T350
Automatisk gulvskrubber
Norsk NO
Operatørhåndbok

Hygenic® Fullt vaskbar gjenvinningstank
Tennant True®-deler
IRIS® en Tennant-teknologi
Pro-Panel®-kontroller
Smart‐Fill™ automatisk batterivatring
Insta-Click™ Magnetisk skive

For de nyeste delhåndbøker og operatørhåndbøker på andre språk, kan du gå til:
www.tennantco.com/manuals

R

9016446
Rev. 01 (1-2019)

*9016446*

INTRODUKSJON

TILTENKT BRUK

Denne håndboken er tilgjengelig for hver nye modell. Den
inneholder nødvendige drifts- og vedlikeholdsinstrukser.

T350 automatisk gulvskrubber er beregnet for
kommersiell bruk, eksempelvis i hoteller, skoler, sykehus,
fabrikker, butikker, kontorer og leieforretninger. Den er
utformet for å feie/skrubbe harde overflater (betong,
asfalt, stein, syntetisk osv.) innendørs. Denne maskinen
er ikke beregnet for rengjøring av tepper. Bruk kun
anbefalte puter/børster og alminnelig tilgjengelige
rensemidler. Bruk ikke maskinen til annet enn det som er
beskrevet i denne brukerhåndboken.

Les gjennom hele håndboken, og
pass på at du har forstått maskinen før du
bruker eller vedlikeholder den.
Denne maskinen vil yte utmerket service. Beste mulige
resultater vil imidlertid oppnås for minimumskostnader
hvis:
• Maskinen driftes med rimelig påpasselighet.
• Maskinen vedlikeholdes regelmessig - iht.
vedlikeholdsinstruksene som følger med.
• Maskinen vedlikeholdes med utstyr fra leverandøren
eller tilsvarende deler.
For å lese, skrive ut eller laste ned bruksanvisninger fra
nettet, besøk
www.tennantco.com/manuals
TA VARE PÅ MILJØET

MASKINDATA
Fyll ut under installasjonen for bruk ved en senere
anledning.
Modellnr. Serienr. Installasjonsdato -

PLASSERING AV MASKINSERIENUMMER

Avhend emballasjematerialer og brukte
maskinkomponenter som
batterier på en miljøvennlig sikker måte
ifølge dine lokale avfallshåndteringsforskrifter
.
Husk alltid å resirkulere.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA, Uden -Nederland
Europe@tennantco.com
www.tennantco.com

1-STEP, Pro-Membrane, Severe Environment, Zone Settings, Click-Cart
og Quiet Mode er varemerker som tilhører Tennant-selskapet.
Trojan og HydroLINK® er registrerte varemerker som tilhører Trojan
Battery Company.
Windows 7® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft
Corporation.
Dette produktet kan inneholde deler av programvare som har
forskjellige tredjepartslisenser. Det finnes mer informasjon på:
www.tennantco.com/opensource
Spesifikasjoner og deler kan endres uten forhåndsmelding.

Originalinstruksjoner, copyright 2017, 2019 TENNANT Company.

UTPAKKING AV MASKINEN
Sjekk nøye at maskinen ikke har tegn på skader.
Gi øyeblikkelig beskjed om eventuelle skader til
transportøren. Kontakt leverandøren eller Tennant hvis
det mangler noe.
Når du skal pakke ut maskinen, fjerner du stroppene,
hjulblokkene og transportbrakettene. Med den medleverte
rampen kjører du maskinen forsiktig bakover fra pallen.
Pass på at skrubbehodet står i løftet stilling.
VIKTIG: Ikke fjern maskinen fra pallen uten å bruke
en rampe. Maskinen kan bli skadet.
VIKTIG: På grunn av at tyngdepunktet er høyere (noe
som gjør det lettere å tippe maskinen) for maskiner
uten installerte batterier, vær forsiktig når du fjerner
maskinen hvis den ikke har installerte batterier. Sett
inn batteriene før du tar maskinen av pallen.
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SIKKERHET
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER – TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
Følgende forholdsregler brukes i denne
brukerhåndboken som angitt i beskrivelsene:
ADVARSEL: For å advare om farer eller
utrygg praksis som kan resultere i alvorlig
personskade eller død.
SIKKERHETSHENSYN: For å identifisere
handlinger som må følges for trygg bruk av
utstyret.
Den følgende informasjonen signaliserer mulige
farlige forhold til operatøren. Vit når disse forholdene
kan oppstå. Finn alle sikkerhetsanordninger på
maskinen. Rapporter maskinskade eller feilaktig
operasjon øyeblikkelig.
ADVARSEL: For å redusere faren for
brann, eksplosjon, elektrisk støt eller
personskade:
--

Les brukerhåndboken før bruk.

--

Ikke sug opp brennbare materialer eller
reaktive metaller.

--

Må ikke brukes i nærheten av brannfarlige
væsker, damp eller brennbart støv.
Denne maskinen er ikke utstyrt med
eksplosjonssikker motor. Den elektriske
motoren avgir gnister ved oppstart og under
drift, noe som kan forårsake flammebrann
eller eksplosjon hvis maskinen brukes i et
område hvor det er brennbar damp/væsker
eller brennbart støv.

--

Batteriene avgir hydrogengass. Det kan
forårsake eksplosjon eller brann. Hold
maskinen unna gnister og åpne flammer
under lading.

--

Koble fra batterikabler og ladekabel før du
foretar service på maskinen.

--

Ikke lad batteriene med skadet kabel. Ikke
utfør endringer på kontakten.
Hvis laderens strømledning er skadet eller
ødelagt, må den skiftes av produsenten, en
autorisert servicerepresentant eller annen
kvalifisert person for å unngå en farlig
situasjon.

--
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Må ikke brukes utendørs. Oppbevares
innendørs.

IRIS telemetri - Denne maskinen kan være utstyrt
med teknologi som automatisk kommuniserer over
mobilnettverket. Hvis maskinen skal brukes på steder
hvor bruk av mobiltelefoner er innskrenket på grunn
av interferens med utstyr på stedet, ta kontakt med
en Tennant-representant for å få informasjon om
hvordan du deaktiverer enhetens trådløsfunksjoner.
SIKKERHETSHENSYN:
1. Ikke betjen maskinen:
-- Uten opplæring og autorisasjon.
-- Med mindre du har lest og forstått
brukerhåndboken.
-- Hvis man ikke er psykisk og fysisk i stand til å
følge maskininstruksene.
-- Under påvirkning av alkohol og visse typer
medisin.
-- Ved bruk av en mobiltelefon og andre typer
elektroniske enheter.
-- Hvis bremsen er koplet ut.
-- Hvis maskinen ikke er i god driftsmessig stand.
-- Med puter eller tilbehør som ikke leveres eller
er godkjent av Tennant. Bruk av andre puter
kan redusere sikkerhetsnivået.
-- Utendørs. Denne maskinen er kun ment for
innendørs bruk.
-- I områder hvor brannfarlig damp/væske eller
brennbart støv er til stede.
-- I områder som er for mørke for å kunne se
kontrollene eller kjøre maskinen.
-- På steder hvor gjenstander kan falle ned.
-- Ikke plasser vekter eller tunge gjenstander
på brukerens nærværpedal og/eller grønne
gåpedal.
2. Før du starter maskinen:
-- Sjekk maskinen for væskelekkasje.
-- Sørg for at alle sikkerhetsanordninger er på
plass og fungerer som de skal.
-- Sjekk om styringen fungerer ordentlig.
3. Når du bruker maskinen:
-- Bruk den kun som beskrevet i denne
brukerhåndboken.
-- Ikke plukk opp brennende eller røykende skrot,
slik som sigaretter, fyrstikker og varm aske.
-- Kjør sakte i stigninger og på glatte overflater.
-- Følg stedets sikkerhetsretningslinjer for våte
gulv.
-- Ikke skrubb på hellinger med en skråning på
mer enn 9 %, eller transporter på hellinger
med en skråning på mer enn 9 %.
-- Ikke skru på hellinger eller ramper
-- Reduser hastigheten under svinging.
-- Hold alle kroppsdeler innenfor
operatørstasjonen når maskinen er i
bevegelse.
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SIKKERHET
-- Vær alltid oppmerksom på omgivelsen under
betjening av maskinen.
-- Tillat alltid hodeklaring når du går gjennom
døråpninger, lave tak og overheng.
-- Kjør sakte gjennom døråpninger og smale
åpninger, spesielt med dobbeltskivemodellen
når nalen strekker seg utover maskinens
bredde.
-- Ikke åpne video-/hjelpskjermene mens
maskinen er i bevegelse. (Pro-Panel)
-- Vær forsiktig når du reverserer maskinen.
-- Hold barn og uautoriserte personer unna
maskinen.
-- Må ikke brukes som leketøy.
-- Ikke ha passasjerer på noen del av maskinen.
-- Rapporter maskinskade eller feilaktig
operasjon øyeblikkelig.
-- Følg blandings-, håndterings- og
avhendingsinstrukser på kjemikaliebeholdere.
-- Følg stedets sikkerhetsretningslinjer for våte
gulv.
4. Før du forlater eller utfører service på maskinen:
-- Stans på en plan overflate.
-- Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
5. Når du utfører service på maskinen:
-- Alt arbeid skal utføres med tilstrekkelig
belysning og synlighet.
-- Sørg for at arbeidsområdet er godt ventilert.
-- Unngå bevegelige deler. Ikke bruk løse klær og
smykker, og sett opp langt hår.
-- Blokker maskinhjulene før maskinen jekkes
opp.
-- Maskinen må kun jekkes opp på angitte steder.
Støtt maskinen med støttebein.
-- Bruk en vinsj eller jekk som støtter vekten av
maskinen.
-- Ikke skyv eller trekk maskinen uten en operatør
som kontrollerer maskinen.
-- Ikke skyv eller trekk maskinen i hellinger med
bremsen utkoplet.
-- Ikke bruk høytrykksspyler eller vannslange
på maskinen i nærheten av elektriske
komponenter.
-- Koble fra batterikoblinger og laderledning før
du jobber med maskinen.
-- Ikke bruk ikke-kompatible batteriladere, siden
dette kan skade batteripakkene og dermed
forårsake brann.
-- Kontroller laderledningen regelmessig for å se
etter slitasje.
-- Ikke sett inn laderen hvis takkene er fuktige.
-- Open recovery tank to vent batteries if
temperature is above 80 ºF / 27 ºC when
charging batteries.
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-- Ikke koble fra den eksterne laderens
likestrømsledning fra maskinkontakten
når laderen er i bruk. Dette kan føre
til lysbuedannelse. Hvis laderen må
avbrytes under lading, kobler du først fra
strømledningen.
-- Unngå kontakt med batterisyre.
-- Følg alltid sikkerhetsreglene for sikkerhet når
du deponerer væsken til batterirommet.
-- Hold alle metallgjenstander borte fra
batteriene.
-- Bruk en ikke-ledende enhet for batterifjerning.
-- Bruk en vinsj og tilstrekkelig hjelp når du løfter
batteriene.
-- Batteriinnsetting skal utføres av kvalifisert
personell.
-- Følg stedets sikkerhetsretningslinjer for
fjerning av batterier.
-- Alle reparasjoner må gjennomføres av opplært
personell.
-- Ikke prøv å endre maskinen fra
originaldesignet.
-- Bruk reservedeler fra Tennant eller andre
godkjente reservedeler.
-- Bruk personlig verneutstyr etter behov og der
det er anbefalt i denne brukerhåndboken.

