
Uso e manutenção

Diretrizes operacionais série AS7690T

Ligue a chave e verifique se há energia da 
bateria suficiente para concluir o trabalho. 
Carregue as baterias, se necessário.

Instale o rodo usando as porcas do polegar. 
Conecte a mangueira do rodo.

Remova a tampa vermelha e encha o tanque 

com água, temperatura máxima de 40C / 104F. 

Adicione detergente de baixa espuma apropria-

do. Capacidade máxima do tanque 90L.

Verifique o nível com a bola vermelha 

na lateral da máquina.

Versão do disco: coloque o suporte da escova / base sob o deck de lavagem e pressione o botão 
de esfrega OneTouchTM para ativar a limpeza, o convés abaixará automaticamente. O vácuo 
começará. Pressione um dos dois interruptores ½ segundo para instalar a escova.

Versão Boost: conecte um suporte ao suporte fixo, pressione o botão de lavagem OneTouchTM e o 

deck abaixará automaticamente.

  

Coloque a máquina no modo de trabalho e 
pressione qualquer um dos dois interruptores 
de segurança vermelhos para ativar a máquina.

Pressionar um dos interruptores de segurança 
vermelho e o botão reverso preto juntos 
colocará a máquina em marcha à ré.

Pressione os botões + ou - para aumentar / 
diminuir a vazão da água ou a pressão da 
escova.

O disco pode ser removido automaticamente 
levantando o deck e, em seguida, pressione 
o botão de desligar.

Use o botão de coelho / tartaruga para contro-
lar a velocidade da máquina.

Use a alça para abaixar ou elevar o rodo no 
piso. Ajuste o ângulo do rodo com o botão 
para ajustar o desempenho da sucção, se 
necessário.



Manutenção

Quando a limpeza estiver concluída, desligue a 

chave para realizar a seguinte manutenção.
Diariamente: esvazie o tanque de água limpa 
usando o botão de drenagem do tanque de 
solução embaixo da máquina.

Diariamente: esvazie o tanque de recuperação 
usando a mangueira vazia de recuperação. 
Dobre a parte macia antes de remover a tampa 
para controlar o fluxo.

Diariamente: Inspecione e enxágue o com-
partimento da boia se segurança. Inspecione, 
verifique e limpe a bandeja de resíduos e 
limpe a junta da tampa, se necessário.

Revendedor local Viper:

Número de telefone:

SN:

Diariamente: Remova o rodo e limpe. 

Inspecione as lâminas e gire-as ou 

substitua-as, se necessário.

Diariamente: para carregar a bateria, conecte 
o conector do carregador à conexão externa 
de carregamento da máquina e conecte o 
carregador à tomada da parede. Verifique a 
luz indicadora do carregador para que o 
carregamento tenha começado. Se a máquina 
for fornecida com o carregador de bordo, 
incline o tanque de recuperação e conecte o 
carregador de bordo da mesma maneira.

Semanal: Inspecione o filtro da solução e 
limpe, se necessário.

Diariamente: se o indicador de bateria estiver 
baixo, coloque a máquina em carga. A bateria 
deve estar carregada se estiver vazia, não 
estiver em uso ou se não estiver sendo usada 
por 8 a 10 horas.

Diariamente: deixe a tampa do tanque de 
recuperação aberta depois de limpa para 
evitar maus odores.
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