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Denne håndboken leveres sammen med hver nye
modell. Den inneholder nødvendig drifts- og
vedlikeholdsinstruksjoner.

Les gjennom hele håndboken, og pass på at du har
forstått maskinen før du bruker eller vedlikeholder
den.

Denne maskinen vil fungere svært godt. Du vil
imidlertid oppnå best resultater til lavest mulig kostnad
hvis:

S Maskinen brukes med rimelig forsiktighet.

S Maskinen vedlikeholdes regelmessig i henhold til
vedlagte vedlikeholdsinstruksjoner.

S Maskinen vedlikeholdes med deler levert fra
produsenten eller tilsvarende.

For å lese, skrive ut eller laste ned
bruksanvisninger fra nettet, besøk
www.tennantco.com/manuals

Deler og forsyninger kan bestilles online, per telefon,
per faks eller per post.

TA VARE PÅ MILJØET
Kvitt deg med emballasje, gamle
maskinkomponenter som batterier
samt miljøskadelige væsker som
frostvæske og olje på en miljøvennlig
måte i henhold til lokale regler for
avfallsbehandling.

Husk alltid å resirkulere.

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

europe@tennantco.com www.tennantco.com

Spesifikasjonene og delene kan bli endret uten varsel.

Originalinstruksjoner, copyright E 2008- 2016 Tennant Company.
Vi forbeholder oss alle rettigheter. Trykket i Nederland

MASKININFORMASJON

Fyll ut ved installasjonstidspunkt for fremtidig bruk.
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SIKKERHET

Denne maskinen er beregnet på kommersiell bruk.
Den er utformet for innendørs skrubbing av harde
gulv, og er ikke beregnet på noen annen bruk.

Følgende varselssymbol og overskriften
”SIKKERHETSHENSYN” brukes som beskrevet i
denne håndboken:

ADVARSEL:Brukes for å varsle om farer
eller usikker bruk som kan medføre alvorlig
personskade eller død.

VÆR FORSIKTIG: Beskriver rutiner som må følges
for sikker bruk av utstyret.

Alle brukere må ha lest, forstått og følge disse
sikkerhetsforskriftene:

Følgende sikkerhetsforskrifter indikerer mulige
farlige situasjoner for brukeren eller maskinen.

ADVARSEL: Brann- eller eksplosjonsfare:

- Ikke plukk opp brennbare materialer.

- Må ikke brukes i nærheten av brannfarlige
væsker, damp eller brennbart støv.

- Bruk kun gulvrengjøringsmiddel som er å få i
handelen og som er beregnet for maskiner.

- Batteriene utskiller hydrogengass. Hold
maskinen unna gnister og åpne flammer. La
batterirommet være åpent under lading.

ADVARSEL: Fare forbundet med elektrisitet

- Koble fra batterikablene og ladepluggen før du
foretar service på maskinen.

- Lad ikke batteriene med skadet nettledning.
Gjør ikke endringer på støpslet.

Hvis nettledningen er skadet eller ødelagt, må den
byttes ut av produsenten, serviceverksted eller
annen tilsvarende kvalifisert person, slik at en
unngår farlige situasjoner.

ADVARSEL: Roterende børste. Hold hendene
unna. Slå av strømmen før du begynner å arbeide
på maskinen.

VÆR FORSIKTIG:

1. Ikke bruk maskinen:
- På steder hvor det er brennbar væske/damp

eller brennbart støv.
- Med mindre du har fått opplæring i å bruke

den og er autorisert.
- Før du har lest og forstått denne

håndboken.

- Hvis maskinen ikke er i god driftsmessig
stand.

2. Før du starter maskinen:
- Sørg for at alle sikkerhetsinnretninger er på

plass og at de fungerer som de skal.
- Sett ut skiltet som indikerer vått gulv ved

behov.

3. Under bruk:
- Kjør forsiktig i hellinger og på glatt

underlag.
- Bruk sko som ikke glir.
- Reduser hastigheten under snuing.
- Rapporter funksjonsfeil eller skader på

maskinen umiddelbart.
- Ikke la barn leke på eller rundt maskinen.
- Følg instruksjonene for håndtering og

fylling av beholderne med kjemikalier.
- Ikke bruk maskinen i hellinger:

4. Før maskinen forlates eller ved service på
maskinen:
- Stopp på jevnt underlag.
- Slå av maskinen.
- Sett på håndbremsen hvis den er utstyrt

med den.
- Ta ut nøkkelen.