For sikkerhet: bruk vernehansker.
For sikkerhet: bruk øyevern.
6. Ved lasting/avlasting av maskin på/av lastebil
eller henger:
-- Tøm tanker før lasting av maskinen.
-- Bruk en rampe som kan støtte vekten av
maskinen og operatøren.
-- Ikke kjør på en glatt rampe.
-- Bruk ikke maskinen på en rampehelling på mer
enn 18 %.
-- Bruk en vinsj hvis rampens helling er mer enn
18 %.
-- Senk skrubbehodet og fjern nalen før
maskinen bindes fast.
-- Blokker maskinens hjul.
-- Fest maskinen fast til lastebil eller tilhenger.
7. Når du bruker tilbehørsvognen:
-- Ikke bær åpne væskebeholdere,
verktøykasser, passasjerer eller andre tunge
gjenstander.
-- Ikke sett gjenstander på toppen av vognen
som kan falle når maskinen beveger seg.
-- Ikke tillat ting som mopper, rensefiller osv. blir
dratt over gulvet slik at de kan sette seg fast i
hjulene.
-- Kontroller at skuffene og dørene er låst før
flytting.
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Følgende sikkerhetsdekaler er plassert på maskinen
på angitte steder. Skift ut ødelagte/manglende
dekaler.
FOR SIKKERHETSDEKAL Les brukerhåndboken før
bruk.
Plassert på tilgangspanelet.

ADVARSELSMERKING Brennbare materialer eller reaktive metaller
kan forårsake eksplosjon. Ikke plukk opp.
Plassert på tilgangspanelet.

1204414

1204364

ADVARSELSMERKING Elektrisk fare. Koble fra batterikablene
før du foretar service på
maskinen.
Plassert på ombordbatteriet
festeplate for lader.

ADVARSELMERKING Ikke lad batteriene med skadet kabel. Spenningen kan gi elektrisk støt. Koble fra
ladekabelen før du foretar service.
Plassert på tilgangspanelet.

1209084

ADVARSELSMERKING –
Batteriene avgir
hydrogengass.
Det kan forårsake eksplosjon eller brann. Hold
maskinen unna gnister
og åpne flammer under
lading.
Plassert på tilgangspanelet.

1209085
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SIKKERHET
ADVARSELSMERKING Batteriene avgir hydrogengass. Det kan
forårsake eksplosjon eller brann. Hold
maskinen unna gnister og åpne flammer
under lading.
Plassert på siden av oppsamlingstanken.

ADVARSELSMERKING Brennbare materialer kan forårsake
eksplosjon eller brann. Ikke bruk brennbare materialer i tanken(e).
Plassert på siden av maskinen.

ADVARSELSMERKING Fare - magnetisk felt. Magnetisk putedriver/
børste kan være skadelige for pacemakerbrukere eller brukere av andre medisinske
implantater.
Plassert på Quick-Click magnetisk putedrivaksel/
kost.
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ADVARSELMERKING Roterende børste. Hold hendene unna.
Plassert på toppen av skruehodet.
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DRIFT
MASKINKOMPONENTER
1. Ratt
2. Nøkkelbryter
3. Retningsbryter
4. Nødstoppknapp
5. Timeteller
6. Hornknapp
7. Kontrollpanel
8. Hastighetsknapp
9. Operatørnærværpedal
10. Grønn kjørepedal
11. Vaskemiddeltank
12. Påfyllingsåpning vaskemiddeltank
13. Nivå/tømmeslange for vaskemiddeltanken
14. Avfallstank
15. Deksel på avfallstank
16. Dreneringsslange for avfallstank
17. Batterirom
18. Automatisk batterivanningstank (ekstra)
19. Stor miljøvaskemiddeltank
(valg - kun med ec-H2O-valg)
20. Knapp for blandeforhold av vaskemiddel
(valg - kun med ec-H2O-valg)
21. ec-H2O-modul (ekstra)
22. Ec-H2O vannbehandlingspatron (ekstra)
23. Medfølgende batterilader (ekstra)
24. Sikringspanel
25. Nalmontering
26. Skrubbehode
27. Skjørt for skrubbehode
28. Medfølgende strømledning for batterilader
29. Tilgangspanel
30. Dobbeltskrubbeknapp

SKRUBBEHODETYPER

508 mm 500 mm enkeltskive

609,6 mm / 600 mm dobbeltplate
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KONTROLLPANELKOMPONENTER
PRO-MEMBRANKONTROLLPANELMODELL
3

2

1

4

5

6
14
5

13

12

11

10

9

8

7

1. Knapp for børstendring
2. Knapp for børstetrykk
3. 1-trinnsknapp
4. Knapp for vaskemiddelstrømning
5. Forhåndsinnstilte sonekontrollknapper
6. Indikator for vaskemiddelstrømning
7. Vakuumvifteknapp
8. Indikator for børstetrykk
9. Serviceindikator
10. ec-H2O-knapp (ekstra)
11. Automatisk batterivanningsindikator (ekstra)
12. Knapp for svært tilsølte overflater (ekstra)
13. Stillemodusknapp (ekstra)
14. Batterilader / feilkodeindikator
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DRIFT
MODELL MED PRO‐PANELKONTROLL
1
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1. Hjelpeknapp
2. Indikator for batteriutlading (BDI)
3. Knapp for svært tilsølte overflater (ekstra)
4. ec-H2-knapp / indikator (ekstra)
5. Serviceindikator / knapp
6. Knapp for vaskemiddelstrømning
7. Stille modus knapp (ekstra)
8. 1-trinnsknapp
9. Vakuumvifteknapp
10. Knapp for børstetrykk
11. Knapp for å øke vaskemiddelstrømning
12. Indikator for vaskemiddelstrømning
13. Knapp for å redusere vaskemiddelstrømning
14. Knapp for børsteendring
15. Forhåndsinnstilte sonekontrollknapper
16. Knapp for videoinstruksjon
17. Knapp for reduksjon av børstetrykk
18. Indikator for børstetrykk
19. Knapp for børstetrykk
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DRIFT
MASKINSYMBOLER.
Batterilader

Ec-H2O-skrubbing (ekstra)

Høy skrubbehastighet

Horn

Lav skrubbehastighet

Vaskemiddelstrømning

Retning (frem/tilbake)

Automatisk batterivanning (ekstra)

Nøkkel Av

Sikringsbryter

Nøkkel På

Børstetrykk

Vakuumvifte

Batteriladning

Endre børste

Svært tilsølte overflater (ekstra)

Stille modus (ekstra)

1-trinn

Serviceindikator

Jekkepunkt

Filterplassering
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DRIFT
PRO-PANEL SYMBOLER
Hjemmeskjerm

Maskininnstillinger

Tilbakestilling til
fabrikkverdiene

Tilbakepil

Operatørvideoer

Operatør

Innlogging

Kontrollørmeny

Kontrollør

Kontrollhjelp

Videohjelp

Legg til profil

Oppstartvideo

Legg til / rediger profiler

Rediger profil

Om

Batterivalg

Kopier profil

Videolisteknapp

Aktiver innlogging

Slett profil

Videoknapp

Deaktiver innlogging

Brukerinnlogging

Visning av videorotering

Kalibrer berøring

Oppgi
Tilbaketast
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DRIFT
INSTALLERE BATTERIER
ADVARSEL: Batteriene avgir
hydrogengass. Det kan forårsake
eksplosjon eller brann. Hold maskinen
unna gnister og åpne flammer under
lading.
SIKKERHETSHENSYN: SIKKERHETSHENSYN:
Når servicearbeid utføres på maskinen, må du
bruke det nødvendige verneutstyret. Unngå
kontakt med batterisyre.

3. Bruk de medfølgende batteripolhettene, koble
kablene til batteripolene, RØD TIL POSITIV
(+) og SVART TIL NEGATIV (-). Trekk til
kabelforbindelser til batterier etter spesifikasjoner
for batteriprodusenten.

BLACK

RED

BATTERIETS SPESIFIKASJONER
Krever fire 6-volts dyp‐syklusbatterier,
≤ 240 Ah @ 20 timer.
Kontakt forhandleren eller Tennant for anbefalinger
angående batterier.
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
1. Løft oppsamlingstanken for å få tilgang til
batterirommet.

