione água no tanque de solução. 

Não deixe que transborde. Encha até perto da beira do suporte do filtro da entrada 

de água. Quando preparar as soluções de limpeza, siga as proporções de diluição 

fornecidas pelo fabricante do químico e a temperatura da água não deve ser 

superior aos 40 °C.

REGULAGEM DO VOLUME DE FLUXO DE ÁGUA

AVISO!
A regulagem da alavanca da válvula de boia (A, Figura 10) deve ser 

realizada quando o interruptor de energia (41) está na posição “O”. 

} 12. O volume do fluxo de água pode ser ajustado através da alavanca da válvula de boia (A, Figura 10) de acordo com 

a quan�dade de água necessária para escovar o chão.
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INICIAÇÃO E PARADA DA MÁQUINA
Iniciar a máquina

} 1. Complete os passos preparatórios anteriores.

} 2. Pressione o interruptor de energia (41) para a posição “I”.

} 3. U�lize a alavanca do rodo (41) para baixar o rodo.

} 4. Pressione o interruptor da bomba de vácuo (42) para a posição “I”.

} 5. Pressione o interruptor de controle de volume do fluxo de água (44) para a 

posição “I”. (Trabalhe simultaneamente com o interruptor de segurança (1) 

para controlar o funcionamento da válvula solenoide.)

} 6. Segure o interruptor de segurança (1) e empurre para over a máquina. A 

escova (29) começa a rodar, e a máquina inicia o trabalho de limpeza.

CONSULTA: Como empurrar a máquina 

Uma das caracterís�cas da máquina é a instalação de dois 

interruptores de segurança de ambos os lados da manopla de 

condução. Cada interruptor de segurança é capaz de controlar 

independentemente a operação da escova.

Durante a u�lização, facilita o controle de operação da 

máquina.

Após experiência, o método de mover a máquina como mostrado na Figura 11 à direita é mais 

adequado, os usuários estarão mais confortáveis e reduz a fadiga de trabalho. Por isso, recomendamos 

que os usuários movam a máquina seguindo este método.

Desligar a máquina

} 7. Quando terminar de u�lizar a máquina, primeiro, re�re o suporte de escova/disco (refira aos passos relacionados 

na secção de instalação e descarregamento do suporte de escova/disco).

} 8. Libere o interruptor de segurança (1) para desligar o suporte de escova/almofada e a válvula solenoide.

} 9. Pressione o interruptor de bomba de vácuo (42) para a posição “O”, e a 

bomba do vácuo irá atrasar por 5 segundos antes de parar de funcionar.

} 10. Pressione o interruptor de controle de volume de fluxo de água (44) para 

a posição “O” para desligar completamente o funcionamento da válvula 

solenoide.

} 11. Pressione o interruptor de energia (41) para a posição “O”.

} 12. U�lize o puxador de elevação do rodo (14) para elevar o rodo.

} 13. Agarre a manopla de condução (2) e incline gen�lmente a máquina para 

trás até a roda guia (B) tocar no chão.

} Veja a Figura 12.

OPERAÇÃO DA MÁQUINA (ESCOVAGEM E SECAGEM)

} 1. Inicie a máquina de acordo com a descrição acima.

} 2. Segure o interruptor de segurança (1) (de acordo com a Figura 11), empurre 

para mover a máquina e inicie a limpeza.

} 3. Se necessário, desligue a máquina, e ajuste o punho regulador do rodo. (Refira aos passos para ajustar o equilíbrio 

do rodo).

} 4. Se necessário, desligue a máquina, e ajuste o volume do fluxo de água com a alavanca de válvula de boia. (Refira 

aos passos de ajuste de volume do fluxo de água.)

 

Figura 11 

Figura 12 
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CUIDADO!
De modo a evitar danos no piso, quando a máquina ficar num local sem se mover, desligue o 

interruptor de energia (41).

Carga da bateria durante a operação

5. A alimentação da bateria é suficiente para a operação normal da máquina só quando a luz indicadora verde (38) 

es�ver con�nuamente acesa.

NOTA

Quando as quatro luzes verdes (38) es�verem acesas, significa que a bateria está completamente 

carregada.

Quando só a úl�ma luz verde (38) es�ver ligada e começar a piscar, significa que é necessário  carregar a 

bateria, uma vez que a máquina se desligará após alguns minutos.