5. Ved service på maskinen:
- Hold deg unna bevegelige deler. Ikke bruk

løse jakker, skjorter eller vide ermer.
- Koble fra batteriet før du utfører arbeid på

maskinen.
- Bruk vernehansker og øyebeskyttelse ved

håndtering av batterier eller batterikabler.
- Unngå kontakt med batterisyre.
- Maskinen må ikke sprayes eller spyles. Det

kan oppstå elektriske feil.
- Bruk bare reservedeler som er produsert

eller godkjent av maskinfabrikanten.
- Alle reparasjoner må kun utføres av

kvalifisert servicepersonell.
- Maskinen må ikke modifiseres.

6. Ved transport av maskinen:
- Tøm tankene før lasting.
- Slå av maskinen.
- Ikke løft maskinen hvis batteriene er satt

inn.
- Få hjelp til å løfte maskinen.
- Bruk en anbefalt lasterampe når man laster

maskinen på/av lastebil eller tilhenger.
- Bruk festestropper til å feste maskinen til

lastebilen eller tilhengeren.
- Sett skrubbehodet i senket stilling.
- Sett på håndbremsen, hvis maskinen er

utstyrt med en slik.
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SIKKERHETSMERKING

Sikkerhetsetikettene er satt på maskinen på angitte posisjoner. Bytt ut etiketter som mangler eller som er blitt
skadet eller uleselige.

ETIKETT ROTERENDE BØRSTE -
Sitter på skrubbehodet

ADVARSEL: Roterende børste.
Hold hendene unna. Slå av
strømmen før du begynner å
arbeide på maskinen.

ETIKETT LES HÅNDBOKEN -
Sitter på dekslet til oppsamlingstanken.

VÆR FORSIKTIG: Ikke bruk
maskinen med mindre du har lest
og forstått brukerhåndboken.

BATTERLADE-ETIKETT -
Sitter på undersiden av oppsamlingstanken.

ADVARSEL: Brann- eller
eksplosjonsfare Batteriene utskiller
hydrogengass. Hold maskinen unna
gnister og åpne flammer. La
batterirommet være åpent under lading.

ADVARSEL: Brann- eller
eksplosjonsfare. Bruk ikke
brennbare væsker. Brennbare
væsker må ikke plukkes opp.
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MASKINKOMPONENTER
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1. Nøkkelhovedbryter
2. Starte utløserne
3. Batteriladeindikator
4. Justerbart håndtak
5. Spak for løfting av nal
6. Knapp for høydejustering av kontrollpanel
7. Tømmeslange for oppsamlingstanken
8. Strømbryter for børsten
9. Medfølgende strømledning for batterilader
10. Pedal for løfting av skrubbehodet
11. Sugeslange for nalen
12. Nalenhet
13. Veggbeskytter
14. Medfølgende batterilader (ekstrautstyr)
15. Timeteller

16. Påfyllingsmål/tømmeslange for
vaskemiddeltanken

17. Lagringsbrakett for nal
18. Koppeholder
19. Oppsamlingstankdeksel
20. Oppsamlingstank
21. Påfyllingsåpning vaskemiddeltank
22. Vaskemiddeltank
23. Utløserknapp for putedriver/børstelås
24. Putedrivervindu
25. Skrubbehode
26. Skvettlapp for skrubbehode
27. Justeringshendel for tilførsel av vaskemiddel
28. Batterirom

SYMBOLER FOR DRIFT AV MASKINEN

Nøkkelhovedbryter

Mengdekontroll
vaskemiddel

Strømbryter
børstemotor

Parkeringsbrems
(valgfritt)

2% (1) Maksimum
helling

Indikator for
batterilading
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INSTALLASJON AV MASKINEN

UTPAKKING AV MASKINEN

1. Kontroller nøye at emballasjen ikke har tegn på
skader. Gi øyeblikkelig beskjed om eventuelle
skader til transportøren.

2. Kontroller innholdslisten. Kontakt leverandøren hvis
det mangler noe.
Innhold:
S 2- 12 V batterier (ekstra)
S 2- Skumbatteri avstandsstykker
S Batteriskuff
S Batterikabel
S Nalenhet

3. Kjør maskinen av pallen. Bruk den medfølgende
rampen.

MERK: Ikke kjør maskinen av pallen hvis du ikke
bruker en rampe, den kan bli skadet.

INSTALLERING AV BATTERIER

ADVARSEL: Brann- eller eksplosjonsfare
Batteriene utskiller hydrogengass. Hold maskinen
unna gnister og åpne flammer. La batteridekslet
være åpent under lading.

VÆR FORSIKTIG: Ved service på maskinen, må du
bruke beskyttelseshansker og øyebeskyttelse ved
håndtering av batterier og batterikabler. Unngå
kontakt med batterisyre.

Batterispesifikasjoner:
To 12 volts, 70Ah/5t Gel (994200), 72Ah/5t bly- syre
(1041458), 85Ah/5t bly- syre (1041454) batterier som
tåler dyputladning.