VIKTIG: Før lading av batteriene, sørg
for at batteriladeren og maskinens
batteriuladningsindikator er ordentlig innstilt
for batteritypen. Hvis man ikke stiller inn
rett, kan det føre til ødelagte batterier. Se
BATTERILADERINNSTILLINGER.
VIKTIG: Du må ikke frakoble batterikablene mens
laderen er plugget i, det kan føre til skade på
kretsbrettet.
VIKTIG: Batterier fungerer som motvekt.
Opprettholde alltid minimumsmotvekten for å
sikre maskinens stabilitet og trekkraft.

2. Installer batteriene forsiktig i batterirommet og
plasser batteripolene som vist.
SIKKERHETSHENSYN: Når det foretas service
på maskinen, bruk en talje eller adekvat
hjelpemiddel for å løfte batteriene.

Merknad for IRIS-batterilademål: Maskiner som kan
rapportere batteriladedata via IRIS leveres med
en lader og et sett med batterier fra fabrikken. Når
et batteri når slutten av sin levetid og må skiftes
ut, anbefaler Tennant på det sterkeste at samme
batteritype brukes for å fortsette å maksimere
maskinenes ytelse. I tilfelle et batteri med en
annen AH-verdi, en annen type (oversvømmet,
AGM, Gel) eller en annen produsent brukes ved
utskiftningen, ta kontakt med Tennants tekniske
serviceavdeling for hjelp til å bestemme egnetheten
til erstatningsbatteriene, og hvis dette er tilfelle,
velge riktig ladeprofil. Det garanteres ikke at IRIS
batterimålerapportering er tilgjengelig med batterier
levert av tredjeparter.
MERK: Hvis det er væske i batterirommet, må du
tømme batterirommet før du installerer batterier. Se
BATTERIROMTØMMEVENTIL

16

T350 9016446 (1-2019)

DRIFT
SLIK FUNGERER MASKINEN

Strippepute (Brun) - For stripping av gulvfinish for å
klargjøre gulvet for nye strøk.

Konvensjonell skrubbing:
Når du bruker vanlig skrubbemodus, strømmer vann
og vaskemiddel fra vaskemiddeltanken til gulvet, og
de(n) roterende børsten(e)/puten(e) skrubber gulvet
rent. Etter hvert som maskinen flyttes framover,
henter nalen med vakuumoppsugingen det skitne
vaskemiddelet fra gulvet og inn i oppsamlingstanken.

Polypropylensidebørste – For generell feiing av lite
til middels skitt.

ec-H2O NanoClean-teknologi (ekstra):
Når du bruker ec-H2O NanoClean-teknologi
vil vanlig vann, gå gjennom en modul hvor det
konverteres elektrisk til et vaskemiddel. Det elektrisk
konverterte vannet angriper smuss slik at det blir
enkelt for maskinen å skrubbe bort skitten. Det
konverterte vannet returnerer til normalt vann i
avfallstanken.

Kraftig strippepute (svart) - Brukes for aggressiv
stripping av kraftige finisher/forseglinger, eller svært
kraftig skrubbing.
Pute for klargjøring av overflate (mørk rød) - For
meget aggressiv kjemisk fri fjerning av gulvfinish for
å klargjøre gulvet for nytt belegg.
Putedriver med dusker – Standard putedriver
med korte børstehår eller «dusker» på baksiden for
å holde puten på plass. Denne driveren fungerer
sammen med alle Tennant-puter, bortsett fra den
svarte puten for høy produktivitet.

KOST- OG PUTEINFORMASJON
For å oppnå best mulig resultat brukes børster og
puter som er tilpasset rengjøringen. Nedenfor er en
liste over børster og puter og bruksområdene de
passer best til.
MERK: Mengden og typen smuss spiller en viktig
rolle for hvilken børste eller pute det er best å
bruke. Ta kontakt med en Tennant-representant for
spesifikke anbefalinger.
Skrubbebørste med myk nylonbust (hvit)
-Anbefalt for rengjøring av belagte gulv uten å fjerne
finishen. Rengjør uten slitasje.
Skrubbebørste med polypropylenbust (sort)
- Denne skrubbebørsten for generelt bruk med
polypropylenbust brukes til skrubbing av lett kompakt
skitt. Denne børsten fungerer godt for vedlikehold av
gulv av betong, tre og fugete fliser.
Skrubbebørste med superslipende bust (grå) Nylonfiber impregnert med slipekorn for å fjerne
flekker og jord. Kraftig virkning på alle overflater.
Velegnet på smuss, fett og dekkmerker.
Poleringspute (hvit) – For polerte og blankpolerte
gulv.
Poleringspute (rød) – For lett skrubbing uten å
fjerne gulvfinishen.
Skrubbepute (blå) – For middels til hard skrubbing.
Fjerner skitt, søl og skraper.

T350 9016446 (1-2019)
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DRIFT
MONTERING AV MASKIN

5. Maskiner med 20 tommer. (500 mm) kun
skrubbehoder: Pass på at begge nalflatene er
plassert over skrubbehodeskjørtet.

PÅSETTING AV NALENHET
1. Senke skrubbehodet.
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
2. Vri nalvognmonteringen til høyre side av
maskinen for å få tilgang til nalvognen.

6. Koble vakuumslangen til nalenheten.

3. Juster nalvognnålene i nalmonteringsbraketten.

7. Roter og sentrer nalenheten under maskinen.

4. Skyv nalmonteringen på nalvognen inntil begge
nalvognnålene er festet i braketten.

18
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DRIFT
INSTALLERE BØRSTER/PUTER
1. Stå med begge føttene på operatørplattformen
(ikke trykk på den grønne gåpedalen), skru
nøkkelen til ON-posisjonen, og trykk på
børsteendringsknappen for å heve skrubbehodet
til riktig nivå for å installere puten(e).

ADVARSEL: Magnetisk feltfare. Magnetisk
putedriver/børste kan være skadelige for
pacemakerbrukere eller brukere av andre
medisinske implantater.

Maskiner med pro-membrankontroller: Vent til
den grønne LED-lampen slutter å blinke og forblir
lysende. Se ERSTATTING AV BØRSTEPUTE(R)
PÅ PRO-MEMBRANMASKINER.
Maskiner utstyrt med Pro-Panel-kontroller:
Følg opplysningene på skjermen, og vent
på at grønn markering vises i displayet. Se
ERSTATNING AV BØRSTEPUTE(R) PÅ PROPANELMASKINER.
Maskiner med 3-knastebørstenaver: Plasser
de tre knastene i åpningene på motornavet og
gi putedriveren/børsten en rask vridning mot
klokken for å aktivere navet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
2. Fest puten til putedriveren før du installerer
drevet. Fest puten med den midtre låsen.

Bytt putene eller børstene når de ikke lenger
skurer effektivt.
4. For å fjerne putedriveren(e) / børsten(e), gjenta
trinn 1, og fjern deretter børstene fra under
skrubbehodet.

3. Maskiner med magnetiske børster
eller putedrivere: Plasser børsten under
skrubbehodet og løft børsten opp på
skrubbehodet inntil magneten i skrubbehodet
sikrer børsten.

T350 9016446 (1-2019)
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DRIFT
FYLLING AV VASKEMIDDELTANKEN
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
1. Ta av lokket på vaskemiddeltanken.

3. Fyll vaskemiddeltanken med vann inntil nivået
når 53 L (14 G)-merket på vaskemiddeltankens
indikator.
ec-H2O-skrubbing (ekstra) – Fyll
vaskemiddeltanken kun med kjølig, rent vann
(under 21 °C). Ikke tilsett vanlig gulvvaskemiddel.
En ec-H2O-systemfeil vil oppstå hvis det tilsettes
vaskemidler.
Konvensjonell skrubbing - Fyll
vaskemiddeltanken med vann (ikke over
60 °C). Tøm et anbefalt vaskemiddel
i vaskemiddeltanken i henhold til
blandeinstruksene på beholderen.

2. Sett fylleslangen inn i den gule silen og sørg for
at slangen holdes forsvarlig på plass i silen.

VIKTIG: For konvensjonell skrubbing, bruk kun
kommersielt godkjente vaskemidler. Maskinskade
som følge av at feil vaskemiddel er brukt, vil gjøre
produsentens garanti ugyldig.
ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann. Ikke
bruk brennbare materialer i tanken(e).
MERK: Ikke bruk ec-H2O-systemet når det er
tradisjonelle rengjøringsmidler i vaskemiddeltanken.
Tøm, skyll og fyll opp vaskemiddeltanken med
rent, kaldt vann før du betjener ec-H2O-systemet.
Tradisjonelle rengjøringsmidler kan føre til at ecH2O-systemet svikter.
4. Slå av vannforsyningen og fjern fylleslangen fra
den gule silen.
5. Sett på lokket på vaskemiddeltanken.

20
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DRIFT
FYLLING AV TANK FOR BELASTENDE
OMGIVELSER (EKSTRA for ec-H2O-MODELL)

3. Fjern den svarte hetten fra tanken for belastende
omgivelser og tilsett et anbefalt vaskemiddel med
full konsentrasjon. Ikke tilsett vann.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
1. Trekk tilgangspanelet åpent for å få tilgang til
tanken for belastende omgivelser.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann. Ikke
bruk brennbare materialer i tanken(e).

2. Fjern tanken for belastende omgivelser fra
maskinen og sett den på gulvet.

VIKTIG: Bruk kun kommersielt godkjente
rengjøringsmidler i tanken for belastende omgivelser.
Ikke bruk rengjøringsmiddel basert på d-limonen.
Maskinskade som følge av at feil vaskemiddel er
brukt, vil gjøre produsentens garanti ugyldig.
MERK: For å forhindre at vaskemiddelet tar
slutt under bruk anbefales det å fylle opp tanken
for belastende omgivelser når du fyller opp
vaskemiddeltanken.
4. Sett på lokket på tanken for belastende
omgivelser.
5. 4.Juster bryteren for blandingsforhold i henhold til
vaskemiddelets blandingsinstruksjoner.