Após a úl�ma luz verde (38) se desligar, e a luz vermelha (39 e 40) começará piscar, a máquina irá parar 

automa�camente após alguns segundos. (Refira aos passos relacionados na sessão de manutenção).

CUIDADO!

Não u�lize a máquina quando a alimentação da bateria é insuficiente, de modo a evitar danos à bateria 

e diminuição da duração do funcionamento da mesma.

ESVAZIANDO O TANQUE
Quando o tanque de recuperação es�ver cheio, o disposi�vo flutuante desligara automa�camente a máquina, (36) 

bloqueando a entrada que liga a bomba do vácuo. Após o aumento de barulho da bomba de vácuo, pode-se considerar 

que a bomba de vácuo está sobrecarregada e uma drenagem imediata da água em excesso é necessária.

CUIDADO!

Se a bomba do vácuo for desligada repen�namente (por ex. devido a movimento repen�no, resultará na 

a�vação do disposi�vo flutuante no tanque de recuperação), e se a operação de religamento for 

necessária, siga os seguintes passos: 

pressione o interruptor de energia (41 e 42) para desligar a alimentação e a bomba de vácuo, e abra a 

tampa do tanque de recuperação (25) par verificar se o disposi�vo flutuante de proteção  no filtro 

regressou à super�cie da água. Feche a tampa do tanque de recuperação (25), e pressione o interruptor 

de energia (41 e 42) para ligar a alimentação e a bomba de vácuo.

Quando o tanque de recuperação es�ver completamente cheio com água de suja, siga os seguintes passos para a drenar.

Esvaziamento do tanque de recuperação

1. Desligue a máquina.

2. U�lize o puxador de elevação (14) para elevar o rodo.

3. Mova a máquina para um local de despejo indicado.

4. Pela manopla de condução (2) incline gen�lmente a máquina para trás até a roda de guia tocar no chão. (Para 

posicionamento da máquina veja a sessão parando da máquina).

5. Re�re a mangueira de drenagem do clipe de fixação, dobre a ponta 

superior da mangueira (como mostrado em A, Figrua 13), e abra a 

tampa da mangueira de drenagem, baixe-a para um nível baixo ou 

coloque-a no piso para drenar a água. Alterna�vamente, baixe-a para 

um nível baixo ou coloque-a no piso para que a saída de água fique 

apontada para baixo (como mostrado em B, Figura 13), e gire para abrir 

a tampa de drenagem de água para drenar a água suja no tanque. Após 

terminar de drenar, u�lize água limpa para limpar o interior do tanque 

de recuperação.

Figura 13 
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CUIDADO!

Quando drenar a água suja, o tubo de vácuo deve ser dobrado ou baixado para uma posição baixa (como 

mostrado na Figura 13 em A ou B). Abra a tampa do tubo para drenar a água. Não aponte a saída do tubo 

para cima, isto evitará que respingue no operador.

Esvaziamento do tanque de solução

6. Complete os passos 1 a 4.

7. Como mostrado na Figura 14, gire para abrir a tampa do tanque de 

solução (A) na direção contrária aos ponteiros do relógio seguindo a 

direção C, e drene completamente o tanque de solução. U�lize água limpa 

para limpar dentro do tanque. Quando terminar, gire bem a tampa do 

tanque de solução (A) na direção dos ponteiros seguindo a direção B.

APÓS UTILIZAR A MÁQUINA
Quando terminar a limpeza e antes de deixar a máquina, complete os seguintes 

passos:

1. Siga o processo descrito na sessão acima sobre a instalação do suporte da 

escova/disco, e re�re-o

2. Siga os processos descritos acima nas sessões relacionadas, drene a água 

completamente do tanque de solução e do tanque de recuperação.

3. Complete os processos de manutenção diários (refira à sessão de 

manutenção).

4. Armazene a máquina, incluindo o suporte de escova/disco e rodo num 

local limpo e seco. O rodo deve ser levantado ou re�rado.

PERÍODOS DE INATIVIDADE
Se a máquina não for u�lizada durante mais de 30 dias, trate da seguinte forma:

1. Complete o processo necessário que deve ser seguido após a máquina ser u�lizada.

2. Desconecte o conector (9) que liga a bateria à máquina.

3. De modo a não danificar a bateria, e se a máquina não for u�lizada durante mais de 3 meses, carregue a bateria 

uma vez a cada 3 meses.