1. Sett maskinen på et plant underlag og ta ut
nøkkelen.

2. Installer batteriene forsiktig i batterirommet som
vist (figur 1).

3. Koble batterikablene som vist (figur 1).

Maskinens forside

72Ah

RØD

SRT

70Ah, 85Ah

RØD

SRT

Skumavstandsstykker

FIG. 1

VIKTIG: Før lading av batteriene, må du forsikre
deg om at den innebygde batteriladerens
innstilling er korrekt for din batteritype (se BRUKE
DEN MEDFØLGENDE LADEREN).

SLIK FUNGERER MASKINEN

Vann og vaskemiddel fra vaskemiddeltanken strømmer
til gulvet gjennom en vaskemiddelventil som styres
manuelt. Børsten benytter vaskemiddelet og
vannløsningen til å skrubbe rent gulvet. Etter hvert som
maskinen flyttes framover, tørker nalen den skitne
oppløsningen fra gulvet og inn i oppsamlingstanken.
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INFORMASJON OM BØRSTER OG PUTER

For å få best mulig rengjøringsresultater må du bruke
riktig børstetype for oppgaven. Se deleoversikten for
informasjon om delenummer.

Skrubbebørste med polypropylenbust (sort) -
delenr. 1019062
Denne skrubbebørsten for generelt bruk med
polypropylenbust brukes til skrubbing av litt kompakt
skitt. Denne børsten fungerer godt for vedlikehold av
gulv av betong, tre og fugete fliser.

Skrubbebørste med myk nylonbust (hvit) -
delenr. 1019063
Anbefalt for rengjøring av belagte gulv uten å fjerne
finishen. Rengjør uten å skrape.

Skrubbebørste med superslipende bust (grå) -
delenr. 1019053
Nylonfiber impregnert med slipekorn for å fjerne flekker
og jord. Kraftig virkning på alle overflater. Virker godt
på oppbygging, fett eller dekkmerker.

Poleringspute (hvit) - delenr. 994530
Brukes til å vedlikeholde høypolerte eller blankpolerte
gulv.

Skrubbepute (rød) - delenr. 994531
Brukes for lett skrubbing uten å fjerne gulvfinishen.

Skrubbepute (blå) - delenr. 994532
Brukes til middels til kraftig skrubbing. Fjerner skitt, søl
og skrammer, gir en ren overflate klart for et nytt
belegg.

Strippepute (brun) - delenr. 994533
Brukes til stripping av gulv- finish for å klargjøre gulvet
for nytt belegg.

Kraftig strippepute (sort) - Brukes for aggressiv
stripping av kraftige finish- er, eller svært kraftig
skrubbing.

MONTERING AV MASKIN

FESTING AV NALENHET

1. Sett maskinen på et plant underlag og ta ut
nøkkelen.

2. Senk nalenheten til gulvet ved å skyve nalens
løftespak til høyre (figur 2).

FIG. 2

3. Monter nalenheten til nalens festebrakett slik som
vist (figur 3). Forsikre deg om at knappene sitter
helt inne i sporene før du fester dem.

FIG. 3

4. Koble vakuumslangen til nalenheten. Plasser
slangen slik som vist ved å bruke slangeklipsen
som følger med (figur 4).

FIG. 4
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5. Sjekk at nedbøyningen til nalbladene er riktig.
Bladene skal bøyes ned som vist (figur 5).

FIG. 5

6. For å justere nedbøyingen av bladene, plasser
nalenheten på et jevnt underlag og juster trinsene
som vist (figur 6).

4 mm

FIG. 6

7. Ved transport eller oppbevaring av maskinen, må
du fjerne nalenheten og henge den på
lagringsbraketten (Figur 7).

FIG. 7

INSTALLERING AV BØRSTER/PUTER

VÆR FORSIKTIG: Før installering av børster eller
putedrev, stopp maskinen på et jevnt underlag, ta
ut nøkkelen og sett på parkeringsbremsen, hvis
maskinen har en slik.

1. Sett maskinen på et plant underlag og ta ut
nøkkelen.

2. Gå ned på skrubbehodets løftepedal for å heve
skrubbehodet opp fra gulvet (figur 8).

FIG. 8

3. Fest puten til putedriveren og sikre den med
senterlåsen (figur 9).

FIG. 9

4. Drei børstemotornavnet inntil sporet med
fjærklemmen er synlig gjennom
skrubbehodevinduet (figur 10).

Fjærklemme

FIG. 10



DRIFT NO

Tennant T2 (07- 08) 9

5. Innrett putedrevets/børstens festestifter med
motorens navspor og gi putedrevet/børsten en rask
omdreining mot urviseren for å kople til
fjærklemmen (figur 11).