MERK: Fjern tanken for belastende omgivelser fra
maskinen før du fyller tanken med rengjøringsmiddel
for å unngå skade på elektroniske komponenter.

T350 9016446 (1-2019)
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DRIFT
ec‐H2O VANNBEHANDLINGSPATRON (ec-H2modell)
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
Ec-H2O-systemet er utstyrt med en
vannbehandlingspatron. Patronen er utformet til
å beskytte maskinens rørsystemer mot potensiell
avskalling.
Vannbehandlingspatronen må skiftes ut når den når
maksimal vannbruk eller utløpstiden fra da patronen
ble aktivert, uavhengig av hva som kommer først.
En ny patron kan vare fra 12 til 24 måneder,
avhengig av bruken.
Alle patroner er merket med produksjonsdato.
Holdbarheten til en ikke-montert patron er ett
år fra produksjonsdatoen. EcH2O-modulen må
tilbakestilles for utskiftning av ny patron. Se ec‐H2O
UTSKIFTING AV VANNBEHANDLINGSPATRON.

Pro-Panel-modeller
VIKTIG: Under første bruk og etter utskifting
av vannbehandlingspatronen vil ec-H2Osystemet automatisk overstyre den valgte
vaskemiddelstrømningshastigheten i opptil 75
minutter.

Kontrollpanelet vil signalisere en kode når det er på
tide å skifte ut patronen. ec-H2O-ikonet vil begynne å
blinke blått og rødt. Du finner mer informasjon under
SERVICEINDIKATORKODER.

Pro-Membran-modell
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DRIFT
FYLLING AV AUTOMATISK
BATTERIVANNINGSTANK (EKSTRA)

4. Hell destillert vann opp i tanken. For å unngå
vann på følsomme komponenter, bruk en trakt for
å fylle den automatiske batterivanntanken.

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

SIKKERHETSHENSYN: Når det utføres service på
maskinen, bruk kun destillert vann ved påfyll av
den automatiske batterivanningstanken.

1. Løft oppsamlingstanken for å få tilgang til
den automatiske batterivanningstanken. Tøm
oppsamlingstanken før du løfter tanken.

5. Når tanken trenger påfyll, vil den automatiske
batterivanningsindikatoren varsle brukeren om å
tilføre destillert vann. Du finner mer informasjon
under BETJENING AV KONTROLLPANEL.

2. Reposisjoner den automatiske
batterietvanningstanken, slik at den lett kan
fylles.

Pro-Membrane-modell

Pro-Panel-modell
3. Fjern den blå hetten fra den automatiske
batterivanningstanken.

T350 9016446 (1-2019)

6. Bytt ut den blå hetten på den automatiske
batterivanningstanken og returner den
automatiske batterivanningstanken til den
opprettholdte lastede posisjonen.
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DRIFT
BETJENING AV KONTROLLPANEL
Betjening av kontrollpanelet kan konfigureres med
låsefunksjonalitet med hjelp av funksjonen for
kontrollørkontroller. Dette forhindrer at operatøren
kan endre eller lagre innstillingene. Se instruksjoner
for KONTROLLØRKONTROLLER på baksiden av
håndboken.

KNAPP FOR VASKEMIDDELSTRØMNING
Trykk på knappen for vaskemiddelstrømning for
å øke eller redusere strømningshastigheten til
vaskemiddelet. Indikatoren for vaskemiddelstrømning
viser innstillingen for vaskemiddeltilførsel. Ingen LED
= Ingen strømning, Én LED = Lav strømning, to LEDer = Strømning tilførsel, tre LED-er = Høy strømning.

Funksjonen for kontrollørkontroller vil redusere
maskinvariabiliteten for konsekvente, gjentatte
rengjøringsresultater, gi kvalitetssikring av maskinen
uavhengig av brukererfaring samt redusere behovet
for brukeropplæring.
BETJENING AV KONTROLLER PRO-MEMBRAN
1-TRINNSKNAPP
Med nøkkelen vridd på, trykk på 1-trinnsknappen
for å aktivere skrubbefunksjonen. Skrubbehodet og
nalen vil senkes til gulvet. Trykk på knappen igjen for
å stoppe skrubbefunksjonen og heve skrubbehodet
og nalen.

STILLEMODUSKNAPP (EKSTRA)
Trykk på knappen for Stille modus for å redusere
lyden fra vakuummotoren. Lysdioden lyser når den er
aktivert. Trykk på knappen for å slå av.

KNAPP FOR BØRSTETRYKK
Trykk på børstetrykk-knappen for å øke eller
redusere børstetrykket. Børstetrykkindikatoren viser
trykkinnstillingen. En LED = Lavt trykk, og to LED-er
= Høyt trykk.
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DRIFT
KNAPP FOR SVÆRT BELASTENDE OMGIVELSER
(EKSTRA FOR ec-H2O MODELL)
MERK: Når modus for belastende omgivelser
er slått på, vil ec-H2O-systemet automatisk
slås av og innstillingene for børstetrykk og
vaskemiddelstrømning økes til de høye innstillingene.
Når de er avslått vil innstillingene gå tilbake til de
opprinnelige innstillingene. Ved bruk av modus
for tøft miljø i lengre perioder, hvis ønsket, kan
vaskemiddelstrømningshastigheten og nedtrykket
reduseres til en lavere innstilling for å minske bruken
av vaskemiddel og rengjøringsmidler, og optimalisere
driftstiden.

Sonekontrollknappene er forhåndsinnstilt fra
fabrikken for ulike skrubbeapplikasjoner. For å bruke
Sone 3, trykk soneknappene 1 og 2 samtidig. En
grønn LED-lampe i hjørnet lyser når modusen er
aktivert.

Trykk på knappen for svært tilsølte overflater for å
avgi en kraftig tilstrømning av rengjøringsmidler til
områder med for mye tilsøling.
Trykk inn knappen en gang for en 30 sekunders
tilførsel. En grønn LED-lampe i hjørnet blinker skate
under dispensering. De siste 5 sekundene vil LEDlampen blinke raskt for å varsle at dispenseringen er i
ferd med å avsluttes.
For å avgi en kontinuerlig tilførsel av
rengjøringsmidler, trykk og hold knappen inne i 3
sekunder inntil den grønne LED-lampen blir helt
grønn. Trykk på knappen når som helst for å slå av.
For å varsle brukeren når tanken med det svært
skitne miljøet er tom, blinker bobleikonet i 15
sekunder. Hvis knappen trykkes inn når tanken er
tom, fortsetter bobleikonet å blinke i 15 sekunder
inntil tanken er fylt opp.

For å forhåndsinnstille sonekontrollknappene
for ulike skrubbeapplikasjoner, velg de ønskede
innstillingene fra listen nedenfor, trykk deretter og
hold soneknappen inne inntil det grønne LED-lyset
blinker tre ganger for å lagre forhåndsinnstillingen.
For å forhåndsinnstille Sone 3, trykk soneknappene
1 og 2 samtidig.
-- Stille inn børstetrykk
-- Vaskemiddelstrømningshastighet
-- Stillemodus på eller av
-- Ec-H2O-modus av eller på (ekstra)
-- Modus for belastede omgivelser på eller av
(ekstra).
-- Maksimal skrubbehastighet (se
kontrollørkontroller)
MERK: Modus for de belastende omgivelsene og
ec‐H2O-systemet kan ikke forhåndsinnstilles
sammen.

FORHÅNDSINNSTILTE
SONEKONTROLLKNAPPER
Bruk sonekontrollknappene til å
forhåndsinnstille opptil tre soner med ulike
vaskemiddelstrømningshastigheter, børstetrykk,
skrubbehastigheter og skrubbemodus.
Sone 1 = Knapp for forhåndsinnstill sonekontroll 1
Sone 2 = Knapp for forhåndsinnstill sonekontroll 2
Sone 3 = Knapper for forhåndsinnstill sonekontroll
11 og 2
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DRIFT
ec-H2O-KNAPP / INDIKATOR (EKSTRA)

INDIKATOR FOR BATTERIUTLADING

ec-H2O-systemet slås på automatisk ved hver
nøkkelstart. En blå ec-H2O-indikator vises når
maskinen er utstyrt med ec-H2O-valget. Det grønne
LED-lyset bestråles når ec-H2O aktiveres. Trykk på
ec-H2O-knappen for å slå på ec-H2O-knappen. Den
grønne LED-indikatoren forsvinner.

Indikatoren for batterilading (BDI) viser ladenivået til
batteriene mens maskinen er i drift. Når batteriene
er fulladet, vil alle fem indikatorene lyse. Når
utladingsnivået når den røde lampen, må du stoppe
skrubbingen og lade batteriene på nytt. Hvis det
røde lyset begynner å blinke, vil skrubbefunksjonen
automatisk gå av for å beskytte batteriene mot
fullstendig utladning. Maskinen vil fremdeles kjøre
når det røde lyset blinker. Dette vil gjøre det mulig for
brukeren å transportere maskinen til ladestasjonen.

ec-H2OINDIKATOR

TILSTAND

Helt grønn

Normal drift

Blinkende blått/
rødt

Vannbehandlingspatron utløpt.
Skift patron.

AUTOMATISK BATTERIVANNINGSINDIKATOR
(EKSTRA)

Solid eller
blinkende rødt.

En systemfeil har oppstått. Se
SERVICEINDIKATORKODER.

