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Šī lietošanas pamācība tiek nodrošināta katram
jaunam modelim. Tajā sniegtas nepieciešamās
ekspluatācijas un apkopes norādes.

Pirms ekspluatēt iekārtu un veikt tās apkopi,
izlasiet lietošanas rokasgrāmatu un pārliecinieties,
ka esat to sapratis.

Šī iekārta darbojas lieliski. Tomēr vislabāko rezultātu
un vismazākās izmaksas var panākt:

S ja iekārtu ekspluatē saprātīgi;

S ja iekārtai regulāri – pēc instrukcijā norādītajiem
laika periodiem – tiek veiktas apkopes;

S ja iekārtas apkopei tiek izmantotas ražotāja
piegādātas vai līdzvērtīgas rezerves daļas.

Daļas un piegādi var pasūtīt internetā, pa tālruni, pa
faksu vai pastu.

SAUDZĒJIET DABU
Lūdzam iznīcināt iesaiņojuma materiālus,
iekārtas nolietotās daļas, piemēram,
akumulatorus, bīstamos šķidrumus,
antifrīzu un eļļu videi nekaitīgā veidā
saskaņā ar jūsu vietējiem atkritumu
iznīcināšanas noteikumiem.

Vienmēr atcerieties par atkritumu
pārstrādi.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden--The Netherlands

europe@tennantco.com www.tennantco.com

Specifikācijas un rezerves daļas bez brīdinājuma var tikt mainītas.

Oriinālās instrukcijas, autortiesības E2008, 2010 Tennant Company. Visas
tiesības rezervētas.

IEKĀRTAS DATI

Veicot uzstādīšanu, lūdzam ierakstīt attiecīgo
informāciju, turpmākai izmantošanai.

Modeļa Nr. ---

Sērijas Nr. ---

Iekārtas opcijas ---

Pārdošanas pārst. ---

Pārdošanas pārst. tālr. Nr. ---

Klienta numurs ---

Uzstādīšanas datums ---

Richard van den Hoogen ---
Drošība, atbilstība, dokumentācija un sertifikācija

EK MEHĀNISMU ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA (II pielikuma, A sadaļa)

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA
Uden---The Netherlands
Uden/Netherlands, 25---01---2010

Modelis: T3 / T3+ Nr.: MT3

LV

Ar šo uz mūsu atbildību tiek paziņots, ka ierīce
--- atbilst Mehānismu direktīvas (2006/42/EK) prasībām, kas papildinātas
ar nacionālo ieviešanas likumdošanu,
--- ka atbilst E.M.C. Direktīvai (2004/108/EK)
un ka
--- ir piemēroti šādi saskaņoti standarti (to daļas vai panti): EN ISO 14121---1, EN 1037, EN 60335---1,
EN 60204---1, EN ISO 13849---1, EN ISO 13849---2, EN 60529, EN ISO 4413, EN 349, EN 55012,
EN 61000---6---2, EN ISO 11201, EN ISO 4871, EN ISO 3744*, EN ISO 13059*, EN ISO 3450,
EN 60335---2---72.
--- ir izmantoti šādi valsts tehniskie standarti (to daļas vai panti) un specifikācijas: NA
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DROŠĪBAS PASĀKUMI

Šī iekārta ir paredzēta komerciālai lietošanai. Tā ir
īpaši projektēta cietu virsmu beršanai iekštelpu
apstākļos un nav izgatavota citāda veida
izmantošanai. Izmantojiet tikai ieteicamos uzgaļus,
birstes un rūpnieciski apstiprinātus grīdas tīrīšanas
līdzekļus, kas paredzēti šīs mašīnas lietojumam.

Tālāk norādītais brīdinājuma simbols un virsraksts
”DROŠĪBAI” izmantoti lietošanas pamācībā atbilstoši
to aprakstā norādītai nozīmei:

BRĪDINĀJUMS: brīdina par briesmām vai
bīstamu darbību, kas var izraisīt nopietnus
savainojumus vai nāvi.

DROŠĪBAI: Norāda uz darbībām, kas jāveic, lai
nodrošinātu iekārtas drošu darbību.

Par lietotājam vai iekārtai potenciāli bīstamām
situācijām liecina šāda veida drošības profilakses
signāli. Visiem operatoriem tie ir jāizlasa, jāsaprot
un jāpiemēro.

BRĪDINĀJUMS: ugunsgrēka vai eksplozijas
draudi:

-- Nekad nelietojiet viegli uzliesmojošus
šķidrumus vai nedarbiniet mašīnu viegli
uzliesmojošu šķidrumu, izgarojumu vai putekļu
tuvumā.

Šī iekārta nav aprīkota ar dzinējiem, kas būtu
nodrošināti pret eksplozijas rašanos. Elektriskie
dzinēji tos ieslēdzot un lietojot rada dzirksteles,
kas var izraisīt ugunsgrēka uzliesmojumu vai
eksploziju, ja iekārta tiek ekspluatēta telpā, kurā
atrodas ugunsnedroši izgarojumi/šķidrumi vai
kodīgi putekļi.

-- Neņemiet rokās uzliesmojošus materiālus vai
reaktīvus metālus.

-- Akumulatori izdala ūdeņraža gāzi. Nerīkojieties
atklātas liesmas tuvumā un izvairieties no
dzirksteļošanas. Uzlādējot atveriet akumulatora
nodalījumu.

BRĪDINĀJUMS: apdraud elektrība

-- Pirms iekārtas apkopes veikšanas atvienojiet
akumulatora kabeļus un uzlādēšanas ierīces
kontaktdakšu.

-- Neuzlādējiet akumulatorus ar bojātu strāvas
padeves vadu. Neveiciet kontaktdakšas
modifikāciju.

Ja strāvas padeves vads ir bojāts vai saplīsis, tas
jānomaina ražotājam, tā apkalpošanas dienesta
aentam vai līdzīgam speciālistam, lai izvairītos no
riska.

BRĪDINĀJUMS: rotējošā birste. Sargiet rokas.
Pirms izpildīt kādus darbus ar iekārtu, atslēdziet
strāvu.

DROŠĪBAI:

1. Nedarbiniet iekārtu:
-- ar ugunsnedrošiem šķidrumiem vai
ugunsnedrošu izgarojumu tuvumā, jo tas
var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos;

-- ja neesat apmācīts un pilnvarots to darīt;
-- ja neesat izlasījis un sapratis lietošanas
pamācību;

-- ja neatrodaties atbilstošos ekspluatācijas
apstākļos.

2. Pirms iedarbināt iekārtu:
-- pārliecinieties, vai visas drošības ierīces ir
vietā un darbojas pareizi.

3. Izmantojot iekārtu:
-- pārvietojieties lēnām pa slīpām un slidenām
virsmām;

-- izmantojiet neslīdošus apavus;
-- griežoties samaziniet ātrumu;
-- nekavējoties informējiet par iekārtas
bojājumiem vai nepareizu darbību;

-- nekādā gadījumā neļaujiet bērniem
rotaļāties ar iekārtu vai tās tuvumā;

-- ievērojiet uz ķīmisko vielu tvertnēm
norādītās jaukšanas un lietošanas
instrukcijas;

-- neekspluatējiet iekārtu uz slīpumiem, kuri
pārsniedz 5 % (3°).

4. Pirms iekārtas atstāšanas vai apkopes
veikšanas:
-- novietojiet iekārtu uz līdzenas virsmas;
-- izslēdziet iekārtu;
-- ieslēdziet stāvbremzi;
-- izņemiet atslēgu.
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5. Veicot iekārtas apkopi:
-- izvairieties no kustīgām daļām; nevalkājiet
vaļīgas jakas, kreklus vai piedurknes;

-- pirms darba ar iekārtu atvienojiet
akumulatora savienojumus;

-- darbojoties ar akumulatoriem vai
akumulatoru vadiem, lietojiet aizsargcimdus
un aizsargbrilles.

-- izvairieties nonākt saskarē ar akumulatora
skābi;

-- Izmantojiet aizsargcimdus un aizsargbrilles,
strādājot ar etiķi.

-- neizmantojiet smidzinātāju vai šļūtenes
ārpus iekārtas, jo Tas var izraisīt
elektronikas darbības traucējumus.

-- izmantojiet tikai ražotāja piegādātās vai tā
apstiprinātas rezerves daļas;

-- visa veida remonts ir jāveic kvalificētam
personālam;

-- neveiciet iekārtas modifikāciju, kas
neatbilst tās oriinālajam projektam.

6. Iekārtu transportējot:
-- izslēdziet iekārtu;
-- kad uzstādīti akumulatori, iekārtu nedrīkst
celt;

-- ceļot iekārtu, nodrošiniet palīdzību;
-- kad iekārtu iekraujat/izkraujat no kravas
mašīnas vai piekabes, izmantojiet rampu;

-- iekārtas nostiprināšanai pie kravas iekārtas
vai piekabes izmantojiet siksnas;

-- novietojiet tīrīšanas galvu pazeminātā
pozīcijā;

-- ieslēdziet stāvbremzi;

DROŠĪBAS UZLĪMES

Drošības uzlīmes atrodas uz iekārtas norādītajās vietās. Nomainiet uzlīmes, ja tās trūkst, tās ir sabojātas vai nav
salasāmas.

ROTĒJOŠĀS BIRSTES ETIĶETE--
Atrodas uz tīrīšanas galvas

BRĪDINĀJUMS: rotējošā
birste. Sargiet rokas. Pirms
izpildīt kādus darbus ar iekārtu,
atslēdziet strāvu.