UTILIZADA PELA PRIMEIRA VEZ
Após u�lizar pelas primeiras 9 horas, verifique todas as partes para se cer�ficar que nada ficou solto ou danificado 

durante a operação, e verifique que existe qualquer dano ou vazamento visível.

MANUTENÇÃO E CUIDADO
A duração de serviço e a segurança de operação máxima da máquina são asseguradas pela manutenção e cuidado 

apropriado.

A tabela abaixo fornece um plano de manutenção geral para a máquina. Os intervalos de tempo de manutenção são 

determinados pelas condições de funcionamento da máquina. Estes intervalos de tempo devem ser formulados pelo 

pessoal responsável pela manutenção.

AVISO!

Só deve realizar estes processos unicamente após a máquina ser desligada e a conexão entre a máquina e a 

bateria ser desligada. Antes de proceder com qualquer manutenção, estude atentamente as secções de 

segurança relacionadas.

Toda a manutenção no plano ou adicional deve ser realizada por pessoal qualificado ou centros de assistência 

autorizados.

Este manual só indica os procedimentos de manutenção mais simples e comuns.

Para qualquer processo de manutenção para além daqueles mencionados nesta tabela de manutenção, refira ao manual 

de manutenção do centro de assistência.

Figura 14 



TABELA DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA 

Procedimento 
 

Diário, 
após 
utilização 
da 
máquina 

Semanal Todos os 
6 meses 

Anual 

Carregamento da bateria     
Limpeza do rodo     
Limpeza do suporte de escova / disco     
Limpeza do tanque de água e filtro de flutuação, 
inspeção da vedação do tanque de água

    

Inspeção e substituição da lama do rodo     
Limpeza do filtro de solução     
Limpeza do filtro da bomba de vácuo     
Inspeção do nível líquido da bateria WET     
Inpeção do aperto das porcas e parafusos   1   

Inspeção ou substituição da escova de carbono 
do suporte de escova/disco

   2  

Inpeção ou sbstituição da escova de carbono 
da bomba de vácuo 

   2  

 (1)  Deve ser realizada 9 horas após a máquina começar a funcionar. 
 (2)  Estes procedimentos de manutenção devem ser realizados pelo Centro de Assistência 

Autorizado VIPER. 

13

Manual do Usuário Lavadora de pisos - AS430B & AS510B

CARREGAMENTO DA BATERIA

NOTA

Deve carregar a bateria quando a luz de aviso amarela ou vermelha acende, ou sempre que realizar 

uma limpeza.

CUIDADO!

Mantenha a bateria em condição completamente carregada de modo a estender a duração de 

funcionamento da bateria.

CUIDADO!

Assim que a energia da bateria ficar insuficiente, a bateria deve ser carregada o mais rápido possível. 

Inspecione o carregador pelo menos uma vez por semana.

CUIDADO!

Se um carregador on-board não es�ver equipado, selecione um carregador externo adequado para 

carregar a bateria.

AVISO!

Preste especial atenção quando carregar a bateria, uma vez que poderá exis�r vazamento de ácido 

durante o processo de carregamento. O ácido da bateria é corrosivo. Se a pele ou olhos entrarem em 

contacto, lave com água abundante e dirija-se a um médico.

1. Abra a tampa do tanque de recuperação (25) e observe se o mesmo está vazio ou não. Se não es�ver vazio, 

esvazie com a mangueira de drenagem (15).

2. Mova a máquina para uma área de carregamento específica.

3. Pressione o interruptor de energia (41) para a posição “O” para desligar a máquina.

4. Só aplicável para as baterias de adição de água WET

· Verifique o nível de eletrólito dentro da bateria. Se necessário, encha através da tampa.

· Mantenha todas as tampas abertas.

· Se necessário, limpe a super�cie superior da bateria.
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5. Selecione um dos seguintes procedimentos para carregar a bateria de acordo com o modelo da bateria a ser 

u�lizado.

Para carregar a bateria com um carregador externo

6. Verifique, de acordo com o manual relacionado, se o carregador externo é apropriado. A voltagem de saída deve 

ser de DC 24V.