Den automatiske batterivanningsindikatoren blinker
når batterivanningstanken er tom og trenger å
fylles opp. For å beskytte batteriene mot skade,
deaktiveres maskinens skrubbefunksjon etter
10 timers sammenhengende bruk hvis tanken
ikke fylles opp. Når indikatoren blinker raskt, vil
skrubbefunksjonen bli deaktivert. Tilfør destillert
vann og omstart nøkkelen for å rydde vekk den
blinkende indikatoren. Se FYLLING AV AUTOMATISK
BATTERIVANNINGSTANK.

MERK: Hvis det oppstår en feil på ec-H2Osystemet, vil maskinen automatisk skru av ec-H2Osystemet og gå over til konvensjonell skrubbing.
Serviceindikatorikonet forblir rødt eller fortsetter å
blinke rødt inntil ec-H2O-feilen servicebehandles.
SERVICEINDIKATOR
Når maskinen eller batteriladeren ombord registrerer
en feil, lyser serviceindikatoren opp og begynner
å blinke. Batteriutladningsindikatorlysene vil også
blinke en feilkode. Se SERVICEINDIKATORKODER
for å diagnostisere maskinfeil.
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DRIFT
KNAPP FOR BØRSTEENDRING
Maskiner med 3-lagbørster: Trykk på
børsteendringsknappen. Skrubbehodet løfter seg
helt for å la skrubbebørsten(e) fjernes fra under
skrubbehodet, og installeres deretter på nytt.

Maskiner med magnetiske børster: Trykk på
børsteendringsknappen for å løsne børsten(e) fra
skrubbehodet. Skrubbehodet løfter seg helt for
å løsne børsten(e) fra skrubbehodet, og senkes
deretter delvis slik at børsten(e) kan fjernes fra under
skrubbehodet. Sett inn børsten(e) med skrubbehodet
på nytt i delvis senket posisjon.
VAKUUMVIFTEKNAPP
Trykk på vakuumvifteknappen for å slå på
vakuumviften. Trykk på knappen igjen for å slå av
vakuumviften. Vakuumviften slås automatisk på når
du trykker på 1-trinnsknappen.
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DRIFT
BETJENING AV KONTROLLER - PRO-PANELKONTROLLER
HJEMMESKJERM
Det er to typer brukermodi som vises på
startskjermen.
Kontrollørmodus - I stand til maskinbetjening med
fullstendig bruk av alle kontroller samt konfigure
tillatelser og begrensninger for operatørmodus og
innloggingskapasitet.

HJELPKNAPP
For førstegangsbrukere, trykk på hjelpknappen (?)
for å få tilgang til hjelp-skjermen. Hjelp-skjermen
vil gjøre det mulig for deg å velge et annet
skjermspråk, aktivere innloggingsinnstillinger,
hjelpe til å identifisere kontrollpanelikoner,
vise maskinoppstartvideo og få tilgang til
maskinsysteminformasjon.

Operatørmodus - I stand til maskinbetjening
med tillatelser og begrensninger kontrollert av
kontrolløren.
Ved nøkkelstart starter en ny maskin fra fabrikken
automatisk opp i veiledermodus.
For å konfigurere hjemmeskjermen med tillatelser
og begrensninger og innloggingskapasitet
for operatørmodus, se instruksjoner for
KONTROLLØRKONTROLLER bak i håndboken.
Hjemmeskjerm for kontrollørmodus gir tilgang
til maskininnstillingsknappen og til knappen
for maksimal skrubbehastighet.

INNLOGGINGSSKJERM
Når innlogging er aktivert i kontrollørmodus, vil det
vises en innloggingsskjerm ved nøkkeloppstart.
Skriv inn din tildelte innloggingskode og trykk på den
grønne pilen for å få tilgang til hjemmeskjermen. Se
instruksjonene for KONTROLLØRKONTROLLER på
baksiden av manualen for å aktivere innlogging ved
oppstart.

Operatørmodushjemmeskjerm begrenser
tilgangen til maskininnstillingsknappen og knappen
for maksimal skrubbehastighet.
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DRIFT
ec-H2O-INDIKATOR (EKSTRA)

VAKUUMVIFTEKNAPP

Ec-H2O-systemet vil slås på automatisk ved
hver nøkkelstart. ec-H2O-ikonet vises på
hjemmeskjermen for å indikere at systemet er
aktivert. Trykk på ec-H2O-knappen for å slå av ecH2O-systemet. En skråstrek over ikonet indikerer at
ec-H2O-systemet er avslått.

Trykk på vakuumvifteknappen for å slå på
vakuumviften. Trykk på knappen igjen for å slå av
vakuumviften. Vakuumviften slås automatisk på når
du trykker på 1-trinnsknappen.

KNAPP FOR BØRSTETRYKK
1-TRINNSKNAPP
Trykk på 1-trinnsknappen for å aktivere
skrubbefunksjonen. Skrubbehodet og nalen vil
senkes til gulvet. Trykk på knappen igjen for å stoppe
skrubbefunksjonen og heve skrubbehodet og nalen.

Trykk på børstetrykknappen for å vise
børstetrykkindikatoren. Trykk på (+) knappen for
å øke børstetrykket. Trykk på (-) knappen for å
redusere børstetrykket.

MERK: Hvis børstetrykket er satt for høyt for
skrubbeforholdene, vil børstetrykkinnstillingen
automatisk reduseres til en lavere innstilling
og begynne å blinke. Når det blinker, reduser
børstetrykket for å unngå overbelastning på
børstemotoren.

T350 9016446 (1-2019)
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DRIFT
KNAPP FOR VASKEMIDDELSTRØMNING
Trykk på knappen for vaskemiddelstrømning for å
vise vaskemiddelstrømningsindikatoren. Trykk på
symbolet (+) for å øke vaskemiddelstrømning. Trykk
på symbolet (-) for å redusere vaskemiddelstrømning
eller slå den av.

KNAPP FOR SVÆRT TILSØLTE OVERFLATER
(EKSTRA FOR ec-H2O MODELL)
Trykk på knappen for svært tilsølte overflater for å
avgi en kraftig tilstrømning av rengjøringsmidler for
områder med kraftig tilsøling.
Trykk på knappen en gang for en 30 sekunders
tilførsel av rengjøringsmidler. Ikonet vil bli grått og et
tidsur på 30 sekunder vil begynne å telle ned. Trykk
på knappen når som helst for å slå av.
For å avgi en kontinuerlig tilførsel av
rengjøringsmidler, trykk og hold inne knappen i 3
sekunder inntil en kontinuerlig timer vises. Trykk på
knappen når som helst for å slå av.
For å varsle brukeren når rensemiddeltanken for
sterk tilsøling er tom, vil knappen blinke gult.

KNAPP FOR BØRSTEENDRING
Maskiner med standardbørster: Trykk på
børsteendringsknappen. Skrubbehodet løfter seg
helt for å la skrubbebørsten(e) fjernes fra under
skrubbehodet, og installeres deretter på nytt.
Maskiner med magnetiske børster: Trykket på
børsteendringsknappen for å løsne børsten(e) fra
skrubbehodet. Skrubbingen løfter seg helt for å
løsne børsten(e) fra skrubbehodet, og deretter delvis
senkes for å tillate at børsten(e) fjernes fra under
skrubbehodet. Sett inn børsten(e) med skrubbehodet
på nytt i delvis senket posisjon.

30

MERK: Når modus for belastende omgivelser
er slått på, vil ec-H2O-systemet automatisk
slås av og innstillingene for børstetrykk og
vaskemiddelstrømning økes til de høyeste
innstillingene. Når de er avslått vil innstillingene gå
tilbake til de opprinnelige innstillingene. Ved bruk av
modus for tøft miljø i lengre perioder, hvis ønsket, kan
vaskemiddelstrømningshastigheten og nedtrykket
reduseres til en lavere innstilling for å minske bruken
av vaskemiddel og rengjøringsmidler, og optimalisere
driftstiden.
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STILLEMODUSKNAPP (EKSTRA)
Trykk på knappen for Stillemodus for å redusere
lyden fra vakuummotoren for områder med
støybegrensning. Knappen blir grønn når den
aktiveres. Trykk på knappen for å slå av.
MERK: Når stillemodus aktiveres, vil
vannoppsamlingen reduseres lett.

VIDEO TUTORIAL BUTTON
(Operator Mode Home Screen)
Trykk på videoopplæringsknappen for å få tilgang
til videoopplæringsskjermen. Det inkluderer videoer
om hvordan man utfører spesifikk betjening og
vedlikeholdsprosedyrer. Trykk på videoknappene for
å starte video. Trykk på roteringsknappen for flere
videoer. Videoknappen nederst til høyre gir en liste
over ytterligere instruksjonsvideoer.

INDIKATOR FOR BATTERILADING
Indikatoren for batterilading (BDI) viser ladenivået til
batteriene mens maskinen er i drift. Når batteriene
er fulladet, vil alle fem indikatorene lyse. Når
utladingsnivået når den røde lampen, må du stoppe
skrubbingen og lade batteriene på nytt. Hvis det
røde lyset begynner å blinke, vil skrubbefunksjonen
automatisk gå av for å beskytte batteriene mot
fullstendig utladning. Maskinen vil fremdeles kjøre
når det røde lyset blinker. Dette vil gjøre det mulig for
brukeren å transportere maskinen til ladestasjonen.

FORHÅNDSINNSTILTE
SONEKONTROLLKNAPPER
Bruk sonekontrollknappene for å
forhåndsinnstille opp til fire soner med ulike
vaskemiddelstrømningshastigheter, børstetrykk,
skrubbehastigheter og skrubbemoduser.
De fire sonekontrollknappene er forhåndsinnstilt
fra fabrikken for ulike skrubbeapplikasjoner.
Sonekontrollknappen vil bli grønn når sonen er
aktivert.
MERK: Bare veiledermodus har evnen til å endre
fabrikksoneinnstillingene. Se instruksjoner for
KONTROLLØRKONTROLLER på baksiden av
håndboken.
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DRIFT
SERVICEINDIKATORKNAPP
Serviceindikatorknappen blinker gult
eller rødt når en maskinfeil registreres.
Trykk på serviceindikatorknappen for å se
feilvisningsskjermen.