AKUMULATORA UZLĀDES
UZLĪME — uzlīmēta pie akumulatora
nodalījuma

BRĪDINĀJUMS:
ugunsbīstamība vai eksplozijas
draudi. Akumulatori izdala
ūdeņraža gāzi. Nerīkojieties
atklātas liesmas tuvumā un
izvairieties no dzirksteļošanas.
Uzlādējot atveriet akumulatora
nodalījumu.
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IEKĀRTAS DETAĻAS
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ec---H2O modelis

1. Vadības rokturis
2. Vadības roktura palaidēja cilpa
3. Ātruma kontroles kloķis (piedziņas modelis)
4. Akumulatora uzlādes mērītājs
5. Avārijas apstāšanās poga (piedziņas modelis)
6. Galvenais strāvas padeves slēdzis
7. Stundu skaitītājs
8. FaST sistēmas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
(FaST modelis)
ec---H2O sistēmas ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzis (ec---H2O modelis)

9. Birstes motora slēgiekārtas poga
10. Rakeïa uzglabâðanas skavas
11. Šļūtenes uzpildes pieslēgvieta
12. Šķīduma bākas nolīmeņošanas/noliešanas

šļūtene
13. Nolaišanas spiediena svira (60 cm modelis)
14. Tīrīšanas galvas pacelšanas pedālis
15. Rakeļa ierīce
16. Šķīduma plūsmas kontroles kloķis
17. Šķīduma bākas tīrīšana Ārējā atvere

18. Rakeļa pacelšanas svira
19. Uzsūkšanas tvertnes šķidruma iztukšošanas

šļūtene
20. Atjaunošanas bākas nostiprināšanas statīvs
21. Akumulatori
22. Korpusa akumulatora uzlādēšanas ierīce
23. Šķīduma tvertne
24. Kausa iepildes atvere/Iztīrīšanas atvere
25. FaST---PAK koncentrāts (FaST modelis)

ec---H2O sistēmas modulis (ec---H2O modelis)
26. Uzsūkšanas tvertne
27. Uzsūkšanas tvertnes vāks
28. Uzmavu drošinātāji
29. Tīrīšanas galva
30. Uzgalis/birste
31. Uzgaļa dziņa logs
32. Sienas ritentiņi
33. Stāvbremze
34. ec---H2O sistēmas gaismas indikators (ec---H2O

modelis)



DARBĪBA LV

Tennant T3 / T3+ (06--10) 7

VADĪBAS PANEĻA SIMBOLI

Galvenais strāvas
padeves I/O slēdzis

Šķīduma plūsmas
kontroleNeliels ātrums

Birstes motora
slēgiekārta

Liels ātrums Stāvbremze

FaST sistēmas
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
(FaST modelis)

5% (3°) Maksimālais
mašīnas uzbraukšanas
slīpums

Sviras virziens

ec ---H2O sistēmas
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
(ec ---H2O modelis)

Samaziniet berðanas
sukas nolaiðanas
spiedienu
(60 cm modelis)

IEKĀRTAS UZSTĀDĪŠANA

IEKĀRTAS IZPAKOŠANA

1. Rūpīgi pārbaudiet transportēšanas konteineri, vai
tajā nav bojājumu pazīmes. Par bojājumiem
nekavējoties informējiet pārvadātāju.

2. Pārbaudiet satura rādītāju. Sazinieties ar izplatītāju
jautājumos par iztrūkstošām detaļām.
Saturs:
S 2 12 V Akumulatori – izvēles
S 2 putu akumulatora starplikas (#630375)
S Akumulatora paplāte (#1012994)
S 38 cm akumulatora kabelis (#1011749)
S 1 FaST---PAK 365 koncentrāts (#999005)
(FaST modelis)

S Rakeļa ierīce

Paliktņa piedziņas, birstes un paliktņi jāiegādājas
atsevišķi.

3. Lai izpakotu savu mašīnu, noņemiet pārvadāšanas
aprīkojumu un siksnas, kas nostiprina mašīnu pie
paletes. Izmantojot palīdzību, uzmanīgi noceliet
mašīnu no paletes.

UZMANĪBU: Neripiniet mašīnu nost no paletes, ja
netiek izmantota rampa, mašīna var tikt sabojāta.

UZMANĪBU: Lai novērstu iespējamos mašīnas
bojājumus, uzstādiet akumulatorus pēc tam, kad
mašīna ir nocelta no pārvadāšanas paletes.

AKUMULATORU UZSTĀDĪŠANA

BRĪDINĀJUMS: ugunsbīstamība vai
eksplozijas draudi. Akumulatori izdala ūdeņraža
gāzi. Nerīkojieties atklātas liesmas tuvumā un
izvairieties no dzirksteļošanas. Uzlādējot atveriet
akumulatora pārsegu.

DROŠĪBAI: veicot iekāras apkopi, strādājot ar
akumulatoru vai akumulatora vadiem, lietojiet
aizsargcimdus un aizsargbrilles. Izvairieties no
saskares ar akumulatora skābi.

Akumulatora specifikācija:
divi 12 voltu, 100 A/5 h vai 105 A/5 h vai 110 A/5 h
dziļā cikla akumulatori. Maksimālie akumulatoru
izmēri:
174 mm W x 380 mm L x 284 mm H.

1. Novietojiet mašīnu uz horizontālas virsmas,
izņemiet atslēgu un ieslēdziet stāvbremzi.

2. Lai piekļūtu akumulatora nodalījumam, paceliet
reenerācijas tvertni. Izņemiet no nodalījuma
atvienoto akumulatora kabeli (1. attēls).

ATT. 1
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3. Uzmanīgi uzstādiet akumulatorus uz akumulatora
nodalījuma paplātes un sakārtojiet spailes, kā
redzams attēlā (2. attēls). Novietojiet abas putu
starplikas akumulatoru priekšā, kā parādīts attēlā.

UZMANĪBU: Akumulatori nodalījumā jāievieto
uzmanīgi, citādi tiem vai mašīnai var rasties
bojājumi.

Iekārtas
priekšpuse

SAR
KAN
S

MELNS Putu
starplikas

3

2

1

ATT. 2

4. Pievienojiet akumulatora kabeļus pie akumulatora
spailēm skaitliskā secībā, kā parādīts attēlā (2.
attēls), SARKANAIS KABELIS PIE POZITĪVĀS (+)
un MELNAIS KABELIS — PIE NEGATĪVĀS (---)
SPAILES.

IEVĒROJIET: Pirms akumulatoru uzlādēšanas
pārliecinieties, vai korpusa akumulatora
uzlādēšanas ierīce ir pareizi iestatīta jūsu
akumulatora tipam (skat. KORPUSA
AKUMULATORA UZLĀDĒŠANAS IERĪCES
IZMANTOŠANA).

KĀ IEKĀRTA DARBOJAS

Standarta tīrīšana (standarta modelis):
Ūdens un mazgāšanas līdzeklis no šķīduma tvertnes
caur manuālo regulējamo šķīduma vārstu izplūst uz
grīdas. Birstes šo ūdeni un mazgāšanas līdzekli
izmanto grīdas tīrīšanai. Iekārtai braucot uz priekšu,
rakeļa ierīce noslauka netīro šķīdumu no grīdas un
uzkrāj to uzsūkšanas tvertnē.

Beršana ar putām (FaST modelim):
(FaST ---Foam Scrubbing Technology)
Atšķirībā no standarta tīrīšanas FaST sistēma uz
grīdas izsmidzina patentēto FaST---PAK koncentrātu,
kas ir nedaudz samaisīts ar ūdeni un gaisu. Šis
maisījums rada lielu apjomu izsmērētu slapju putu ar
ko birste var noberzt grīdu. Mašīnai braucot uz
priekšu, rakelis uzslauka netīro šķīdumu no grīdas un
uzkrāj to reenerācijas tvertnē. Grīda aiz mašīnas
paliek tīra, sausa un neslīd.

ec---H2O mazgāšana (ec---H2O modelis):
(ec---H2O---elektriski pārveidots ūdens)
Parasts ūdens iziet cauri modulim, kur tas tiek
apgādāts ar skābekli un uzlādēts ar elektrisko strāvu.
Elektriski pārveidots ūdens kļūst par sajauktu skābu
un bāzisku šķīdumu, veidojot tīrītāju ar neitrālu pH.
Pārveidotais ūdens uzbrūk netīrumiem, sadala to
mazākās daļiņās un uz atdala tos no grīdas virsmas,
ļaujot iekārtai viegli nomazgāt uzkrātos traipus. Pēc
tam pārveidotais ūdens uzsūkšanas tvertnē kļūst par
parastu ūdeni.

INFORMĀCIJA PAR BIRSTI UN UZGALI

Lai iegūtu vislabāko tīrīšanas rezultātu, izmantojiet
jūsu tīrīšanas vajadzībām atbilstošu birstes tipu.
Informāciju par rezerves daļu numuriem meklējiet
rezerves daļu pamācībā.

Polipropilēna saru birste beršanai (Melna) ---
Šī polipropilēna saru birste vispārējām vajadzībām tiek
izmantota, lai noberztu viegli pieblietētus netīrumus. Šī
birste labi noder betona, koka un likto flīžu grīdu
apkopei.

Mīksta neilona saru birste beršana (Balta) --
Ieteicama lakotu grīdu tīrīšanai, jo tā pasargā apdari.
Tīra neskrāpējot.

Īpaši abrazīvā birste beršanai (Pelēka) --
Ar abrazīvu smilti impregnēta neilona šķiedra traipu un
netīrumu izņemšanai. Spēcīgi iedarbojas uz jebkuru
virsmu. Labi noder nosēdumu, tauku vai riepu
nospiedumu tīrīšanai.

Spodrināšanas uzgalis (balts) --
izmanto, lai apkoptu spožas vai pulētas grīdas.

Pulēšanas uzgalis (sarkans) -- tiek izmantots vieglas
slodzes beršanai, kas saudzē grīdas apdari.

Beršanas uzgalis (Zils) -- tiek izmantots vidējas vai
lielas slodzes beršanai. Noņem netīrumus un traipus
un noskrāpē virsmu tā, ka tā ir gatava jaunai
pārklāšanai.

Demontāžas uzgalis (brūns) -- tiek izmantots grīdas
apdares noņemšanai, lai sagatavotu grīdu jaunai
pārklāšanai.

Lielas slodzes demontāžas uzgalis (melns) -- tiek
izmantots agresīvai stabilas blīvas apdares
noņemšanai vai beršanai pie ļoti lielas slodzes.
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IEKĀRTAS IESTATĪŠANA

RAKEĻA IERĪCES PIESTIPRINĀŠANA

1. Novietojiet mašīnu uz horizontālas virsmas,
izņemiet atslēgu un iedarbiniet stāvbremzi.

2. Paceliet rakeles pacelšanas sviru uz augšējo
pozīciju (3. attēls).

ATT. 3

3. Uzstādiet rakeļa ierīci uz rakeļa ass skavas, kā
norādīts (4. attēls). Pirms kloķu pievilkšanas,
pārliecinieties, ka tie pilnībā ieguļ tiem
paredzētajos padziļinājumos.