Fjærklemme

Festestifter til
putedrev/børste

Motornavspor

FIG. 11

6. For å fjerne putedrev/børste, trykk ned låsepinnen
til motornavet og drei putedrevet/børsten med
urviseren (figur 12).

Låsepinne

FIG. 12

7. Ved transport eller oppbevaring av maskinen, fjern
nalenheten og heng den på lagringsbraketten
(Figur 13).

FIG. 13

FYLLING AV RENSEMIDDELTANKEN

Fjern lokket til vaskemiddeltanken og fyll tanken med
26 liter vann (<60C temperatur). Fyll ikke over ”MAX”
(figur 14).

MERK: Når du fyller vaskemiddeltanken med en bøtte,
må du passe på at bøtten er ren. Bruk ikke samme
bøtte til å fylle og tømme maskinen.

FIG. 14

Tøm et anbefalt vaskemiddel i vaskemiddeltanken i
henhold til blandeinstruksene på flasken.

MERK: Bruk kun anbefalte rengjøringsmidler.
Maskinskade på grunn av at feil vaskemiddel er
brukt, opphever produsentens garanti.

ADVARSEL: Brann- eller eksplosjonsfare.
Bruk aldri lettantennelige væsker.

VÆR FORSIKTIG: Følg instruksjonene for
håndtering og blanding på kjemikaliebeholderne
når du bruker maskinen.

JUSTERING AV HØYDEN PÅ KONTROLLPANEL

Løsne knappen for høydejustering av kontrollpanelet
og hev eller senk panelet til en komfortabel
arbeidshøyde. Trekk til knappen slik at den låses i
stilling (figur 15).

FIG. 15
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DRIFT AV MASKINEN

VÆR FORSIKTIG: Ikke bruk maskinen med mindre
du har lest og forstått brukerhåndboken.

ADVARSEL: Brann- eller eksplosjonsfare
Bruk aldri maskinen i eller nær lettantennelige
væsker, damp eller brennbart støv.

KONTROLLER FØR MASKINEN TAS I BRUK

- Kost og mop gulvet.

- Kontroller batteriladeindikatoren.

- Kontroller pute/børste for slitasje.

- Sjekk om bladene på nalen er skadd og riktig
justert.

- Forsikre deg om at oppsamlingstanken er tom og
at flyteventilen og avfallsbrettet er installerte og
rene.

- Sjekk om skjørtet til skrubbehodet er slitt.

BRUK AV MASKINEN

1. Drei hovednøkkelbryteren til stilling (I) (figur 16).

FIG. 16

2. Senk nalenheten til gulvet ved å skyve nalens
løftespak til venstre (figur 17). Vakuummotoren
slås på automatisk.

FIG. 17

3. Senk skrubbehodet til gulvet ved å trå på
skrubbehodets løftepedal slik som vist (figur 18).

FIG. 18

4. Trekk i startutløserne og skyv langsomt maskinen
forover for å starte skrubbingen (figur 19).

MERK: 45- 60 meter per minutt er anbefalt
skrubbehastighet.

FIG. 19

5. Drei spaken for væsketilførsel til ønsket
strømningshastighet (figur 20).

FIG. 20

6. For å stoppe skrubbingen, frigjør du utløserne,
hever skrubbehodet og nalen og vrir nøkkel til den
står i stilling AV.
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MENS MASKINEN ER I DRIFT

ADVARSEL: Brann- eller eksplosjonsfare Ikke
sug opp brennbare materialer eller reaktive
metaller.

1. Overlapp hver skrubbebane med 5 cm.

2. Hold maskinen i bevegelse for å unngå at gulvet
blir ødelagt.

3. Tørk av nalbladene med en klut hvis bladene lager
striper. Fei gulvet på forhånd for å unngå striper på
gulvet.

4. Ikke bruk maskinen i hellinger.

VÆR FORSIKTIG: Kjør forsiktig i hellinger og på
glatte overflater.

5. Hell et anbefalt skumkontrollmiddel på
oppsamlingstanken dersom det forekommer
usedvanlig store mengder skum.

MERK: Kontroller for overflødig skumdannelse i
oppsamlingstanken. Tøm tanken hvis den er full.
Det er ikke sikkert at skum aktiverer
avstengingsflottøren, noe som kan føre til at
oppsugingsmotoren blir ødelagt.

6. For svært skitne områder, benyttes den doble
skrubbemetoden. Skrubb først området med nalen
hevet, la rensemiddelet virke i 3- 5 minutter, og
skrubb deretter området en gang til med nalen
senket.