Blinkende blå og rød ec-H2O-skjerm Vannbehandlingspatronen har utløpt. Se ec‐H2O
UTSKIFTING AV VANNBEHANDLINGSPATRON.

Blinkende gult indikerer en advarsel som
krever service, men maskinen er fremdeles
funksjonsdyktig. Blinkende rødt indikerer en feil
som vil stenge ned maskinen og krever service. Se
VISNINGSSKJERMER.

Gul ec‐H2O feilvisningsskjerm - Maskinen
oppdaget en vannfeil i ec-H2O-systemet eller en
plomberingsfeil.
Rød ec‐H2O feilvisningsskjerm - Maskinen
oppdaget en elektrisk feil i ec-H2O-systemet.

FEILVISNINGSSKJERMER

En feilkode vil komme til syne nedenfor ecH2Oikonet. Se SERVICEINDIKATORKODER.

Når en feil opprinnelig oppdages, vil følgende
feilvisningsskjermer automatisk dukke opp for å
indikere feilen.
Trykk på venstre og høyre piltast på
toppen av skjermen for å skrolle gjennom
feilvisningsskjermene.
Gul maskinfeilskjerm - Maskinfeilen er blitt
oppdaget. En feilkode vil komme til syne nedenfor
feilikonet. Se SERVICEINDIKATORKODER.
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xxxxxx
0x0708

xxxxxx
0x0741

MERK: Hvis det oppstår en feil på ec-H2Osystemet, vil maskinen automatisk skru av ec-H2Osystemet og gå over til konvensjonell skrubbing.
Serviceindikatorknappen vil fortsette å blinke inntil
ec-H2O-feilen er rettet opp.
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Gul feilvisningsskjerm for automatisk
batterivanning - Den automatiske
batterivanningstanken er tom og trenger å
fylles opp. For å beskytte batteriene mot skade,
deaktiveres maskinens skrubbefunksjon etter 10
timers sammenhengende bruk hvis tanken ikke fylles
opp. Tilfør destillert vann til batterivanningstanken
og omstart nøkkelen for å rydde bort
feilen. Se FYLLING AV AUTOMATISK
BATTERIVANNINGSTANK.
Rød feilvisningsskjerm for automatisk batteri
vanning - Den automatiske batterivanningstanken
er tom og trenger å fylles opp. Skrubbefunksjonen
er deaktivert inntil tanken er fylt opp. Tilfør destillert
vann til batterivanningstanken og omstart nøkkelen
for å fjerne feilen. Se FYLLING AV AUTOMATISK
BATTERIVANNINGSTANK.
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DRIFT
DRIFT AV MASKINEN

BETJENING AV MASKINEN

SIKKERHETSHENSYN: Ikke betjen
maskinen med mindre du har lest og forstått
brukerhåndboken.

For betjeningsinstruksjoner for kontrollpanel, se
BETJENING AV KONTROLLPANEL.
1. Vri tenningsnøkkelen til «ON»-stillingen.

SJEKKLISTE FØR BRUK
FF Sjekk batterivæsken. Fyll etter behov.
FF Maskiner med valget: Smart-fylling av
automatisk batterivanning: Sjekk den
automatiske batterivanningstanken. Fyll med
destillert vann etter behov.
FF Kontroller batteriets ladenivå. Lad ved behov.
FF Kontroller børstene for slitasje og skader. Fjern
vaiere, snorer eller hyssing som har viklet seg
rundt hovedskrubbebørstene.
FF Kontroller skrubbhodeskjørtet for skade og sørg
for at skjørtet er riktig plassert på skrubbehodet.

2. Sett begge føttene på operatørplattformen slik at
hælene trykker på operatørnærværpedalen. Den
høyre foten er AV den grønne gåpedalen.

FF Rengjør nalens vannfelle.
FF Kontroller nalvakuumslangen for rusk eller
blokkering.
FF Kontroller nalene for rusk eller blokkering.
FF Bekreft at gjenvinningstanken er tømt og
rengjort.
FF Sjekk gjenvinningstankdekselforseglingen for
skade og slitasje.
FF Rengjør gjenopprettingstankens smusskuff.
FF Rengjør flyteavstengningsskjermen.
FF ec-H2O Skrubbing: Kontroller at alle
konvensjonelle rengjøringsmidler/gjenopprettere
er tømt og skylt ut av vaskemiddeltanken.

3. ec-H2O-modeller - Ec-H2O-systemet slås på
automatisk ved oppstart. ec-H2O-indikatoren
vises på kontrollpanelet og indikerer at systemet
er aktivert.

FF ec-H2O Skrubbing: Sjekk at vaskemiddeltanken
kun er fylt med klart, kaldt vann.
FF Maskiner med SE (svært tilsølt miljø) valg:
Sjekk vaskemiddeltanknivået. Fyll opp
vaskemiddeltanken etter behov.
FF Sjekk om styringen fungerer ordentlig.
FF Sjekk hornet.
FF Sjekk vedlikeholdsloggen for å avgjøre krav til
vedlikehold.
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DRIFT
VIKTIG: Ved konvensjonell skrubbing med
rengjøringsmidler i vaskemiddeltank, pass på å
skru av ec-H2O-systemet ved å trykke inn ecH2O-bryteren. Hvis rengjøringsmidler ved et uhell
sirkuleres gjennom ec-H2O-systemet, vil det
oppstå en systemfeil. For å rydde feilen, tøm ut
vaskemiddeltanken, tilfør klart vann og operer ecH2O-systemet for å rydde feilen. Hvis feilen
gjentar seg, fortsett å resirkulere nøkkelen inntil
feilen er fjernet. Du finner mer informasjon under
SERVICEINDIKATORKODER.

5. Trykk på 1-trinnsknappen for å aktivere
skrubbefunksjonen. Skrubbehodet og nalen
senkes til gulvet.

Pro-Panel Pro-membran
6. Med hælene til begge føttene på operatørens
tilstedeværelsespedal, plasser høyre fot på den
grønne gåpedalen for å begynne å skrubbe.

Pro-Panel Pro-Membran
4. Plasser retningsbryteren i retningen du ønsker å
kjøre.

7. Tilpass skrubbehastigheten ved å vri
hastighetskontrollen til ønsket hastighet.

MERK: Hvis retningsbryterlysene blinker raskt, må
du være sikker på at høyre fot ikke trykker på den
grønne gåpedalen. Maskinen vil ikke akseptere
innmating fra bryteren hvis lampene blinker raskt.
MERK: Bryteren må trykkes for å tilbakestille
retningen når operatørens nærværpedal slippes.
8. Trykk på 1-trinnsknappen for å stoppe
skrubbingen mens maskinen fremdeles er i
bevegelse. Nalen vil være senket til gulvet i en
kort periode for å hente opp det gjenværende
vannet, og deretter heves.
9. Fjern foten fra den grønne gåpedalen for å
stoppe maskinen og slå nøkkelen av.
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DOBBEL SKRUBBING
Dobbel skrubbing er prosessen hvor man kjører
to eller flere ganger over et svært tilsølt område.
Den førte runden utføres med nalene hevet for å
la vaskemiddelet bløte seg ut på gulvet. Bruk den
doble skrubbemetoden for å rengjøre svært tilsølte
områder.

Maskiner utstyrt med Pro-Panel: Trykk på
1-trinnsknappen og deretter vakuumvifte / nalknappen. Vakuumvifteknappen er ikke lenger bestrålt
og vakuumviften slutter å virke.

Dobbel skrubbing kan utføres ved hjelp av
ec-H2O SKRUBBESYSTEMET (ekstra) eller
KONVENSJONELLE SKRUBBEMETODER.
Løsne dobbelskrubbeknotten, senk
dobbeltskrubbekasteknotten, og stram knotten for å
feste nalen i hevet stilling.
Skrubb det svært tilsølte området. La vaskemiddelet
virke på gulvet i 3–5 minutter.
SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker maskinen,
kjør sakte på hellinger og glatte overflater.

Maskiner utstyrt med Pro-membrankontrollpanel:
Trykk på 1-trinnsknappen og deretter vakuumvifte
/ nal-knappen. Lyset i vakuumviften slås av og
vakuumviften stopper å virke noen sekunder senere.

Før du skrubber gulvet en andre gang,
løsne dobbelskrubbkasterknotten, løft
dobbeltskrubbekasteren, og stram kasterknotten for
å sikre dobbeltskrubbekasteren i hevet stilling. Trykk
på vakuumvifteknappen for å slå på vakuumviften.
Lampen på knappen tennes. Skrubb gulvet en andre
gang for å plukke opp vaskemiddelet.
ADVARSEL: Brennbare og reaktive
materialer kan forårsake eksplosjon eller
brann. Ikke plukk opp.
MERK: Ved behov kan du redusere
vaskemiddelstrømningen når gulvet skrubbes for
andre gang.
MERK: Dobbel skrubbing anbefales ikke i områder
hvor vaskemiddelet vil renne under stativer eller
skade produkter.
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NØDSTOPPKNAPP
Slå inn nødstoppknappen ved en eventuell
nødssituasjon. Denne knappen stenger av all strøm
til maskinen. Vri knappen med urviseren og start
nøkkelen på nytt for å koble til strømmen igjen.