7. Conecte o conector da bateria ao conector externo, e conecte o úl�mo à tomada.

8. Quando o carregamento terminar, conecte o conector de carregamento da bateria à máquina.

Para carregar a bateria com um carregador on-board (opcional)

9. Re�re a tampa de borracha no final do conector de carregamento da bateria.

10. Conecte a ponta do conector de carga da bateria à tomada com o fio de carregamento. (Note que se a voltagem 

de entrada do carregador on-board é de 220V-240V e a voltagem de saída é de 24V e se a frequência cumpre os 

requisitos). Quando o carregador está ligado à tomada, todas as funções serão desligadas automa�camente. Se 

a luz de aviso vermelha do carregador on-board con�nuar a ligar, significa que o carregador está carregando a 

bateria.

11. Quando a luz de aviso verde (47) es�ver ligada, significa que o processo de carregamento da bateria terminou.

12. Quando o carregamento es�ver completo, re�re o fio de conexão da ponta do conector de carregamento da 

bateria e da fonte de alimentação e volte a colocar a tampa de borracha.

13. Desligue o fio do carregador da fonte de alimentação, e enrole o fio na bobina (6).

NOTA

Se necessitar de mais informação sobre o carregador on-board (35), refira ao manual relacionado.

LIMPEZA DO RODO

NOTA

De modo a manter o bom funcionamento do vácuo no rodo, deve manter o rodo limpo, e manter a 

lamina do rodo em boas condições.

CUIDADO!

Quando limpar o rodo, recomendamos que u�lize luvas protetoras uma vez que o rodo pode conter 

fragmentos afiados.

1. Mova a máquina para uma super�cie plana e suave.

2. Pressione o interruptor de energia (41) para a posição “O” para desligar a máquina.

3. Desparafuse o botão fixo (16) do rodo; re�re o conector que liga o tubo do conjunto rodo ao aspirador.

4. U�lize o puxador de elevação do rodo (14) para elevar o encaixe de suporte do rodo.

5. Limpe o rodo (Figura 15). Limpe bem a ranhura (A, Figura 15) e a sujidade e fragmentos do tubo de 

vácuo. Verifique se a lâmina frontal do rodo (C) e lâmina traseira do rodo (D) estão intatas, e se existem 

deformidades e rachaduras. Subs�tua se necessário (segui os passos na sessão seguinte).

6. Reinstale o rodo em ordem reversa.

INSPEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA LÂMINA DO RODO

1. Siga os métodos relacionados na sessão anterior para limpar o rodo (Figura 15).

2. Verifique a borda (E, Figure 15) da lâmina frontal do rodo e a borda (F) da lâmina traseira do rodo e (D). Devem 

estar no mesmo nível por todo o comprimento. Caso contrário, ajuste as alturas através dos seguintes passos.

i. Solte o clipe (G) para que a lâmina traseira do rodo e (D) se separe do suporte (M) para o ajuste 

da posição do rodo. Após o ajuste, bloqueie o clipe novamente.

ii. Desparafuse o encaixe (I) para ajustar a lâmina frontal do rodo (C); aperte o parafuso do encaixe 

após o ajuste.

3. Verifique se a lâmina frontal do rodo (C) e a lâmina traseira do rodo (D) estão intactas e se existem deformidades 

e rachaduras. Se necessário, subs�tua de acordo com os seguintes passos. 

Verifique se a beira frontal da lâmina traseira do rodo (J) está desgastada. Se for o caso, pode ser instalada ao 

contrário (a lâmina superior tem de estar intacta). Se a borda superior também es�ver desgastada, subs�tua 

através dos passos abaixo:
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a. Solte o clipe (G) para deixar que a lâmina de pressão se separe do encaixe (M), re�re a barra do clipe (K), 

e subs�tua ou gire a lâmina traseira do rodo (D) ao contrário. Reinstale a lâmina traseira do rodo em 

ordem contrária.

b. Desparafuse o encaixe (I) para re�rar a barra do clipe frontal (L), e subs�tua o rodo frontal (C).

Reinstale a lâmina frontal do rodo  em ordem contrária.

Após subs�tuir a lamina do rodo (ou instalar ao contrário), ajuste o nível das lâminas frontal e traseira 

do rodo  seguindo os passos acima.

4. Conecte o tubo de vácuo (11) ao rodo.

5. Instale o rodo e u�lize o botão (16) para apertar, e conecte o tubo de vácuo ao rodo.

6. Se necessário, ajuste o rodo através do volante de ajuste (20) (siga os processos para ajuste do equilíbrio do 

rodo).