7. Ta ut nøkkelen av maskinen og aktiver
parkeringsbremsen (hvis montert) når du lar
maskinen stå uten tilsyn.

INDIKATOR FOR BATTERILADING

Indikatoren for batterilading viser ladenivået til
batteriene. Når batteriene er fulladet, lyser alle
varsellampene. Etter hvert som batteriene lades ut, vil
varsellampene begynne å slukke fra høyre mot
venstre.
For å forlenge batterienes levetid, må du ikke la
varsellampene gå ut over utladingsnivået, slik som
beskrevet nedenfor.

MERK: Lad batteriene igjen KUN når maskinen til
sammen er brukt 30 minutter eller mer.

Når utladingsnivået når den siste gule lampen, vil
lampen begynne å blinke, og du må stoppe
skrubbingen og lade batteriene på nytt (figur 21). Hvis
det røde lyset tennes, slås skrubbefunksjonen av
automatisk. Dette beskytter batteriene mot full utlading.
Lad opp batteriene umiddelbart.

Slutt å skrubbe og lad
opp batteriene

FIG. 21

AUTOMATSIKRING

Maskinen har en motorvernbryter som kan tilbakestilles
for å beskytte børstemotoren mot skade.
Motorvernbryteren sitter på betjeningspanelet (figur
22). Hvis den utløses, må man fastslå årsaken, la
motoren kjøle seg ned, og deretter nullstille
motorvernknappen manuelt.

FIG. 22

TIMEMÅLER

Timetelleren registrerer totalt antall timer
børstemotoren har vært påslått. Bruk timemåleren til å
bestemme når anbefalte vedlikeholdsprosedyrer skal
utføres og til å registrere servicehistorikk (figur 23).

FIG. 23
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TØMME TANKENE

Oppsamlingstanken skal tømmes og rengjøres hver
gang før bruk. Væsketanken skal rengjøres med jevne
mellomrom for å fjerne eventuell oppsamling av vann.

VÆR FORSIKTIG: Før du går fra maskinen eller
vedlikeholder den, må du stanse på en plan
overflate, slå av maskinen og trekke ut nøkkelen.

TØMMING AV OPPSAMLINGSTANKEN

1. Mens du holder avtappingsslangen oppover, ta av
hetten og senk ned slangen for å tappe av
(figur 24).

FIG. 24

MERK: Når du bruker en bøtte til å tømme maskinen,
må du ikke bruke den samme bøtten til å fylle
vaskemiddeltanken.

2. Åpne lokket på oppsamlingstanken og skyll ut av
tanken (figur 25).

FIG. 25

3. Rengjør flyteventilen og oppsamlingsbrettet fro
rusk, som befinner seg i oppgamlingstanken
(figur 26).

FIG. 26

TØMMING AV RENSEMIDDELTANKEN

For å tømme ut gjenværende vann fra
vaskemiddeltanken, trekker du fylleslangen til
rensemiddeltanken av slangefittingsen (figur 27).

FIG. 27
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LADING AV BATTERIER

MERK: For å forlenge levetiden til batteriene, skal
de kun lades hvis maskinen er blitt brukt i totalt 30
minutter eller mer. La aldri batteriene være utladet
over lengre tid.

ADVARSEL: Brann- eller eksplosjonsfare
Batteriene utskiller hydrogengass. Hold maskinen
unna gnister og åpne flammer. La batterirommet
være åpent under lading.

VÆR FORSIKTIG: Ved service på batteriene, må du
bruke beskyttelseshansker og øyebeskyttelse ved
håndtering av batterier og batterikabler. Unngå
kontakt med batterisyre.

LADERSPESIFIKASJONER:

S LADERTYPE:
- FOR FORSEGLETE (gel- ) BATTERIER
- FOR VÅTE (bly- syre- ) BATTERIER

S UTGANGSSPENNING - 24VOLT

S UTGANGSSTRØM - 9 AMP

S AUTOMATISK AVSTENGINGSBRYTER

S FOR LADING AV DYPUTLADINGSBATTERIER

BRUKE DEN MEDFØLGENDE BATTERILADEREN

VIKTIG: Før lading av batteriene, må du forsikre
deg om at laderprofilen er korrekt innstilt for din
batteritype (bly- syre, gel osv.). Hvis man ikke
stiller inn laderen rett, kan det føre til ødelagte
batterier.

For å finne batteritypen, se batteriets etikett. Kontakt
din batterileverandør hvis det ikke er spesifisert.

Slik verifiserer du innstillingen av laderprofilen:
Under oppstart av ladere, hvis den røde lampen blinker
to ganger, stilles laderen for våte/bly syrebatterier. Hvis
den grønne lampen blinker to ganger, stilles laderen for
Gel- batterier (figur 28).