MENS MASKINEN ER I DRIFT
ADVARSEL: Brennbare og reaktive
materialer kan forårsake eksplosjon eller
brann. Ikke plukk opp.
1. Overlapp hver skrubbebane med 2 tommer / 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.
4. Unngå å kollidere med stenger og vegger.
5. For å unngå å skade nalen, sørg for at nalen er
sentrert under maskinen når du kjører mellom
arbeidssteder.
SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker maskinen,
ha alltid hodeklaring når du kjører gjennom
døråpninger, lave tak og overheng. Kjør sakte
gjennom døråpninger og smale åpninger,
spesielt med dobbeltskivemodellen ettersom
nalen strekker seg bak maskinens bredde.
6. Unngå å snu maskinen på hellinger og ramper.
7. Ved tømming og påfylling av maskinen må du
alltid fylle den ekstra tanken for svært tilsølte
overflater med vaskemiddel.
SIKKERHETSHENSYN: Ikke skrubb på
rampestigninger som overskrider en grad på
9 % eller transporter på rampestigninger som
overskrider en grad på 9 %.
8. Hell en anbefalt mengde vaskemiddel for
skumkontroll i avfallstanken dersom du ser for
mye skum.
VIKTIG: Skumansamling vil ikke aktivere
avstengingsskjermen, resultatet vil bli skade på
vakuummotoren.
9. Bruk den doble skrubbemetoden for svært skitne
områder. Skrubb først området med nalen hevet,
la vaskemiddelet virke i 3-5 minutter, og skrubb
deretter området en gang til med nalen senket.
10. Når maskinen etterlates uten tilsyn, parker den
på en jevn flate, skru maskinen av, og ta ut
nøkkelen.
11. Ikke bruk maskinen i områder hvor
omgivelsestemperaturen er over 110 ºF / 43 ºC
eller under frysetemperatur 36 ºF / 2 ºC.
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SIKRINGSPANEL

TIMETELLER

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

Timetelleren registrerer antall timer maskinen har
vært i drift. Bruke timetelleren til å gjennomføre
spesifikke vedlikeholdsprosedyrer og opptegne
servicehistorikk.

Maskinen er utstyrt med strømbrytere som
kan tilbakestilles for å beskytte maskinen mot
overspenning. Dersom en strømbryter koples ut,
kopler du fra batterikabelen og tilbakestiller bryteren
ved å trykke på tilbakestill-knappen når bryteren
er nedkjølt. Koble til batterikabelen på nytt. Hvis
strømbryteren ikke tilbakestilles eller fortsatt går, ta
kontakt med servicepersonell.
Åpne tilgangsdøren for å få tilgang til
strømbryterpanelet.

Sikringsbryter

Vurdering Beskyttet sikring

CB1

4A

Nøkkelbryter

CB2

10 A

ec-H2O,
automatisk
batterivanning

CB3

70 A

Propellkontrollør

SIKKERHETSHENSYN: Når du vedlikeholder
maskinen må alle reparasjoner gjennomføres av
opplært personell.
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TØMME TANKENE

4. Fjern avfallsbrettet og tøm det.

TØMMING AV OPPSAMLINGSTANKEN
Tøm ut og rengjør oppsamlingstanken etter hver
bruk.
1. Transporter maskinen til tømmeområdet.
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
2. Fjern oppsamlingstankdreneringsslangen
fra kroken, hold slangedysen i nærheten av
avløpet, ta av lokket fra slangen, og drener
oppsamlingstanken.

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

Skyll gjenvinningstanken med rent vann og tørk vekk
eventuelle smussrester.

SIKKERHETSHENSYN: Ikke bruk høytrykksspyler
eller vannslange på maskinen når service utføres
på maskinen. Det kan oppstå elektriske feil. Bruk
fuktet klut.

3. Fjern og rengjør flyteavstengningsskjermen.

T350 9016446 (1-2019)

39

DRIFT
TØMMING AV VASKEMIDDELTANKEN

TILBEHØRSVOGN (TILLEGGSUTSTYR)

Tøm vaskemiddeltanken daglig.
1. Transporter maskinen til tømmeområdet.

Tilbehørsvognen kan festes på forsiden av en maskin
for å bære rengjøringsmateriell.

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

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

2. For å tømme ut gjenværende vann
fra vaskemiddeltanken, trekker du
vaskemiddeltanknivåslangen fra
vaskemiddeltanken.

For å koble til vognen, løft vognhåndtaket og skyv
vognen til den festes til maskinen. Løsne håndtaket.
Kontroller at vognen er festet til maskinen før du
bruker den.

3. Skyll ut vaskemiddeltanken med rent vann. Koble
slangen til vaskemiddeltanken etter skylling /
tømming av tanken.
4. Fjern vaskemiddeltankfilteret og rengjør skjermen
etter hver 50. brukstime. Tøm vaskemiddeltanken
før du tar ut filteret.
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SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
For å løsne vognen, trekk den opp i vognhåndtaket
og skyv den vekk fra maskinen. Plass vognen inn på
et flatt lagringssted.
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SERVICEINDIKATORKODER
Når maskinen eller batteriladeren registrerer en feil,
vil serviceindikatoren blinke. En feilkode vil angis for
å avgjøre problemet som beskrevet nedenfor.
Pro-Membrane Control Panel (LED)

Pro-Panel Controls (LCD)
Flashing service indicator
Press service indicator to
access fault code screen
Fault code screen

Flashing LED
fault code

Flashing service
indicator

Yellow machine fault icon
xxxxxx

Fault code

LED-feilkode
☼= Blinker

LCDfeilkode

Årsak

Vaskemiddel

☼☼☼☼☼

0xFFF0

Nødstoppknapp aktivert

Slipp nødstoppknappen og start maskinen
på nytt. Hvis feilkoden vedvarer, kontakt
service.

●●●☼●

0x0201

Aktuator åpen advarsel

Kontakt service.

●●●☼☼

0x0101

Skrubbmotor åpen advarsel

Kontakt service.

●●☼●●

0x0501

Vakuummotor åpen advarsel

Kontakt service.

●●☼●☼

0x0601

Rengjøringsmiddelpumpe åpen
advarsel

Kontakt service.

●●☼☼●

0x0910

Propellbryter utløst feil

Koble fra batteriet og tilbakestill
strømbryteren. Hvis feilkoden vedvarer,
kontakt service.

●●☼☼☼

0x0901

Propellmotor åpen feil

Kontakt service.

●☼●●☼

0x0301

Vaskemiddelventil åpen advarsel

Kontakt service.

●☼●☼☼

0x0303

Vaskemiddelventil overstrøm

Kontakt service.

●☼☼☼●

0xFF20

Skrubbkontrollør CANkommunikasjonfeil

Strømsyklusmaskin. Hvis feilkoden vedvarer,
kontakt service.

0x0B04

Batterivanning CAN-feil

0x0900

Propell I-drift generisk feil

0x0903

Propellkommunikasjon tapt

0x0904

Propellstrømsyklus trengs

0x0905

Drivmotor strømbegrensningsfeil

0x0920 0x0943

Drivmotorfeil

0x0906

Propellmotor kort lav feil

0x0907

Propellmotor kort høy feil

☼●●●☼

☼●●☼●
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Strømsyklusmaskin. Hvis feilkoden vedvarer,
kontakt service.

Kontakt service.
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DRIFT
LED-feilkode
☼= Blinker

LCDfeilkode

Årsak

Vaskemiddel

☼●●☼☼

0x0103

Skrubbemotor overstrøm

Kontakt service.

0x0104

Skrubbemotor overstrøm 1

0x0105

Skrubbemotor overstrøm 2
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DRIFT
LED-feilkode
☼= Blinker

LCDfeilkode

Årsak

Vaskemiddel

☼●☼●☼

0x0902

Høy gassfeil.

Frigjør den grønne gåpedalen eller
fjern den grønne gåpedalhindringen.
Strømsyklusmaskin. Hvis feilkoden vedvarer,
kontakt service.

☼●☼☼●

0x0107

Skrubbemotor FET-feil

Kontakt service.

0x0207

Aktuatormotor FET-feil

0x0307

Ventil FET-feil

0x0507

Vakuummotor FET-feil

0x0607

Rengjøringsmiddelpumpe FET-feil

0x0617

Batterivanningspumpe FET-feil

0x0503

Vakuumoverstrømfeil

0x0504

Vakuumoverstrøm 1 feil

0x0505

Vakuumoverstrøm 2 feil

☼☼●●●

0x0506

Vakuum kortet lastfeil

Kontakt service.

☼☼●●☼

0x0603

Rengjøringsmiddelpumpe overstrøm
feil

Kontakt service.

0x0604

Rengjøringsmiddelpumpe overstrøm 2
feil

0x0605

Rengjøringsmiddelpumpe overstrøm 1
feil

☼☼●☼●

0x0606

Rengjøringsmiddelpumpe kortsluttet
last feil

Kontakt service.

☼☼●☼☼

0x0926

Propell over temperatur advarsel

Tillat drivmotoren å avkjøle seg.
Strømsyklusmaskin. Hvis feilkoden vedvarer,
kontakt service.

☼☼☼●☼

0x0106

Skrubbemotor kortvarig feil.

Kontakt service.

☼☼☼☼●

0x0102

Spenning / Strøm-tap

Kontakt service.

☼●☼☼☼

Kontakt service.

MERK: Ta kontakt med en Tennant-representant for
alle andre feilkoder.
SERVICEINDIKATORKODER FOR
MEDFØLGENDE BATTERILADER
LED-feilkode
☼= Blinker

LCDfeilkode

Årsak

Vaskemiddel

☼☼☼●●

0xF100

Feil i batterilader.

Kontakt service.

0xF104

Batterier kan ikke lades opp riktig

Kontakt service.

●☼☼●●

0xF101

Laderen er ikke forbundet til
batteripakken.

Sjekk kabeltilkoblingene. Hvis feilkoden
vedvarer, kontakt service.

●☼●●●

0xF102

Laderen er overopphetet.

La laderen avkjøles. Flytt til et godt ventilert
område. Hvis feilkoden vedvarer, kontakt
service.

●☼☼☼●

0xF103

Kommunikasjonsfeil lader.

Strømssyklusmaskin. Hvis feilkoden
vedvarer, kontakt service.