ATT. 4

4. Pievienojiet vakuuma šļūteni pie rakeļa ierīces.
Šļūtenei uzmetiet cilpu kā parādīts attēlā,
izmantojot klātpievienoto šļūtenes klipsi (5. attēls).

ATT. 5

5. Pārbaudiet, vai rakeļa lāpstiņas ir pareizi
noregulētas (skatīt ”RAKEĻA LĀPSTIŅAS
NOREGULĒŠANA”).

BIRSTU/UZGAĻU UZSTĀDĪŠANA

PIEZĪME. Par paliktņiem un birstēm konsultējaties ar
savu pilnvaroto izplatītāju.
1. Novietojiet mašīnu uz horizontālas virsmas,
izņemiet atslēgu un iedarbiniet stāvbremzi.

2. Lai paceltu tīrīšanas galvu, nospiediet tās
pacelšanas pedāli (6. attēls).

ATT. 6

3. Pirms vadītāja uzstādīšanas pievienojiet uzgali pie
uzgaļa vadītāja. Pārliecinieties, vai paliktnis ir
uzstādīts piedziņas centrā (7. attēls). 43 cm viena
diska un 60 cm divkāršā diska modeļiem ir
nepieciešami paliktņa uzgriežņi, lai paliktni
noturētu vietā.

43 cm viena diska modelis

60 cm divkāršā diska
modelis

Paliktņa uzgriežņi

ATT. 7
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4. Ievietojiet paliktņa piedziņas montāžas spraišļus
motora rumbas atverēs un, lai aizdarītu atsperes
spraudi, strauji pagrieziet paliktņa piedziņu (8.
attēls).

PIEZĪME. 50 cm un 60 cm divkāršā diska modelī kreisā
un labā paliktņa piedziņas atsperes spraudes aizdarās
pretējā virzienā.

Atsperes skava

ATT. 8

5. Lai paliktņa piedziņu noņemtu, satveriet piedziņu
un strauji pagrieziet virzienā prom no atsperes
spraudes.

FaST--PAK UZSTĀDĪŠANA (FaST modelis)

FaST 365 grīdas tīrīšanas koncentrāts (#999005)
UZMANĪBU: FaST--PAK koncentrāta formula ir
īpaši izstrādāta FaST sistēmai. NEKAD nelietojiet
tās aizstājējus, citādi mašīnai var rasties bojājumi.

1. Atdariet FaST---PAK kartona kārbas perforēto
iesaiņojuma daļu. Neizņemiet iepakojumu no
kartona kārbas. Izvelciet šļūtenes savienotāju un
noņemiet oranžo vāciņu (9. attēls).

DROŠĪBAI: izmantojot iekārtu, vienmēr ievērojiet uz
ķīmisko vielu konteinera minētās lietošanas
instrukcijas.

ATT. 9

2. Lai piekļūtu FaST---PAK nodalījumam, paceliet
reenerācijas tvertni. Pieslēdziet padeves šļūteni
pie FaST---PAK un ievietojiet FaST---PAK kartona
kārbu nodalījumā, kā redzams attēlā (10. attēls).
Pārliecinieties, vai padeves šļūtene nesamezglojas
vai nesaspiežas.

PIEZĪME: Ja uz padeves šļūtenes vai FaST---PAK
savienotāja redzamas izkaltuša koncentrāta nogulsnes,
iemērciet to siltā ūdenī un notīriet.

ATT. 10

3. Kad padeves šļūteni neizmantojat, aizdariet to ar
uzglabāšanas spraudni (11. attēls). Tas neļaus
FaST sistēmai izžūt un aizsprostot padeves
šļūteni.

ATT. 11
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ŠĶĪDUMA TVERTNES UZPILDĪŠANA

Mašīnas aizmugurē atrodas šļūtenes uzpildes
pieslēgvieta, bet spaiņa uzpildes pieslēgvieta atrodas
zem reenerācijas tvertnes (12. attēls). Pirms atverat
spaiņa uzpildes pieslēgvietu, pārliecinieties, vai
reenerācijas tvertne ir tukša.

Uzpildiet šķīduma tvertni līdz “40 L MAX” līmeņa
atzīmei, kas redzama uz šķīduma tvertnes
iztukšošanas šļūtenes. Izmantojot spaiņa uzpildes
pieslēgvietu, pārtrauciet uzpildi, kad šķidrums
sasniedz uzpildes pieslēgvietas apakšējo malu (12.
attēls).

FaST vai ec---H2O beršanai: izmantojiet tikai tīru un
vēsu ūdeni (<21°C). Nepievienojiet nekādus parastos
grīdas mazgāšanas līdzekļus, jo tas var izraisīt kļūdu
sistēmā.

STANDARTA TĪRĪŠANAI: Uzpildiet tvertni ar ūdeni
(maksimālā temperatūra 60°C). Ielejiet šķīduma
tvertnē ieteicamo tīrīšanas līdzekli atbilstoši uz
iepakojuma norādītajām proporcijām.

ATT. 12

PIEZĪME: kad šķīduma tvertni uzpildāt ar spaini,
pārliecinieties, ka spainis ir tīrs. Neizmantojiet vienu un
to pašu spaini gan iekārtas uzpildīšanai, gan
iztukšošanai.

UZMANĪBU: parastajai tīrīšanai izmantojiet tikai
ieteiktos tīrīšanas līdzekļus. Izmantojot
neatbilstošus tīrīšanas līdzekļus, iekārta var tikt
bojāta, padarot nederīgu ražotāja garantiju.

BRĪDINĀJUMS: Ugunsbīstamība vai
eksplozijas draudi.
Nekad nelietojiet ugunsnedrošus šķidrumus.

DROŠĪBAI: Izmantojot iekārtu, ievērojiet uz ķīmisko
vielu konteineriem norādītās šķīduma
izgatavošanas un lietošanas instrukcijas.

IEKĀRTAS DARBĪBA

DROŠĪBAI: Neizmantojiet iekārtu, ja neesat izlasījis
un sapratis šajā lietotāja pamācībā sniegtās
instrukcijas.

BRĪDINĀJUMS: ugunsbīstamība vai
eksplozijas draudi. Nekad nedarbiniet iekārtu
ugunsnedrošu šķidrumu, izgarojumu vai viegli
uzliesmojošu putekļu tuvumā.

PĀRBAUDES PIRMS EKSPLUATĀCIJAS

- Uzslaukiet un notīriet no grīdas putekļus.
- Pārbaudiet akumulatora uzlādes mērītāja
rādījumus (skatīt “AKUMULATORA UZLĀDES
MĒRĪTĀJS”).

- Pārbaudiet paliktņa(---u)/birstes(---u) nodilumu.

- Pārbaudiet, vai rakeļa lāpstiņas nav nodilušas un ir
pareizi noregulētas.

- Pārliecinieties, vai reenerācijas tvertne ir tukša un
plūsmas noslēgšanas sietiņš ir uzstādīts un tīrs.

- 43 cm atsevišķā diska modelis: pārbaudiet, vai
birstes galviņas vadvirsma nav nodilusi.

- Lai mazgātu FaST režīmā: Pārbaudiet FaST---PAK
koncentrāta līmeni.

- FaST vai ec---H2O beršanai: Pārliecinieties, vai
šķīduma bāka ir piepildīta tikai ar tīru vēsu ūdeni.

- FaST vai ec---H2O beršanai: Pārliecinieties, vai
visi parastie tīrīšanas līdzekļi ir izlieti no šķīdumu
bākas un tā ir izskalota.
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IEKĀRTAS IZMANTOŠANA

1. Atlaidiet stāvbremzi (13. attēls).
2. Pagrieziet galveno strāvas padeves atslēgu (I)
pozīcijā (13. attēls).

ATT. 13

3. FaST Modelis: Lai tīrītu ar putām, pārslēdziet
FaST sistēmas slēdzi (I) pozīcijā (14. attēls).

ec---H2O Model: Press the ec---H2O Pagrieziet
atslēgu uz ieslēgtu pozīciju (I) (14. attēls).

PIEZIME: ec---H2O sistemas gaismas indikators
neieslegsies lidz bridim, kamer iekarta uzsaks
beršanu.
IEVEROJIET: NEKAD neiesledziet FaST/ec---H2O
sistemas sledzi, mazgajot parasta režima. Parastie
tirišanas lidzekli/atjaunotaji var izraisit kludu
FaST/ec---H2O škiduma sistema. Pirms aktivizet
FaST/ec---H2O sistemu, iztukšojiet, izskalojiet un no
jauna uzpildiet škiduma tvertni ar vesu tiru udeni.

ATT. 14

4. Nolaidiet rakeles iekāru līdz zemei nolaižot rakeles
pacelšanas sviru (15. attēls). Vakuuma motors
automātiski ieslēgsies.

ATT. 15

5. Nolaidiet tīrīšanas galvu, nospiežot tīrīšanas galvas
pacelšanas pedāli, kā norādīts (16. attēls).

ATT. 16

6. Pavelciet vadības roktura sviru atpakaļ, lai sāktu
tīrīšanu (17. attēls). Piedzinas modelis automatiski
saks parvietoties uz priekšu. Lai ieslegtu
atpakalgaitu, vienkarši pastumiet vadibas roktura
sviru uz priekšu.

Piedzinas ---
modela atpakalgaita

ATT. 17

7. Piedzinas modelis: noregulējiet ātruma kontroles
kloķi uz vēlamo tīrīšanas ātrumu (18. attēls).

PIEZIME:Ieteicamais beršanas atrums ir 45---60 metri
minute.
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ATT. 18

8. Standarta tīrīšanas gadījumā pagrieziet šķīduma
plūsmas kontroles kloķi uz vēlamo plūsmas
ātrumu (19. attēls).

PIEZĪME: FaST un ec---H2O modeļiem šķīduma
plūsmas ātrums ir fiksēts, un to nav nepieciešams
pielāgot. ec---H2O modulim ir papildu plūsmas ātruma
iestatījumi. Ja ir nepieciešams pielāgot šķīduma
plūsmas ātrumu, sazinieties ar autorizēto servisa
centru.