MERK: Se Ladeprofilbryter konfigurasjonstabell for
andre batteritypeinnstillinger (figur 30).

FIG. 28

Slik endrer du laderprofilen:
1. Fjern laderen fra maskinen (fig. 29).

2. Fjern pluggen fra bunnen på laderen for å få tilgang
til profilbryterne (fig. 29).

FIG. 29

2. Still profilbryterne iht. bryterens
konfigurasjonstabell (fig. 30). Ladeledningen må
være koblet fra ved innstilling.

Laderprofilbryter konfigurasjonstabell

Batteri Bryter 1 2

Våt (bly- syre) PÅ AV

LM våt PÅ PÅ
(lite vedlikehold)

Gel AV PÅ

Exide Gel AV AV

FIG. 30

Slik lader du batteriene:
1. Transporter maskinen til et godt ventilert område.

2. Parker maskinen på et flatt, tørt underlag og slå av
med nøkkelen.

3. Hvis du lader våtbatterier (bly- syre), sjekk
væskenivået før lading (se
BATTERIVEDLIKEHOLD).
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4. Sett opp oppsamlingstanken for ventilasjon
(figur 31).

FIG. 31

5. Koble laderens AC- strømtilførselskabel til en jordet
kontakt (figur 32).

MERK: Maskinen vil ikke kunne brukes under lading.

FIG. 32

6. Når ladesyklusen starter, vil indikatorlampene gå
fra rødt, via gult til grønt (figur 33). Når den grønne
indikatorlampen tenner, er ladesyklusen ferdig.
Koble fra ladeledningen.

Hvis laderen detekterer et problem, vil laderen vise en
feilkode (se MEDFØLGENDE BATTERILADER,
FEILKODER).

FIG. 33

MEDFØLGENDE BATTERILADER, FEILKODER

FEILKODE FEIL LØSNING

Gul lampe blinker Løs laderkabelforbindelse Sjekk laderkabelforbindelsen

Løs eller skadet batterikabel Kontroller batterikabelens tilkoblinger

Uegnet batteri Bytt med riktig batteri

Utgang kortslutning - ødelagt utgangskabel Ring service.

Intern kortslutning - utgangssikringen er gått Bytt batterilader

Rød lampe blinker Sikkerhetstimer overskrider maksimum lade-
tid

Gjenta ladesyklusen. Hvis feilen gjentar
seg, bytt batteriene
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VEDLIKEHOLD AV MASKINEN

Du holder maskinen i god driftsmessig stand ved å
følge maskinens vedlikeholdsprogram.

ADVARSEL: Fare forbundet med elektrisitet.
Koble fra batterikablene før du foretar service på
maskinen.

DAGLIG VEDLIKEHOLD

1. Tøm og skyll oppsamlingstanken (figur 34).

FIG. 34

2. Fjern avfallsbrettet og tøm det (figur 35)

FIG. 35

3. Fjern og rengjør flyteventilen som befinner seg i
oppgamlingstanken (figur 36).

FIG. 36

4. Tapp av vaskemiddeltanken (figur 37).

FIG. 37

5. Ta av og rengjør putene/børstene. Roter puten og
bytt når den er slitt (figur 38).

FIG. 38

6. Tørk av nalbladene slik at de blir rene (figur 39).
Når maskinen ikke er i bruk, skal nalenheten heves
opp fra gulvet eller henges på lagringsbraketten.

FIG. 39
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7. Sjekk tilstanden til nalbladets skrapekant (figur 40).
Snu bladet hvis det er utslitt.
(Se BYTTE AV NALBLAD)

FIG. 40

8. Rengjør maskinen med et vanlig rengjøringsmiddel
og en fuktig klut (figur 41).

VÆR FORSIKTIG: Maskinen må ikke sprayes eller
spyles mens den rengjøres. Det kan oppstå
elektriske feil.

FIG. 41

9. Kontroller tilstanden til skjørtet på skrubbehodet,
bytt det hvis det er slitt eller skadet (figur 42).

FIG. 42

10. Batteriene må kun lades opp etter minst 30
minutters bruk eller mer (figur 43). (Se LADING AV
BATTERIER).

FIG. 43

MÅNEDLIG VEDLIKEHOLD

1. Ta av og rengjør vaskemiddeltankfilteret fra
undersiden av maskinen og skyll grovfilteret (figur
44). Forsikre deg om at oppsamlingstanken er tom
før du fjerner filteret.