     Figura 15 

LIMPEZA DA ESCOVA / DISCO

CUIDADO!

Quando limpar o suporte da escova/almofada, recomendamos que u�lize luvas protetoras uma vez que 

poderá conter fragmentos afiados.

1. Seguindo os passos das sessões anteriores, re�re o suporte da escova/disco.

2. Limpe o suporte da escova/almofada com água e detergente.

3. Verifique a condição de perfeição e desgaste dos pelos da escova e, se necessário, subs�tua a escova.

4. Verifique a condição de desgaste do suporte de disco e se necessário, subs�tua o suporte.

LIMPEZA DA REDE DO FILTRO DE FLUTUAÇÃO E TANQUE DE ÁGUA

1. Mova a máquina para um local dedicado a despejo.

2. Pressione o interruptor de energia (41) para a posição “O” para desligar a máquina.

3. Abra a tampa do tanque de recuperação (A, Figura 16), e re�re o disposi�vo de flutuação (36) do tanque de 

recuperação.

4. U�lize água limpa para limpar a tampa (A), o tanque de recuperação (B e C), e o encaixe de suporte do filtro de 

flutuação (E). Drene toda a água do tanque através do tubo de recuperação (15).

5. Se necessário, seguindo os símbolos “Abrir” e “Fechar” como mostrado na Figura 16, abra a tampa inferior (F) 

do filtro de flutuação e limpe-o (D), o encaixe de suporte de filtro de flutuação (E), e a esponja do filtro (I). Após 

a limpeza, fixe o filtro ao encaixe de suporte de filtro de flutuação (E), e alinhe a ranhura (L) da tampa inferior (F) 

do filtro de flutuação com a ranhura (L) encaixe de suporte de filtro de flutuação (E). Aperte bem a tampa 

inferior (F) do filtro de flutuação, fixe a esponja do filtro (I) no encaixe de suporte de filtro de flutuação (E), e de 

seguida no tubo de aspiração (M).



Figura   16 
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6. Verifique a solidez do anel de selagem (G) da tampa do tanque de água.

NOTA

A vedação (G) do tanque de água faz com que o mesmo crie vácuo. Deve ser completamente selada para 

que a água suja possa ser aspirada do piso.

Se necessário, a vedação do tanque de água (G) pode ser re�rada da ranhura (H) e subs�tuída. Quando montar a 

vedação do tanque de água, como mostrado na Figura 16 abaixo, instale o conector na sessão do meio da parte 

traseira.

7. Verifique se a super�cie receptora da fita de selagem (G) está intacta e se ajusta adequadamente.

8. Feche a tampa do tanque de recuperação (A).

LIMPEZA DO FILTRO DE SOLUÇÃO

1. Drene toda a água do tanque de solução como introduzido nas sessões relacionadas.

2. Mova a máquina para um local plano e suave.

3. Pressione o interruptor de energia (41) para a posição “O” para desligar a máquina.

4. Desligue a válvula de boia de drenagem (A, Figura 17) (localizada no fundo da máquina, atrás das rodas). 

Posição B: válvula de bola aberta; Posição C: válvula de bola fechada.

5. Re�re a tampa transparente (D), e re�re o filtro (E), e instale-os na caixa de filtro (F) após a limpeza.

NOTA�
O filtro (E) deve ser instalado corretamente na posição de projeção (G).

6. Abra a válvula de boia de drenagem (A).



                         
Figura    17 

 
 

DIAGRAMA DO CIRCUÍTO DA AS430B E AS510B 

 

BAT Bateria 

CH Carregador 

EB1 Placa de circuíto de controle

EB2 Quadro LED 

ES Contador 

EV Válvula Solenoide 

F1 Fusível do motor da escova 

F2 Fusível do motor do vácuo 

F3 
Fusível do quadro de circuito de 
controloe

F4 Fusível da válvula solenoide 

M1 Motor da escova 

M2 Motor do vácuo 

SW1 Interruptor 

SW2 Interruptor do motor da escova 

SW3 Interruptor do motor do vácuo 

SW4 Interruptor da válvula solenoide 

HM Temporizador (Só para AS510B) 

 
 