ATT. 19

9. Ja ļoti netīrās vietās ir nepieciešams papildu sukas
spiediens, vienkārši paceliet nolaišanas spiediena
sviru (20. attēls). Šī funkcija ir pieejama tikai
divkāršā diska 60 cm modeļiem.

ATT. 20

10. Lai pārtrauktu tīrīšanu, atlaidiet vadības roktura
sviru, paceliet birstes galviņu un rakeli.

AVĀRIJAS APSTĀDINĀŠANA (piedziņas modelis)

Lai avārijas gadījumā apturētu mašīnu, nospiediet
avārijas apstāšanās pogu, kas atrodas uz vadības
paneļa. Lai atiestatītu, pagrieziet pogu pulksteņrādītāja
virzienā (21. attēls).

ATT. 21

IEKĀRTAS EKSPLUATĀCIJAS LAIKĀ

BRĪDINĀJUMS: ugunsbīstamība vai
eksplozijas draudi. Neņemiet rokās uzliesmojošus
materiālus vai reaktīvus metālus.

1. Pārklājiet katru beršanas ceļu par 5 cm.

2. Neļaujiet iekārtai apstāties, lai nesabojātu grīdas
apdari.

3. Ja pēc rakeļa lāpstiņām paliek švīkas, notīriet
lāpstiņas ar drāniņu. Lai novērstu švīku rašanos,
pirms tīrīšanas noslaukiet grīdu.

4. Neekspluatējiet mašīnu uz slīpumiem, kuri
pārsniedz 5% (3°).

DROŠĪBAI: Lietojot iekārtu, pa slīpām un slidenām
virsmām pārvietojieties lēnām.

5. Standarta beršana: ja tīrīšanas šķīdums pārāk
puto, ielejiet uzsūkšanas tvertnē putu daudzuma
kontroles šķīdumu.

UZMANĪBU: Neļaujiet putām nokļūt pludiņveida
noslēg ekrānā, tas var izraisīt vakuuma dzinēja
bojājumu. Putas neiedarbinās pludiņveida noslēg
ekrānu.

6. Īpaši netīras vietas tīriet ar divkāršo tīrīšanas
metodi. Vispirms noberziet virsmu ar paceltu
rakeli, ļaujiet šķīdumam nostāties 3---5 minūtes,
tad noberziet virsmu otro reizi ar nolaistu rakeli.

7. Ja nepieciešams, nomainiet vai pagrieziet
paliktņus.

8. Ievērojiet akumulatora mērītāja rādīto izlādes
līmeni (skatīt ”AKUMULATORA UZLĀDES
MĒRĪTĀJS”).
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9. Lai uzzinātu atlikušo šķīduma daudzumu, aplūkojiet
šķīduma tvertnes līmeņa šļūteni. Standarta tīrīšanas
laikā 10 litri šķīduma ļaus tīrīt vēl desmit minūtes, bet
ar FaST modeli, kas ieslēgts putu tīrīšanas režīmā, –
20 minūtes.

10. Kad šķīduma tvertne ir iztukšojusies, pirms
uzpildīšanas, iztukšojiet reenerācijas tvertni.

11. Atstājot mašīnu bez uzraudzības, izņemiet atslēgu
un iedarbiniet stāvbremzi.

12. ec---H2O modelis: Ja skan skaņas signāls un
ec---H2O sistēmas gaismas indikators sāk mirgot
sarkanā krāsā, ec---H2O modulis ir jāiztukšo,
pirms tiek atsākta ec---H2O darbība (skatīt
ec---H2O MODUĻA IZTUKŠOŠANAS
PROCEDŪRA)(22. attēls).

PIEZĪME: Atskanot skaņas signālam un mirgojot
sarkanajai gaismai, iekārta apies ec---H2O sistēmu. Lai
turpinātu mazgāšanu, izslēdziet ec---H2O slēdzi un
pārejiet uz parasto mazgāšanu.

UZMANĪBU: (ec---H2O modelis) Neļaujiet šķīduma
tvertnei kļūt sausai. ec---H2O modelim var rasties
traucējumi, ja tas ilgstoši tiks darbināts bez ūdens.

ATT. 22

ec---H2OSISTĒMAS
GAISMAS
INDIKATORA KODS

STĀVOKLIS

Konstanti zaļš Standarta darbība

Mirgojoši sarkans Izsmidzināšanas
ec---H2O modulis

Konstanti sarkans Sazinieties ar servisa
centru

13. Transportējot vai uzglabājot iekārtu, noņemiet
rakeļa ierīci un uzkariet to uz uzglabāšanas skavas
(23. attēls).

ATT. 23

14. Pēc tīrīšanas veiciet ikdienas tehniskās apkopes
procedūras (skatīt ”MAŠĪNAS TEHNISKĀ
APKOPE”).
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AKUMULATORA UZLĀDES MĒRĪTĀJS

Akumulatora uzlādes mērītājs rāda akumulatoru
uzlādes līmeni. Kad akumulatori ir pilnībā uzlādēti, deg
visas indikatora lampiņas. Akumulatoriem izlādējoties,
indikatoru lampiņas sāks no labās puses izdzist.
Lai pagarinātu akumulatoru kalpošanas ilgumu,
neļaujiet indikatora lampiņām nodzist zem turpmāk
minētā izlādes līmeņa.

PIEZĪME: uzlādējiet akumulatorus TIKAI tad, kad
iekārta ir izmantota vismaz 30 minūtes.

PIEDZIŅAS MODEĻA AKUMULATORA UZLĀDES
MĒRĪTĀJS: Kad izlādes līmenis sasniedz pirmo
sarkano gaismiņu, pārtrauciet tīrīšanu un uzlādējiet
akumulatorus (24. attēls). Kad sāks mirgot pēdējā
sarkanā lampiņa, tīrīšana tiks automātiski pārtraukta.
Tas neļauj akumulatoriem pilnībā izlādēties.
Nekavējoties aizvadiet mašīnu līdz uzlādes vietai un
uzlādējiet akumulatorus.

PIEZĪME: Piedziņas modeļa akumulatora uzlādes
mērītājā parādās arī mašīnas kļūdas kodi. Ja tiek
fiksēta kļūda, DIODES stabiņi mirgos īpašos kļūdas
kodos (skatīt “AKUMULATORA UZLĀDES MĒRĪTĀJA
DIODES KĻŪDAS KODI”).

Pārtrauciet tīrīšanu un uzlādējiet
akumulatorus

ATT. 24

STUMJAMĀ MODEĻA AKUMULATORA UZLĀDES
MĒRĪTĀJS: Kad izlādes līmenis sasniedz pēdējo
dzelteno gaismiņu, gaismiņa sāks mirgot – pārtrauciet
tīrīšanu un uzlādējiet akumulatorus (25. attēls). Kad
iedegas sarkanā lampiņa, tīrīšana tiks automātiski
pārtraukta. Tas neļauj akumulatoriem pilnībā
izlādēties. Nekavējoties uzlādējiet akumulatorus.

Pārtrauciet tīrīšanu un uzlādējiet
akumulatorus

ATT. 25

SLĒGIEKĀRTA

Lai birstes motoru pasargātu no bojājuma, iekārta ir
aprīkota ar atiestatāmu slēgiekārtu. Slēgiekārtas poga
atrodas uz vadības paneļa (26. attēls). Ja slēgiekārta
nostrādā, nosakiet cēloni, ļaujiet motoram atdzist un
pēc tam manuāli atiestatiet slēgiekārtas pogu.

ATT. 26

STUNDU SKAITĪTĀJS

Stundu skaitītājs reistrē kopējo stundu skaitu, cik ilgi
birstes motors ir ieslēgts. Izmantojiet stundu skaitītāju,
lai noteiktu, kad veikt ieteicamās tehniskās apkopes
procedūras un reistrēt apkopes vēsturi (27. attēls).

ATT. 27
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TVERTŅU IZTUKŠOŠANA

Uzsūkšanas tvertni pēc katras lietošanas ir jāiztukšo
un jāiztīra. Šķīduma tvertne jātīra periodiski, lai
likvidētu jebkādu potenciālo koroziju.

Aizvediet mašīnu uz iztukšošanas vietu, izslēdziet un
izpildiet turpmāk minētās iztukšošanas instrukcijas:

DROŠĪBAI: Pirms iekārtu pametat vai veicat tai
apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet no aizdedzes atslēgu.

UZSŪKŠANAS TVERTNES IZTUKŠOŠANA

1. Turot noliešanas šļūteni pavērstu uz augšu,
noskrūvējiet korķīti un nolaidiet šļūteni, lai nolietu
šķīdumu (28. attēls).

ATT. 28

PIEZĪME: Kad iekārtas iztukšošanai izmantojat spaini,
tad neizmantojiet to pašu spaini arī šķīduma tvertnes
uzpildīšanai.

2. Atveriet reenerācijas tvertnes vāku un izskalojiet
tvertni. Izmantojot drāniņu, notīriet visas
nogulsnes (29. attēls).

ATT. 29

3. Iztīriet pludiņveida noslēgu---ekrānu un gružu
tvertni, kas atrodas atjaunošanas bākā (30. attēls).

ATT. 30

ŠĶĪDUMA TVERTNES IZTUKŠOŠANA

1. Lai no šķīduma tvertnes iztukšotu atlikušo ūdeni,
izņemiet šķīduma tvertnes nolīmeņošanas šļūteni
no tās turētāja (31. attēls).

ATT. 31

2. Lai šķīduma tvertni izskalotu, noņemiet no
mašīnas aizmugurē izvietotās tīrīšanas atveres
vāciņu un pa abām zem reenerācijas tvertnes
izvietotajām uzpildes pieslēgvietām ievadiet
tvertnē ūdeni (ūdens maksimālā temperatūra
60°C) (32. attēls).

ATT. 32
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3. Noņemiet un iztīriet šķīduma tvertnes filtru
(33. attēls). Lai filtru izņemtu, pagrieziet to pret
pulksteņrādītāja kustības virzienu.

ATT. 33

4. Pēc tvertnes izskalošanas, uzstādiet atpakaļ
šķīduma tvertnes filtru, tīrīšanas atveres vāciņu,
uzpildes pieslēgvietu vāciņus un šļūteni.