FIG. 44

2. Bly- syrebatterier: Rengjør batteritoppene for å
forhindre korrosjon (Se VEDLIKEHOLD AV
BATTERIER).

3. Kontroller om batterikabeltilkoblingene er løse.

4. Kontroller og rengjør oppsamlingstankens
dekseltetting (figur 45). Bytt ved skade.

FIG. 45
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5. Smør alle forbindelser med silikonspray, og dekk
dem deretter med et lag vannavstøtende fett for å
sikre jevn drift av maskinen.

6. Sjekk om maskinen har løse muttere og bolter.

7. Kontroller om maskinen lekker.

MOTORVEDLIKEHOLD

Kontakt et autorisert Tennant servicesenter for
skifte av karbonbørstene.

Skifte av karbonbørstene Timer

Oppsugingsmotor 750

Børstemotor 750

ADVARSEL: Fare forbundet med elektrisitet.
Koble fra batterikablene før du foretar service på
maskinen.

BYTTE AV NALBLAD

Hvert nalblad har fire tørkekanter. Når bladene blir slitt,
roterer du bladene side ved side eller top til bunn for å
få en ny tørkekant. Bytt blad hvis alle fire kantene er
slitt.

1. Fjern nalenheten fra maskinen.

2. Løsne båndklemmen og ta båndet av nalenheten
(figur 46).

FIG. 46

3. Fjern og roter det bakre bladet slik at du får en ny
tørkekant. (Figur 47).

FIG. 47

4. Fjern tommelskruene fra frontbladet og roter bladet
ende- til- ende (figur 48).

MERK: Bruk eggen med 5 spor på VCT- gulv
(vinylkomposittflis) og eggen med 3 spor på gulv med
fugede fliser.

FIG. 48

VEDLIKEHOLD AV BATTERIER (blybatterier)

1. Sjekk batteriets væskenivå hyppig for å forebygge
skader på batteriet. Væsken skal være på vist nivå
(figur 49). Fyll etter destillert vann hvis nivået er
lavt. IKKE FYLL PÅ FOR MYE, væsken kan utvide
seg og renne over under lading.

Før lading Etter lading

KORREKT VÆSKENIVÅ PÅ BATTERI:

FIG. 49
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ADVARSEL: Brann- eller eksplosjonsfare
Batteriene utskiller hydrogengass. Hold maskinen
unna gnister og åpne flammer. La batterirommet
være åpent under lading.

2. Rengjør batteriene for å hindre batterikorrosjon.
Bruk en skrubbebørste med en blanding av
bakepulver og vann (figur 50).

FOR SIKKERHETS SKYLD: Bruk vernehansker og
vernebriller når du rengjør batterier. Unngå kontakt
med batterisyre.

FIG. 50

TRANSPORT AV MASKINEN

Når maskinen skal transporteres på en trailer eller en
truck, må du følge disse rutinene for å sikre den:

1. Hev skrubbehodet og heng nalen på
lagringsbraketten.

2. Last opp maskinen ved hjelp av en anbefalt
lasterampe.

3. Plasser maskinen slik at den står med fronten mot
fronten av en tilhenger eller lastebil og senk
skrubbehodet.

4. Sett en sperre bak hvert hjul for å hindre maskinen
i å rulle.

5. Fest maskinen med festestroppene. Maskinen er
utstyrt med to festebraketter (figur 51).

FOR SIKKERHETS SKYLD: Ved transport av
maskinen, må man bruke en anbefalt lasterampe
når man laster maskinen på/av lastebil eller
tilhenger. Bruk festestropper til å feste maskinen til
lastebilen eller tilhengeren.

LAGRING AV MASKINEN

1. Lad opp batteriene før lagring. Maskinen må aldri
lagres med utladede batterier.

2. Tøm og skyll tankene godt.

3. Oppbevar maskinen i et tørt klima, med nalen og
skrubbehodet hevet.

4. La dekslet til oppsamlingstanken stå åpent, slik at
luftsirkulasjonen blir bedre.

MERK: Maskinen må ikke utsettes for regn, og bør
lagres innendørs.

5. Hvis maskinen oppbevares på steder der
temperaturen er under frysepunktet, må
FROSTBESKYTTELSE- instruksjonene under
følges.

FROSTBESKYTTELSE

1. Tøm vaskemiddeltanken og skyllevanntanken for
alt vann.

2. Tøm vaskemiddeltankfilteret som er under
maskinen (figur 51).

FIG. 51

3. Tøm 4 liter egnet frostvæske i vaskemiddeltanken.
Må ikke uttynnes.

4. Slå på maskinen aktiver rensemiddelsystemet. Slå
av maskinen når den røde RV frostvæsken er
synlig.
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FEILSØKING

PROBLEM ÅRSAK LØSNING

Maskinen virker ikke Utladede batterier Lad opp batteriene.

Feil på batterier. Skift ut batteri(ene).

Løse batterikabler. Fest løse kabler.