CÓDIGOS DE CORES 

RD = vermelho BN = Marrom     BU/BK = Azul/Preto 

BU = Azul YE = Amarelo GN/BK= Verde/Preto 

BK = Preto WH = Branco BN/BK= Marrom/Preto 

 

Marca de Rede do Filtro 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS  

Avaria Causas Prováveis Soluções 

Máquina não funciona: 
Luz indicadora não ligada 

Conector da bateria (9) não ligado Conecte o contector da bateria 

 Bateria gasta Carregue a bateria 

Luz de aviso (39 e 40) a 
piscar 

Motor de escova sobrecarregado 
Mude para uma escova suave 
para se adaptar ao piso a ser 
limpo 

Outras substâncias obstruem a 
rotação da escova 

Limpe a escova 

Escova não funciona 

Fusível de escova desligado Reiniciar 

Correia frouxa 
Inspecione a correia, ajuste o 
tambor de tensão 

Motor de vácuo não funciona Fusível de vácuo desligado Reiniciar 

Aspiração inadequada

Tanque de recolhimento cheio  Drene o tanque de água 

Tubo de aspiraçã e rodo mal  
conectados 

Conecte o tubo de vácuo para 
aspiração e rodo 

Filtro de flutuação ou entrada 
bloqueados 

Limpe o filtro de flutuação, 
verifique a boia de flutuação 

Sujidade no rodo ou lamina do 
rodo desgastada ou danificada 

Limpe e inspecione o rodo 

 Tampa do tanque de recuperação 
não está bem fechada ou a vedação
do tanque de água está danificada 

Repare a tampa, ou substitua a 
vedaçãodo tanque de água  

Fornecimento de água pura 
para a escova inadequada 

Filtro sujo Limpe o filtro 

 
Rodo deixa marcas 

 Sujidade como fragmentos debaixo 
da lâmina do rodo 

Remova os fragmentos 

Lâmina do rodo desgastada, 
partida, frágil 

Substitua a lâmina do rodo

Equilíbrio do rodo não ajustado          Ajuste o equilíbrio 
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NOTA

Se a máquina es�ver instalada com o carregador on-board opcional, e quando o mesmo es�ver com 

defeito, a máquina não pode ser operada.

Se o carregador on-board es�ver com defeito, contacte o centro de manutenção autorizado.

Para mais informação, consulte o manual de manutenção (disponível em qualquer centro de 

manutenção da VIPER)

ELIMINAÇÃO DA MÁQUIA
U�lize uma máquina de destruição qualificada para destruir esta máquina.

Antes de destruir esta máquina, re�re e segregue os seguintes materiais os quais, segundo as leis e regulamentos 

relacionados, devem ser processados corretamente.

· Bateria

· Suporte de escova/almofada

· Mangueiras de plás�cos e componentes de plás�co

· Componentes elétricos e eletrônicos (*)

(*): Contate o centro VIPER mais próximo (especialmente quando for necessário destruir os componentes elétricos e 

eletrônicos).



Date: 2013-09-13 

     Viper Cleaning Equipment Co., Ltd 
 

  

 

EC Declaration of Conformity 

 
 
 
 

 
The undersigned, representing the following: 
 

Manufacturer and  the authorised representative established within the 
European Economic Area: 

Company name: 
Viper Cleaning Equipment Co., Ltd 
Address: 
Liang Bian village, Liao Bu town, Dongguan City, 
Guangdong Province, China 

Viper EUROPE 
Nilfisk-Advance A/S 

Business name: Viper Cleaning Equipment Co., Ltd 

Name and address of person/Company authorised to compile the technical file established in the EU 
Community:Viper EUROPE/Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 BrØndby,Denmark 

 
herewith declare that the following machinery: 

 
Fulfill the relevant provisions of European Directive 2006/42/EC (MD) and 2006/95/EC (LVD). The harmonized 
standards used in order to obtain compliance to 2006/42/EC (MD) and 2006/95/EC (LVD) are the following: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Place: Dongguan,China 

Identity and Signature:  

                    
                                             
                          

EN 60335-1 Safety of household and similar electrical appliances

EN 60335-2-69 Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including power brush, 
                         for commercial use

EN 60335-2-72 Particular requirements for automatic machines for floor treatment for commercial use

Model/s: AS430B, AS510B; 

 

Description of machinery 

Generic denomination: Walk Behind Scrubber 

Function: The machines are available for foam generating and floor cleaning for industrial and commercial use 