AKUMULATORA UZLĀDĒŠANA

UZMANĪBU: Lai paildzinātu akumulatoru darbības
laiku, uzlādējiet akumulatorus tikai tad, kad iekārta
kopumā ir lietota vismaz 30 minūtes. Neatstājiet
akumulatorus izlādējušos uz ilgu laiku.

BRĪDINĀJUMS: ugunsbīstamība vai
eksplozijas draudi. Akumulatori izdala ūdeņraža
gāzi. Nerīkojieties atklātas liesmas tuvumā un
izvairieties no dzirksteļošanas. Uzlādējot atveriet
akumulatora nodalījumu.

DROŠĪBAI: veicot akumulatoru tehnisko apkopi Ż
darbojoties ar akumulatoriem vai akumulatoru
vadiem, lietojiet aizsargcimdus un aizsargbrilles.
Izvairieties no saskares ar akumulatora skābi.

AKUMULATORA UZLĀDĒŠANAS IERĪCES
SPECIFIKĀCIJA:

S UZLĀDĒŠANAS IERĪCES MODELIS:
--- HERMĒTISKIEM (želejveida) AKUMULATORIEM
--- AKUMULATORA BATEREJĀM NO MITRIEM (skābi
saturošiem) ELEMENTIEM

S IZEJAS SPRIEGUMS --- 24 VOLTI
S IZEJAS STRĀVA --- 13 AMPS
S AUTOMĀTISKAIS IZSLĒGŠANAS KONTŪRS
S DZIĻĀ CIKLA AKUMULATORU UZLĀDĒŠANAI

KORPUSA AKUMULATORA UZLĀDĒŠANAS
IERĪCES LIETOŠANA

IEVĒROJIET: Pirms akumulatoru uzlādēšanas,
pārliecinieties, ka uzlādēšanas ierīces profils ir
pareizi iestatīts jūsu akumulatora tipam (skābi
saturošs, želejveida utt.). Nepareizi uzlādēšanas
ierīces iestatījumi radīs akumulatora bojājumu.
Lai noteiktu jūsu akumulatora tipu, skatīt akumulatora
etiķeti. Ja norādes nav, sazinieties ar savu
akumulatoru piegādātāju.
Lai pārbaudītu uzlādēšanas ierīces profila
iestatījumu:
Uzlādēšanas ierīces startēšanās laikā skatiet sarkano
lampiņu. Ja tā iedegas divreiz, tad uzlādēšanas ierīce
ir iestatīta mitriem /skābi saturošiem akumulatoriem.
Ja zaļā lampiņa iedegas divreiz, tad uzlādēšanas
ierīce ir iestatīta
AGM/želejveida/hermētiskajiem/akumulatoriem,
kuriem nav jāveic apkope (34. attēls).

PIEZĪME:Ja izmantojat nelielas apkopes (LM) skābi
saturošu akumulatoru vai Exide želejas akumulatoru,
skatiet uzlādēšanas ierīces profila slēdža konfigurāciju
(37. attēls).

ATT. 34

Lai mainītu uzlādēšanas ierīces profilu:

1. Noņemiet pogu, kas notur vietā akumulatora
lādēšanas montāžas paneli, un noņemiet paneli, lai
piekļūtu akumulatora lādētājam (35. attēls).

ATT. 35
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2. Atlīmējiet lādētāja displeja uzlīmes stūri, lai
piekļūtu profila slēdžiem 36. att.).

ATT. 36

3. Iestatiet profila slēdžus saskaņā ar slēdžu
konfigurācijas tabulu (Att. 37). Atiestatīšanas laikā
uzlādēšanas ierīces vadam jābūt atvienotam no
strāvas.

Uzlādēšanas ierīces profila slēdža konfigurācijas tabula

Akumulators Slēdzis 1 2
Mitrs (skābi saturošs) IESLĒGTS IZSLĒGTS

NA mitrs IESLĒGTS IESLĒGTS
(neliela apkope)

AGM/želejveida/hermētiskais IZSLĒGTS IESLĒGTS

Exide želeja IZSLĒGTS IZSLĒGTS

ATT. 37

Lai uzlādētu akumulatorus:
1. nogādājiet iekārtu labi ventilētā telpā;

2. Novietojiet mašīnu uz horizontālas, sausas
virsmas. Pagrieziet slēdzi uz izslēgtu un ieslēdziet
stāvbremzi, ja tā ir aprīkojumā.

3. Uzlādējot akumulatorus ar mitriem (skābi
saturošiem) elementiem, pirms uzlādēšanas
pārbaudiet šķidruma līmeni (Skat. AKUMULATORA
TEHNISKĀ APKOPE).

4. Ievietojiet uzlādētāja ierīces maiņstrāvas padeves
vadu pareizi sazemētā kontaktligzdā (38. attēls).

PIEZĪME: Uzlādes laikā iekārta nedarbojas.

ATT. 38

5. Kad sākas uzlādēšanas cikls, indikatora lampiņas
no sarkanām pārtaps par dzeltenām un zaļām (39.
attēls). Kad iedegas zaļā indikatora lampiņa,
uzlādēšanas cikls ir beidzies. Atvienojiet
uzlādēšanas ierīces vadu.

Ja uzlādēšanas ierīce konstatē problēmu,
uzlādēšanas ierīce uzrādīs kļūdas kodu (Skat.
KORPUSA AKUMULATORA UZLĀDĒŠANAS IERĪCES
KĻŪDU KODI).

ATT. 39 ATT. 40

6. Atstutējiet uzsūkšanas tvertni, lai to izvēdinātu
(40. attēls).
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KORPUSA AKUMULATORA UZLĀDĒŠANAS IERĪCES KĻŪDU KODI

KĻŪDU KODI KĻŪDA RISINĀJUMS

Mirgo dzeltenā
lampiņa

Atvienojiet uzlādes ierīces kabeļa
savienojumu

Pārbaudiet uzlādes ierīces kabeļa
savienojumu

Vaļīgs vai bojāts akumulatora kabelis Pārbaudiet akumulatoru kabeļa
savienojumus

Nepiemērots akumulators Nomainiet ar atbilstošu akumulatoru

Izvades īssavienojums bojāts izvades
kabelis

Sazinieties ar servisa centru

Iekšējs īssavienojums izdedzis izvades
drošinātājs

Nomainiet akumulatora uzlādēšanas ierīci

Mirgo sarkanā
gaismiņa

Drošības aizture pārsniegusi maksimāli
pieļaujamo uzlādēšanas laiku

Atkārtojiet uzlādēšanas ciklu. Ja kļūda
atkārtojas, nomainiet akumulatorus
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IEKĀRTAS TEHNISKĀ APKOPE

Lai uzturētu mašīnu labā ekspluatācijas stāvoklī,
vienkārši ievērojiet ikdienas, ikmēneša un ceturkšņa
tehniskās apkopes procedūras.

BRĪDINĀJUMS: Elektrības apdraudējums.
Pirms iekārtas apkopes veikšanas, atvienojiet
akumulatora vadus.

IKDIENAS TEHNISKĀ APKOPE

1. Iztukšojiet un iztīriet reenerācijas tvertni (41.
attēls).

ATT. 41

2. Izņemiet gružu tvertni un iztukšojiet to (42. attēls )

ATT. 42

3. Noņemiet un iztīriet plūsmas noslēgšanas sietiņu,
kas atrodas reenerācijas tvertnē (43. attēls).

ATT. 43

4. Ja nepieciešams, iztukšojiet šķīduma tvertni un
izskalojiet ar ūdeni (maksimālā temperatūra 60°C)
(44. attēls)

ATT. 44

5. Noņemiet un iztīriet šķīduma tvertnes filtru (45.
attēls). Lai filtru izņemtu, pagrieziet to pret
pulksteņrādītāja kustības virzienu.

ATT. 45
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6. Noņemiet paliktni/ ---ņus vai birsti/ ---es un notīriet.
Kad uzgalis ir nodilis, nomainiet to vai pagrieziet
uz otru pusi (46. attēls).

ATT. 46

7. Noslaukiet rakeļa lāpstiņas. Kad iekārta netiek
izmantota, paceliet rakeļa ierīci no grīdas un
uzkariet to uz uzglabāšanas skavas (47. attēls).

ATT. 47

8. Pārbaudiet rakeļa lāpstiņas slaukošo malu (48.
attēls). Ja tā ir nodilusi, pagrieziet lāpstiņu uz otru
pusi. (Skatīt ”RAKEĻA LĀPSTIŅAS MAIŅA”)

ATT. 48

9. Tīriet iekārtu ar universālu tīrīšanas līdzekli un
mitru lupatiņu (49. attēls).

DROŠĪBAI: tīrot iekārtu, neizmantojiet smidzinātāju
vai šļūtenes ārpus iekārtas. Tas var izraisīt
elektronikas darbības traucējumus.

ATT. 49

10. 43 cm atsevišķā diska modelis: Pārbaudiet
tīrīšanas galvas apmales stāvokli, ja tā nodilusi vai
bojāta, nomainiet to (50. attēls).

ATT. 50

11. FaST Modelis: Kad FaST---PAK padeves šļūtene
netiek izmantota, aizdariet to ar uzglabāšanas
spraudni (51. attēls). Notīriet sakaltušo
koncentrātu no šļūtenes konektora, izmērcējot to
siltā ūdenī.

ATT. 51
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12. Ja iekārta darbināta 30 minūtes vai ilgāk,
uzlādējiet akumulatorus. (52. attēls). (Skatīt
”AKUMULATORU UZLĀDE”).

ATT. 52

IKMĒNEŠA TEHNISKĀ APKOPE

1. Skābi saturošie akumulatori: Lai novērstu koroziju,
notīriet akumulatora virspusi (skatīt
”AKUMULATORA TEHNISKĀ APKOPE”).

2. Pārbaudiet, vai akumulatora kabeļa savienojumi
nav vaļīgi.

3. Pārbaudiet un notīriet uzsūkšanas tvertnes vāka
blīvi (53. attēls). Nomainiet to, ja tā bojāta.

ATT. 53

4. Lai samazinātu berzi, nopūtiet asi un veltnīšus ar
silikona aerosolu, bet pēc tam pārklājiet ar
ūdensnecaurlaidīgu smērvielu.