Feil på tenningen. Ring service.

Medfølgende batterilader virker
ikke

Plugg ikke koblet til strømforsyningen Kontroller pluggtilkobling

Feil ved strømledning Skift ledning

Feil detektert. Se MEDFØLGENDE BATTERILA-
DER, FEILKODER

Børstemotoren virker ikke Skrubbehodet er løftet opp fra gulvet Senk skrubbehodet

Børstemotorens strømbryter er utløst Nullstill børstens strømbryter

Defekt skrubbehode (opp/ned)- bryter Ring service.

Defekt styrespakutløsere Ring service.

Feil på børstemotor eller kabler. Ring service.

Slitte karbonbørster. Ring service.

Vakuummotoren virker ikke Nalen er hevet opp fra gulvet Senk nalen

Sikringen til vakuummotoren er gått Bytt 25 A sikring

Feil på oppsugingsmotoren eller viklin-
gen.

Ring service.

Slitte karbonbørster. Ring service.

Liten eller ingen væskestrøm. Tilstoppet filter i vaskemiddeltanken
eller vaskemiddelslangen

Rengjør vaskemiddeltankens filter el-
ler spyl ut av vaskemiddelslangen

Tilstoppet vaskemiddelventil Ta ut ventilen og rengjør den

Vaskemiddelmengdeknappen er stilt
for lavt

Juster vaskemiddelmengdeknappen

Løs skruen på justeringsknappen Kalibrer bryteren og stram til skruen
igjen

Dårlig oppsamling av vann. Oppsamlingstanken er full Tøm oppsamlingstanken

Hetten på tømmeslangen er løs Trekk til hetten

Tilstoppet flytventil som sitter i opp-
samlingstanken

Rengjør silen

Tilstoppet nalenhet Rengjør nalenheten

Slitte nalblader Bytt eller rotere nalbladene

Nalbladet avbøyes feil Juster høyden til nalbladet

Løse sugeslangeforbindelser Fest slangekoplingene

Oppsugingsslangen er tett. Fjern skitten som sitter i slangen.

Sugeslangen er ødelagt Bytt vakuumslange

Dekslet til oppsamlingstanken sitter
ikke på plass.

Plasser lokket riktig

Skadet dekseltetting på oppsamlings-
tanken

Skift pakning

Feil på vakuummotor Ring service.

Svake batterier Lad opp batteriene igjen.
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FEILSØKING - Fortsatt

PROBLEM ÅRSAK LØSNING

Kort driftstid. Batteriene er ikke fullstendig ladet. Lad batteriene helt opp

Defekte batterier Skift ut batteri.

Utfør service på batteriene Se avsnittet VEDLIKEHOLD AV BAT-
TERIER .

Defekt batterilader Reparer eller skift ut laderen.
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SPESIFIKASJONER

T2 MODELL

LENGDE 1120 mm

BREDDE 478 mm

HØYDE 930 mm

VEKT 80 Kg / 136 Kg med batterier

MINIMUM SNUBREDDE 1219 mm

OPPSAMLINGSTANKENS KAPASITET 36 L

RENSEMIDDELTANKENS KAPASITET 26 L

PRODUKSJONSHASTIGHET (Estimert reell) 672 m2 per time

SPORBREDDE RENGJØRING 430 mm

PUTETRYKK 23 Kg

NALBREDDE 696 mm

BØRSTEMOTOR 0,75 kW, 230 o/min., 24 V, 37 A

OPPSUGINGSMOTOR 0,30 kW, 2- trinns 5,7, 24 V, 13 A

OPPSUGINGSEVNE 100 Mbar

BATTERIKAPASITET (2) 12 V, 85 Ah / 5 t., 72 Ah / 5 t., 70 Ah / 5 t.

ANTALL DRIFTSTIMER PER OPPLADNING 85Ah- batterier - Opp til 2 timer

72Ah- batterier - Opp til 1,75 timer

70Ah- batterier - Opp til 1,75 timer

MEDFØLGENDE BATTERILADER 100- 240 VAC, 5,3 A, 50/60 Hz, 24 VDC, 9 A utgang

SPENNING DC 24 VDC

TOTALT STRØMFORBRUK 25 Amp nominell

BESKYTTELSESGRAD IPX3

DESIBEL VED BRUKERENS ØRE, INNENDØRS.* 68 dB(A)

VIBRASJONER VED HÅNDKONTROLLER <2,5m/s2

MAKSIMUM HELLNING 2% (1)

* Målt A- verdi på støynivå, per ISO 11201, i hht. ISO 4871. Avviksverdi er 2 desibel.

MASKINENS DIMENSJONER

1128 mm

486mm

1093 mm

763 mm
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