5. Notīriet stāvbremzes skavas ar attīrošu šķīdinātāju.

6. Pārbaudiet vai iekārtas uzgriežņi un skrūves nav
vaļīgi.

7. Pārbaudiet vai iekārtai nav noplūdes.

DZINĒJA TEHNISKĀ APKOPE

Sazinieties ar autorizētu Tennant servisa centru, ja
nepieciešams nomainīt oglekļa kontaktsukas.

Oglekļa suku maiņa Stundas

Piedziņas transmisijas dzinējs 750

Vakuuma dzinējs 750

Birstes dzinējs 750

BRĪDINĀJUMS: Elektrības apdraudējums.
Pirms iekārtas apkopes veikšanas, atvienojiet
akumulatora vadus.

FaST SISTĒMAS TEHNISKĀ APKOPE

Pēc katrām 1000 stundām nomainiet ūdens filtru un
gaisa filtru, kas atrodas FaST mazgāšanas līdzekļa
izsmidzinātājā. Pasūtiet filtru komplektu p/n 9003009.

Tīrīšanas līdzekļa iesmidzinātājs atrodas aiz iekārtas
priekšējās malas, un to notur vietā divas atsperu skavas.

1. Nolaidiet tīrīšanas galvu un noņemiet mazgāšanas
līdzekļa iesmidzinātāju no divām atsperu skavām
(54. attēls).

ATT. 54

2. Nomainiet ūdens un gaisa filtru (55. attēls). Lai
uzstādītu jauno ūdens filtru, ir nepieciešams 8 mm
sešstūra uzgriežņu atslēga.

Ūdens filtrs
(50 Mesh/brūns)

Ūdens filtrs
(50 Mesh/brūns)

ATT. 55
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ec---H2O MODUĻA IZSMIDZINĀŠANAS
PROCEDŪRA

Šo procedūru nepieciešams veikt tikai tad, ja atskan
skaņas signāls un ec---H2O sistēmas gaismas
indikators sāk mirgot sarkanā krāsā.

1. Pilnībā iztukšojiet šķidruma tvertni un uzsūkšanas
tvertni, lai tajās nepaliktu ūdens.

2. Ar visu spēku ielejiet 1 galonus (4 litrus) baltā vai
rīsu etiķa šķīduma tvertnē. Neatšķaidiet.
(p/n 1050552 — etiķis, 2,5 galoni/10 litri)

PIEZĪME: Izmantojiet tikai balto vai rīsu etiķi. Skābes
līmenim jābūt starp 4---8%. Neizmantojiet šai darbībai
citas skābes.

DROŠĪBAI: Veicot iekārtas apkopi, strādājot ar
etiķi, lietojiet aizsargcimdus un aizsargbrilles.

3. Atvienojiet melnā savienotāja uzgali no tīrīšanas
galvas un ievietojiet šļūteni spainī (56. attēls).

ATT. 56

4. Pagrieziet atslēgu ieslēgtā pozīcijā (I).

5. Nospiediet un atlaidiet ec---H2O moduļa
skalošanas slēdzi, lai sāktu skalošanas ciklu (57.
attēls). Modulis ir novietots zem uzsūkšanas
tvertnes.

PIEZĪME: Modulis pats automātiski izslēgsies, kad
izskalošanas cikls būs beidzies (aptuveni pēc 7
minūtēm). Modulim ir jādarbojas pilnu 7 minūšu ciklu,
lai atiestatītu sistēmas gaismas indikatoru un skaņas
signālu.

Atkārtojiet skalošanas procedūru, ja ec---H2O
moduli nevar atiestatīt. Ja moduli neizdodas
atiestatīt, sazinieties ar autorizēto servisa centru.

ATT. 57
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RAKEĻA LĀPSTIŅAS MAIŅA

Katrai rakeļa lāpstiņai ir četras malas, ko tā izmanto
šķīduma uzslaucīšanai. Kad lāpstiņa nodilst, vienkārši
pagrieziet lāpstiņas vienu galu uz otru vai augšu uz
apakšu, lai iegūtu jaunu uzslaucīšanas virsmu. Kad
visas malas ir nodilušas, nomainiet lāpstiņas.

1. Noņemiet rakeļa ierīci no iekārtas.

2. Palaidiet vaļīgāk lentes skavu un noņemiet lenti no
rakeļa ierīces (58. attēls).

ATT. 58

3. Nomainiet aizmugurējās lāpstiņas uzslaucīšanas
malu un uzstādiet apmali. Pārliecinieties, vai
apmales robainā mala ir vērsta uz leju (59. attēls).

ATT. 59

4. Lai nomainītu priekšējo lāpstiņu, noņemiet
aizmugurējo apmali un pilnībā atskrūvējiet visus
četru rakeļa iekārtas kloķus, bet nenoņemiet tos.
Lai piekļūtu priekšējai lāpstiņai, paceliet un
atlieciet atbalsta plāksnīti (60. attēls). Pagrieziet
citu priekšējās lāpstiņas uzslaucīšanas malu un
atgrieziet atbalsta plāksnīti tās pozīcijā.
Pārliecinieties, ka atbalsta plāksnīte aizāķējas aiz
lāpstiņām. Uzstādiet apmali un pievelciet kloķus.

Atbalsta plāksnīte

ATT. 60

RAKEĻA LĀPSTIŅAS NOREGULĒŠANA

Lai nodrošinātu vislabāko rakeļa lāpstiņu veiktspēju,
rakeļa iekārtas lējēji jānoregulē noteiktā augstumā, kā
minēts turpmāk.

1. Lai pārbaudītu, vai rakeļa iekārta ir pareizi
noregulēta, noņemiet rakeļa iekārtu no mašīnas
un novietojiet uz līdzena virsmas. Izmēriet
attālumu starp lējēju un virsmu. Tam jābūt
apmēram 2 mm (61. attēls).

2. Lai noregulētu lējēja augstumu un piekļūtu
regulēšanas uzgrieznim, atskrūvējiet augšējo
uzgriezni un noņemiet plastmasas vāciņu. Grieziet
regulēšanas uzgriezni, līdz ir iestatīts pareizais
attālums (61. attēls). Pēc regulēšanas pievelciet
augšējo uzgriezni un uzlieciet atpakaļ plastmasas
vāciņu. Atkārtojiet šo procedūru arī otram lējējam.

2 mm

ATT. 61
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3. Mašīnas ekspluatācijas laikā, kad lējēji ir pareizi
noregulēti, rakeļa lāpstiņām jāizliecas tā, kā
redzams attēlā (62. attēls).

ATT. 62

AKUMULATORA TEHNISKĀ APKOPE (skābi
saturošie akumulatori)

1. Regulāri pārbaudiet akumulatoru šķidrumu līmeni,
lai izvairītos no akumulatora bojājuma. Šķidrumam
jābūt norādītajā līmenī (63. attēls). Pielejiet
destilētu ūdeni, ja tas ir par zemu. NEIELEJIET
PAR DAUDZ, šķidrums var izplesties un pie
uzlādes pārplūst.

Pirms uzlādes Pēc uzlādes

PAREIZAIS AKUMULATORA
ŠĶIDRUMA LĪMENIS

ATT. 63

BRĪDINĀJUMS: ugunsbīstamība vai
eksplozijas draudi. Akumulatori izdala ūdeņraža
gāzi. Nerīkojieties atklātas liesmas tuvumā un
izvairieties no dzirksteļošanas. Uzlādējot atveriet
akumulatora nodalījumu.

2. Notīriet akumulatorus, lai pasargātu akumulatorus
no korozijas. Izmantojiet saru birsti ar sodas un
ūdens maisījumu (64. attēls).

DROŠĪBAI: tīrot akumulatorus, lietojiet
aizsargcimdus un aizsargbrilles; izvairieties nonākt
saskarē ar akumulatora skābi.

ATT. 64

SUKAS MOTORA SIKSNAS NOMAIŅA
(DIVKĀRŠO DISKU MODEĻI)

BRĪDINĀJUMS: Elektrības apdraudējums.
Pirms iekārtas apkopes veikšanas, atvienojiet
akumulatora vadus.

1. Izmantojot 13 mm uzgriežņu atslēgu, atvienojiet
tīrīšanas galvas pacelšanas sviras no montāžas
skavām kā parādīts (65. attēls).

ATT. 65

2. Atvienojiet birstes motora vada spraudni un
šķīduma padeves šļūteni (66. attēls).

ATT. 66
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3. Noņemiet no mašīnas tīrīšanas galviņu (67. attēls).

ATT. 67

4. Uzmanīgi noguldiet birstes galviņu ar apakšu uz
augšu un noņemiet siksnas vāciņu, nepieciešama
10 mm uzgriežņatslēga (68. attēls).

ATT. 68

5. Jauno siksnu virziet kā parādīts (69. attēls).

50 cm divkāršā diska modelis

60 cm divkāršā diska modelis

ATT. 69

6. Lai uzstādītu siksnu, izmantojiet ligzdas dziņa
rakeli ar paplašinājumu un lielu plakano
skrūvgriezi (kā parādīts). Rumbas dzinis ir aprīkots
ar rīku rievām (70. attēls).

ATT. 70

50 cm divkāršā diska modeļa siksnas nomaiņa:
(S/N T3xxx12000 -- T3xxx15475)

1. Lai nomainītu siksnu, pilnībā atskrūvējiet siksnas
nospriegojuma bultskrūvi un uzstādiet jauno
siksnu, kā redzams attēlā (71. attēls). Pielāgojiet
siksnas rievoto pusi rievotajiem blokiem.

Siksnas nospriegošanas bultskrūve

ATT. 71

2. Lai pareizi nospriegotu siksnu, grieziet siksnas
nospriegošanas bultskrūvi, līdz nospriegošanas
atspere ir saspiesta līdz 35 mm (72. attēls). Pēc
noregulēšanas pievelciet nospriegojuma
bultskrūves pretuzgriezni.

35 mm

ATT. 72
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3. Pēc pirmajām 50 ekspluatācijas stundām,
pārbaudiet siksnas nospriegojumu.

IEKĀRTAS TRANSPORTĒŠANA

Transportējot iekārtu ar piekabi vai kravas mašīnu,
pārliecinieties, ka tiek ievērotas turpmāk minētās
iekārtas nostiprināšanas procedūras:

1. Paceliet rakeli un birstes galviņu.

2. Ielādējiet iekārtu, izmantojot ieteicamo ielādes
rampu.

3. Novietojiet mašīnas priekšgalu pret treilera vai
vilcēja priekšgalu. Kad mašīna ir novietota
pozīcijā, nolaidiet birstes galviņu un rakeli.

4. Iedarbiniet stāvbremzi un, lai nepieļautu iekārtas
ripošanu, aiz katra riteņa novietojiet ķīli.

5. Lai mašīna nesagāztos, nostipriniet tās augšpusi
ar siksnām. Iespējams, ka piekabei vai smagajam
automobilim būs jāuzstāda nostiprināšanas
kronšteini.

DROŠĪBAI: kad iekārtu iekraujat/izkraujat no kravas
mašīnas vai piekabes, izmantojiet rampu. Iekārtas
nostiprināšanai pie kravas iekārtas vai piekabes
izmantojiet siksnas.

IEKĀRTAS NOVIETOŠANA GLABĀŠANĀ

1. Pirms uzglabāšanas nomainiet akumulatorus.
Nekad neuzglabājiet iekārtu ar izlādētiem
akumulatoriem.

2. Kārtīgi iztukšojiet un izskalojiet tvertnes.

3. Uzglabājiet iekārtu sausā vietā ar rakeļa ierīci un
birstes uzgali paceltā stāvoklī.

4. Atveriet atjaunošanas bākas vāku, lai veicinātu
gaisa cirkulāciju.

UZMANĪBU: neļaujiet iekārtai salīt, glabājiet to
iekštelpās.

5. Ja uzglabājat iekārtu temperatūrā, kas zemāk par
0˚C, ievērojiet nodaļā AIZSARDZĪBA PRET
AIZSALŠANU sniegtos norādījumus.

AIZSARDZĪBA PRET AIZSALŠANU

1. Pilnībā iztukšojiet šķidruma tvertni un uzsūkšanas
tvertni, lai tajās nepaliktu ūdens.

2. Ar visu spēku ielejiet 1 galonu (4 litrus)
transportlīdzekļu atjaunošanas (RV) antifrīza
šķīdumu šķīduma tvertnē.
Neatšķaidiet.

DROŠĪBAI: Nepieļaujiet antifrīza iekļūšanu acīs.
Nēsājiet aizsargbrilles.

3. Ieslēdziet iekārtu un darbiniet šķīduma plūsmas
sistēmu. Izslēdziet iekārtu, kad sarkans RV
antifrīzs ir redzams.

Ja jūsu mehānisms ir aprīkots ar iespēju izmantot
ārējās ejas, darbiniet iespēju izmantot ārējās ejas
dažas sekundes, lai aizsargātu sūkni.

Turpiniet veikt aizsardzības procedūru pret aizsalšanu,
ja mehānisms ir aprīkots ar ec---H2O sistēmu.

ec---H2O modelis: Nospiediet un atlaidiet ec---H2O
moduļa skalošanas slēdzi, lai izlietu antifrīzu no
ec---H2O sistēmas (73. attēls). Kad antifrīzs ir
redzams, nospiediet slēdzi vēlreiz, lai izslēgtu moduli.

ATT. 73

IEVĒROJIET:Pirms darbināt iekārtu, antifrīzam jābūt
izskalotam no moduļa.

Ja antifrīzs nav pilnīgi izliets no ec---H2O sistēmas,
ec---H2O modulis var noteikt kļūdu un nedarboties
(ec---H2O slēdža indikators kļūs sarkans). Ja tā notiek,
vēlreiz ieslēdziet un atkārtojiet skalošanas procedūru,
kā aprakstīts tālāk.

Antifrīza izliešana no ec--H2O moduļa:

1. Izteciniet antifrīzu no šķidruma tvertnes spainī.

2. Piepildiet šķidruma tvertni pilnu ar aukstu ūdeni
(skat. ŠĶIDRUMA TVERTNES UZPILDĪŠANA).

3. Atvienojiet melnā savienotāja uzgali no tīrīšanas
galvas un ievietojiet šļūteni spainī (74. attēls). Lai
piekļūtu savienotāja uzgalim, jums, iespējams,
būs no mehānisma jānoņem priekšējais pārsegs.

ATT. 74
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4. Nospiediet un atlaidiet ec---H2O moduļa slēdzi, lai
izlietu antifrīzu no ec---H2O sistēmas (73. attēls).
Modulis ir novietots zem uzsūkšanas tvertnes.

Kad ūdens kļūst dzidrs, nospiediet vēlreiz moduļa
slēdzi, lai apstādinātu izskalošanas ciklu.

Iznīciniet antifrīzu videi nekaitīgā veidā saskaņā ar jūsu
vietējiem atkritumu iznīcināšanas noteikumiem.
5. Mehānisms tagad ir gatavs tīrīšanai.

UZGLABĀŠANAI IETEICAMIE PRIEKŠMETI

Informāciju par ieteicamajiem priekšmetiem
glabāšanai krājumā meklējiet rezerves daļu pamācībā.
Priekšmeti glabāšanai krājumā ir skaidri norādīti ar
bultiņu pirms detaļu apraksta. Skatīt piemēru zemāk:
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Problēmu novēršana

PROBLĒMA CĒLONIS RISINĀJUMS

Iekārta nedarbojas Izlādējušies akumulatori Uzlādējiet akumulatorus

Ieslēgta avārijas apstāšanās poga Lai atiestatītu, pagrieziet pogu
pulksteņrādītāja virzienā

Bojāts akumulators(--- i) Nomainiet akumulatoru(s)

Atbrīvojiet akumulatora kabeli Pievelciet vaļīgu kabeli

Izdedzis galvenais drošinātājs Nomainiet drošinātāju

Bojāts atslēgas slēdzis Sazinieties ar servisa centru

Akumulatora uzlādes mērītājs
mirgo (piedziņas modelis)

Konstatēta mašīnas kļūme Skatiet AKUMULATORA UZLĀDES
MĒRĪTĀJA KĻŪDU KODI

Nedarbojas korpusa
akumulatora uzlādēšanas ierīce

Kontaktdakša nav pievienota strāvas
padevei

Pārbaudiet savienojumu

Bojāts strāvas vads Nomainiet vadu

Konstatēts bojājums. Skat. KORPUSA AKUMULATORA
UZLĀDĒŠANAS IERĪCES KĻŪDU
KODI

Nedarbojas birstes motors Tīrīšanas galva ir pacelta Nolaidiet tīrīšanas galvu

Akumulatora uzlādes mērītājs
nobloķējies

Uzlādējiet akumulatorus

Nostrādājusi birstes motora
slēgiekārta

Atiestatiet birstes slēgiekārtas pogu

Bojāts tīrīšanas galvas (augšup/lejup)
slēdzis

Sazinieties ar servisa centru

Bojāts vadības roktura sviras slēdzis Sazinieties ar servisa centru

Bojāts birstes motors vai vadi Sazinieties ar servisa centru

Nodilušas oglekļa kontaktsukas Sazinieties ar servisa centru

Pārrauta vai vaļīga siksna (50 cm /
60 cm modelis)

Nomainiet vai pievelciet siksnu

Iekārta nekustas uz priekšu
(50 cm / 60 cm divkāršā diska
modelis ar piedziņu)

Ir iedarbināta stāvbremze Atlaidiet stāvbremzes sviru

Izdedzis galvenais drošinātājs Nomainiet 30 ampēru drošinātāju

Bojāts releja slēdzis Sazinieties ar servisa centru

Bojāts transmisijas motors vai vadi Sazinieties ar servisa centru

Nodilušas oglekļa kontaktsukas Sazinieties ar servisa centru

Nedarbojas vakuuma motors Rakeļa ierīce neskaras pie zemes Nolaidiet rakeļa ierīci

Izdedzis vakuuma motora drošinātājs Nomainiet 25 ampēru drošinātāju

Bojāts vakuuma motors vai vadi Sazinieties ar servisa centru

Nodilušas oglekļa kontaktsukas Sazinieties ar servisa centru

FaST Modelis: FaST sistēma
nedarbojas, vai nedarbojas
pareizi

FaST sistēmas slēdzis nav ieslēgts Ieslēdziet FaST sistēmas slēdzi

FaST---PAK padeves šļūtene nav
pievienota

Pievienojiet padeves sļūteni

Izdedzis FaST sūkņa drošinātājs Nomainiet 7,5 ampēru drošinātāju

Aizsērējusi FaST---PAK padeves
šļūtene vai konektori

Mērcējiet siltā ūdenī, lai attīrītu

Iztukšojiet FaST---PAK kartona kārbu Nomainiet FaST PAK kartona kārbu
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TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA --- Turpinājums

PROBLĒMA CĒLONIS RISINĀJUMS

FaST Modelis: FaST sistēma
nedarbojas, vai nedarbojas
pareizi

Samezglojusies FaST---PAK padeves
šļūtene

Atraisiet šļūtenes mezglu

Aizsērējusies FaST šķīduma sistēma Sazinieties ar servisa centru

Bojāts FaST sistēmas
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

Sazinieties ar servisa centru

Bojāts sūknis Sazinieties ar servisa centru

Aizsērējies šķīduma bākas filtrs Iztukšojiet šķīduma bāku. izņemiet
šķīduma bākas filtru, iztīriet un
uzstādiet vietā

Nosprostots mazgāšanas līdzekļa
iesmidzinātājs

Skatiet FaST SISTĒMAS TEHNISKĀ
APKOPE

Neliels šķīduma plūsmas ātrums
vai tā nav vispār
(standarta tīrīšana)

Aizsērējis šķīduma tvertnes filtrs vai
šķīduma šļūtene

Iztīriet šķīduma tvertnes filtru vai
izskalojiet šķīduma šļūteni

Aizsērējis šķidruma vārsts Izņemiet vārstu un notīriet to

Šķīduma plūsmas kontroles kloķis
iestatīts uz pārāk zemu vērtību

Noregulējiet šķīduma plūsmas
kontroles kloķi

Kontroles kloķim atskrūvējusies
skrūve

Nokalibrējiet kloķi un pievelciet skrūvi

Nepietiekama ūdens padeve Uzsūkšanas tvertne ir pilna Iztukšojiet uzsūkšanas tvertni

Noskrūvējiet noliešanas šļūtenes
vāciņu

Pievelciet vāciņu

Aizsērējis pludiņveida noslēgsietiņš,
kas atrodas uzsūkšanas tvertnē

Iztīriet sietiņu

Aizsērējusi rakeļa ierīce Iztīriet rakeļa ierīci

Nodilušas rakeļa lāpstiņas Nomainiet vai pagrieziet rakeļa
lāpstiņas

Nepareiza rakeļa lāpstiņas novirze Noregulējiet rakeļa lāpstiņas
augstumu

Atbrīvojiet vakuuma šļūtenes
savienojumus

Nostipriniet šļūtenes savienojumus

Aizsērējusi vakuuma šļūtene Iztīriet aizsērējušos gružus

Bojāta vakuuma šļūtene Nomainiet vakuuma šļūteni

Uzsūkšanas tvertnes vāks neatrodas
savā vietā

Novietojiet vāku pareizi

Bojāta atjaunošanas bākas vāka blīve Nomainiet blīvi

Bojāts vakuuma motors Sazinieties ar servisa centru

Zems akumulatora uzlādes līmenis Uzlādējiet akumulatorus.

Īslaicīga darbība Akumulatori nav pilnībā uzlādēti Pilnībā uzlādējiet akumulatorus

Bojāti akumulatori Nomainiet akumulatoru

Veiciet akumulatoru apkopi Skat. AKUMULATORU TEHNISKĀ
APKOPE

Bojāta akumulatora uzlādēšanas
ierīce

Salabojiet vai nomainiet akumulatora
uzlādēšanas ierīci

Nolaišanas spiediena svira ir iestatīta
uz īpašu tīrīšanas galvas spiedienu

Nolaišanas spiediena svira
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TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA --- Turpinājums

PROBLĒMA CĒLONIS RISINĀJUMS

ec---H2O Modelis:
echo sistēmas indikators mirgo
sarkanā krāsā un ir dzirdams
brīdinājuma signāls

Modulī uzkrājušās minerālvielu
nogulsnes

Izsmidzināšanas modulis (skatīt
ec---H2O MODUĻA IZTUKŠOŠANAS
PROCEDŪRA). Ja indikators sāk
mirgot 1---10 sekunžu laikā, atkārtojiet
iztukšošanas procedūru. Ja indikators
sāk mirgot pēc minūti ilgas tīrīšanas,
ūdenim, iespējams, ir zema
vadītspēja.

Zema ūdens vadītspēja Uz katriem 40 l ūdens pievienojiet 8
ml sāls.

ec---H2O modelis:
ec---H2O sistēmas gaismas
indikators konstanti sarkanā
krāsā

Modulī uzkrājušās minerālvielu
nogulsnes

Izsmidzināšanas modulis (skatīt
ec---H2O MODUĻA IZTUKŠOŠANAS
PROCEDŪRA)

Modulis bojāts Sazinieties ar servisa centru

ec---H2O modelis:
ec---H2O sistēmas gaismas
indikators neieslēdzas

Bojāta gaisma vai modulis Sazinieties ar servisa centru

ec---H2O modelis:
Nav ūdens plūsmas

Modulis aizsērējis Sazinieties ar servisa centru

Šķīduma sūkņa bojājums Nomainiet šķīduma sūkni

AKUMULATORA UZLĀDES MĒRĪTĀJA DIODES KĻŪDAS KODI (piedziņas modelis)

KODS
(mirgojošo DIODES
stabiņu skaits)

KĻŪDA RISINĀJUMS

Viens Izslēgšanās zema sprieguma dēļ.
Tīrīšana tiek pārtraukta.

Uzlādējiet akumulatorus.

Pārbaudiet akumulatora savienojumu.

Divi Akumulatora uzlādes līmenis krītas. Uzlādējiet akumulatorus.

Trīs Pārslogots piedziņas motors. Likvidējiet pārslodzes situāciju un vēlreiz
ieslēdziet.

Piedziņas motora īssavienojums. Sazinieties ar servisa centru.

Četri Izlādējies akumulators. Nekavējoties uzlādējiet akumulatorus.

Astoņi Nostrādājis regulators. Sazinieties ar servisa centru.

Desmit Paaugstināts akumulatora spriegums Pārbaudiet akumulatora savienojumus.

Nav stabiņu Dīkstāves režīms Pagrieziet slēdzi, lai ieslēgtu.

Stabiņi ņirb Ieslēgta drosele. Atbrīvojiet aktivizēšanas sviru.
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SPECIFIKĀCIJAS
MODELIS T3 43 cm atsevišķais

disks
T3 50 cm divkāršais
disks ar piedziņu

T3+ 60 cm divkāršais
disks ar piedziņu

GARUMS 1 128 mm 1 167 mm 1225 mm

PLATUMS 486 mm 517 mm 560 mm

AUGSTUMS 1 093 mm 1 093 mm 1 093 mm

SVARS / ar AKUMLATORIEM 100 kg/143 kg ar
akumulatoriem

101 kg/144 kg ar
akumulatoriem

101 kg/144 kg ar
akumulatoriem

UZSŪKŠANAS TVERTNES IETILPĪBA 57 l 57 l 57 l

ŠĶĪDUMA TVERTNES IETILPĪBA 40 l 40 l 40 l

PIEDZIŅAS SISTĒMA Nav pieejams Transmisija, 24 V, 0,104
Kw

Transmisija, 24 V, 0,104
Kw

PRODUKTIVITĀTES APJOMS – VIDĒJAIS 1045 m2 stundā
(ec---H2O / FaST
modelis)

1420m2 stundā
(ec---H2O / FaST
modelis)

1690m2 stundā
(ec---H2Omodelis)

785 m2 stundā 1250m2 stundā

TĪRĪŠANAS CEĻA PLATUMS 430 mm 500 mm 600 mm

UZGAĻA SPIEDIENS 18,9 kg 18,59 kg 23,41 kg

RAKEĻA PLATUMS 763 mm 763 mm 763 mm

BIRSTES DZINĒJS 0,373 kW, 220 apgr./min.,
24 V, 20 A

0,224 kW, 260 apgr./min.,
24 V, 12 A

0,65 kW, 285 apgr./min.,
24 V, 33 A

PUTEKĻSŪCĒJA DZINĒJS 350 W, 2 pakāpju 5,7, 24
V, 13 A

350 W, 2 pakāpju 5,7, 24
V, 13 A

350 W, 2 pakāpju 5,7, 24
V, 13 A

ŪDENS SPIEDIENS 100 milibāri 100 milibāri 100 milibāri

AKUMULATORI Divi – 12 V Divi – 12 V Divi – 12 V

KORPUSA AKUMULATORA
UZLĀDĒŠANAS IERĪCE

120/230 V maiņstrāva, 5,5
A, 50/60 Hz,
24 V līdzstrāvas, 13 A
izeja

120/230 V maiņstrāva, 5,5
A, 50/60 Hz,
24 V līdzstrāvas, 13 A
izeja

120/230 V maiņstrāva, 5,5
A, 50/60 Hz,
24 V līdzstrāvas, 13 A
izeja

DARBĪBAS LAIKS VIENĀ UZLĀDES REIZĒ Līdz 2,5 stundām Līdz 3,25 stundām Līdz 3 stundam

KOPĒJAIS STRĀVAS PATĒRIŅŠ 32 Amp nomināli 28 Amp nomināli 29 Amp nomināli

LĪDZSTRĀVAS SPRIEGUMS 24 VDC 24 VDC 24 VDC

AKUMULATORA KAPACITĀTE 110 Ah/5h koeficients 110 Ah/5h koeficients 125 Ah/5h koeficients

AIZSARDZĪBAS PAKĀPE IPX3 IPX3 IPX3

SKAŅAS JAUDAS LĪMENIS 68 dB (1 m x 1 m) 68 dB (1 m x 1 m) 68 dB (1 m x 1 m)

TROKSNIS DECIBELOS PIE OPERATORA
AUSS, IEKŠTELPĀS

68,5 dB (A) 68,5 dB (A) 68,5 dB (A)

VIBRĀCIJAS PIE STŪRES KONTROLĒM <2,5m/s2 <2,5m/s2 <2,5m/s2

MAKSIMĀLAIS SLĪPUMS 8% (5°) Transportēšana
5 % (3°) Tīrīšana

8% (5°) Transportēšana
5 % (3°) Tīrīšana

8% (5°) Transportēšana
5 % (3°) Tīrīšana

FaST SISTĒMA – FaST MODELIS
ŠĶĪDUMA SŪKNIS 24 V DC, 3,5 A, 5,6 L/min. brīvā plūsma, 4,13 bāru apvada iestatījums

ŠĶĪDUMA PLŪSMAS ĀTRUMS 0,47 L/min.

KONCENTRĀTA PLŪSMAS ĀTRUMS 0,47 cm3/minūtē

ATTIECĪBA KONCENTRĀTA
ATJAUKŠANAI AR ŪDENI

1:1000
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SPECIFIKĀCIJAS --- Turpinājums
MODELIS T3 43 cm atsevišķais

disks
T3 50 cm divkāršais
disks ar piedziņu

T3+ 60 cm divkāršais
disks ar piedziņu

ec---H2O SISTĒMAS -- ec---H2O MODELIS
ŠĶĪDUMA SŪKNIS 24 V DC, 3,5 A, 5,6 L/min. brīvā plūsma, 4,13 bāru apvada iestatījums

ŠĶĪDUMA PLŪSMAS ĀTRUMS 0,47 l/min. (standarta) 0,47 l/min. (standarta) 0,57 l/min. (standarta)

0,72 l/min. (papildus) 0,72 l/min. (papildus) 0,76 l/min. (papildus)

0,95 l/min. (papildus) 0,95 l/min. (papildus) 0,95 l/min. (papildus)

* Ja ir nepieciešami papildu šķīduma plūsmas ātrumi, sazinieties ar autorizēto servisa centru.

1 128 mm
1 167 mm *
1 225 mm **

IEKĀRTAS IZMĒRI

486 mm
517 mm *
560 mm **

1 093 mm

763 mm

* 50 cm divkāršā diska modelis
** 60 cm divkāršā diska modelis
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