T350 9016446 (1-2019)

43

DRIFT
ec-H2O SYSTEMSERVICEINDIKATORKODER
(EKSTRA)
Pro-Panel Controls (LCD)

Pro-Membrane Control Panel (LED)
Flashing LED
fault code

Flashing service indicator
Press icon to access
fault code screen
Fault code screen
Red or Yellow machine
fault icon

Flashing
Solid or blinking Red
service indicators ec-H2O indicator

Fault code

LED-feilkode
☼= Blinker

LCD-feilkode Årsak

Vaskemiddel

●☼☼☼●

0x0704

ec-H2O CAN-feil

Strømsyklusmaskin. Hvis feilkoden
vedvarer, kontakt service.

●☼●☼●

0x0711

ec-H2O advarsel: åpen pumpe

Strømsyklusmaskin. Hvis feilkoden
vedvarer, kontakt service.

●☼☼☼☼

0x0713

ec‐H2O-pumpe overstrøm

Kontakt service.

☼●●●●

0x0717

ec-H2O-pumpe FET-feil

Kontakt service.

☼●☼●●

0x0703

ec-H2O strømbryter utløst

Tilbakestill systembryter. Hvis den
utløses igjen, kontakt service.

0x0700

ec-H2O elektrisk feil

Kontakt service.

ec-H2O-vann og avløpsfeil

Kontakt service.

0x0781

Rengjøringsmiddeltank tom

Fyll opp rengjøringsmiddeltank.

0x0707

Vannbehandlingspatron utløpt

Skift ut vannbehandlingspatron.

0x0712
0x0716
0x0720
0x0727
0x072A
0x0741
0x0746
0x0747
0x0702
0x0708
0x0721
0x0723
0x0726
0x0728

ecH2O-indikator
blinker blått/rødt

*Kontroller at det ble tilsatt vaskemiddel i
vaskemiddeltanken. Hvis ec-H2O-systemet ble brukt
med vaskemiddel, tøm vaskemiddeltanken, tilsett
klart vann og betjen ec-H2O-systemet til feilkoden
fjernes.
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Tabellen nedenfor angir personen som er ansvarlig
for hver av prosedyrene.
O = Operator (operatør).
T = Trained Personnel (kvalifisert personell).
Intervall
Daglig

Ukentlig

50 timer

Ansv.
person

Nøkkel

Beskrivelse

Fremgangsmåte

Smøremiddel/
Væske

O

1

Pute(r)

Sjekk, vend eller bytt ut

O

1

Børste(r)

Sjekk, rengjør

O

6

Nal

Rengjør, sjekk for skade og
slitasje

O

8

Skjørt for skrubbehode

Inspiser for skade og slitasje

O

2

Avfallstank

Tøm, skyll, rengjør flyteventil
og avfallsbrett

O

3

Vaskemiddeltank

Tøm, skyll

O

4

Tank for svært tilsølte overflater
(valgfri)

Kontroller, fyll opp

CAD

O

5

Automatisk batterivanningstank
(valgfri)

Kontroller, fyll opp

DW

O

7

Batterier

Lad ved behov

O

7

Battericeller

Sjekk elektrolyttnivå

O

7

Batterirom

Kontroll for væske

O

6

Nalmontasjedråpefellereservoar
(modell med dobbel plate)

Kontroller. Rengjør

DW

O

2

Pakning til oppsamlingstanklokk

Kontroller om det er slitasje

O

9

Vaskemiddeltankfilter

Fjern og rengjør

100 timer

O

7

Batteridrevet vanningssystem
(valg)

Sjekk for skade og slitasje på
slange

200 timer

O

7

Batterier, poler og kabler

Kontroller og rengjør

T

13

Styrekjede

Smør, sjekk spenning, og
sjekk for skader og slitasje

T

14

Styrekabel

Sjekk stramming. Inspiser for
skade og slitasje

750 timer

T

10

Oppsugingsmotor

Bytt ut kullbørstene

1250 timer

T

11

Drivmotor

Bytt ut kullbørstene

T

12

Børstemotor(er)

Bytt ut kullbørstene

GL

SMØREMIDDEL/VÆSKE
DW Destillert vann
CAD Kommersielt godkjent vaskemiddel
GL SAE 90 smøremiddel for veiegir
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VEDLIKEHOLD AV MASKINEN
Du holder maskinen i god driftsmessig stand ved å
følge maskinens vedlikeholdsprogram.

3. Tørk av nalbladene slik at de blir rene. Sjekk for
slitasje og skade på blader. Snu bladene hvis de
er utslitt. Se BYTTE AV NALBLAD.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan
overflate, slå av maskinen og trekke ut nøkkelen.
SIKKERHETSHENSYN: Når servicearbeid utføres
på maskinen, må du bruke det nødvendige
verneutstyret. Alle reparasjoner må gjennomføres
av opplært personell.

GULE BERØRINGSPUNKTER
Denne maskinen har gule berøringspunkter for
enkle serviceelementer som er enkle å finne.
Ingen spesialverktøy kreves for å utføre disse
vedlikeholdsoperasjonene.

4. Skrubb ren hodekanten. Sjekk etter slitasje og
skade. Bytt ut hvis det er slitt eller skadet.

5. Tøm, skyll og rengjør oppsamlingstanken. Se
TØMME TANKER
ETTER DAGLIG BRUK
1. Dra puten over eller bytt den ut når den er slitt.
Se BYTTE AV BØRSTE OG PUTE.

2. Bytt børstene når de ikke lenger skurer effektivt.
Se BYTTE AV BØRSTE OG PUTE.
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8. Tøm og skyll ut av vaskemiddeltanken.

SIKKERHETSHENSYN: Ikke bruk høytrykksspyler
eller vannslange på maskinen når service utføres
på maskinen. Det kan oppstå elektriske feil. Bruk
fuktet klut.
6. Fjern avfallsbrettet og tøm det.

7. Ta av og rengjør flyteventilen.

9. Alternativ for svært tilsølte overflater - Fyll opp
tanken for svært tilsølte overflater med anbefalt
vaskemiddel ved fullstendig konsentrasjon. Sett
på plass hetten.

10. Automatisk batterivanningsalternativ - Fyll opp
tanken med destillert vann. Sett på plass hetten.
MERK: Kontroller om det er væske
i batterirommet når du fyller på den
automatiske batterivanningstanken.
Tørk all væske ut av batterirommet. Se
BATTERIROMDRENERINNGSVENTIL.
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11. Lad opp batteriene. Se BATTERIER.
VIKTIG: Du må ikke frakoble batterikablene mens
laderen er plugget i, det kan føre til skade på
kretsbrettet.
12. Rengjør maskinens ytre flate med et vanlig
rengjøringsmiddel og en fuktig klut.

ETTER UKENTLIG BRUK
1. Sjekk elektrolyttnivået i alle batteriene. Se
BATTERIER.
MERK: Hvis maskinen er utstyrt med automatisk eller
manuelt batterivanningssystem, se BATTERIER.

2. Kontroller om det er væske i batterirommet. Se
BATTERIROMDRENERINGSVENTIL.

3. Maskiner med 24 tommer. (600 mm) kun
skrubbehoder: Fjern dråpefelleskjermen fra
nalmonteringen og rengjør reservoar.
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ETTER HVER 50 TIMERS BRUK

ETTER HVER 200 TIMERS BRUK

1. Kontroller og rengjør forseglingen på lokket til
oppsamlingstanken. Bytt ved skade.

1. Sjekk batteriene for løse batterier og rengjør
overflaten på batteriene, inkludert poler og
kabelklemmer for å unngå korrosjon. Se
BATTERIER.
2. Se etter skade eller slitasje og smør styrekjeden.
SIKKERHETSHENSYN: Når du utfører service på
maskinen må alle reparasjoner gjennomføres av
opplært personell.

.
2. Tøm vaskemiddeltanken. Ta av
vaskemiddeltankfilteret og rengjør skjermen. Snu
filterbollen mot klokken for å fjerne.

3. Kontroller styrekabelen for skade eller slitasje.
Bruk spenningsmåleren til å kontrollere
styringskabelspenningen.
SIKKERHETSHENSYN: Når du vedlikeholder
maskinen må alle reparasjoner gjennomføres av
opplært personell.

ETTER HVER 100 TIMERS BRUK
Hvis maskinen er utstyrt med det ekstra
batterivanningssystemet, sjekk slangene for
lekkasjer, løse slangeforbindelser og for skade eller
slitasje. Bytt systemet ved skade.
SIKKERHETSHENSYN: Når servicearbeid utføres
på maskinen må du bruke det nødvendige
verneutstyret. Unngå kontakt med batterisyre.
ELEKTRISKE MOTORER
Erstatt kullbørstene i motoren som vist. Kullbørster
må byttes ut av opplært personell.

50

Skifte av karbonbørstene

Timer

Oppsugingsmotor

750

Drivmotor

1250

Børstemotor(er)

1250
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BATTERIER
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Elektrolyttnivået skal være litt over batteriplatene
som vist før lading. Tilsett destillert vann hvis nivået
er lavt. FYLL IKKE PÅ FOR MYE. Elektrolytten vil
utvide seg og kan flyte over under lading. Etter lading
kan destillert vann tilsettes opp til omtrent 3 mm
under slangene.

Batteriets levetid avhenger av riktig vedlikehold. For
å få mest mulig levetid ut av batteriene:
•

Ikke lad batteriene mer enn én gang om dagen
og kun etter maskinen har kjørt i minst 15
minutter.

•

Ikke la batteriene være delvis utladet i en lengre
periode.

•

Batteriene skal kun lades i et godt ventilert
område for å forhindre gassansamling.

•

La laderen fullføre lading av batteriene før du
bruker maskinen på nytt.

•

Oppretthold egnet elektrolyttnivå på våte batterier
ved å kontrollere nivået hver uke.

Maskinen din er utstyrt med enten våte / blysyrebatterier eller vedlikeholdsfrie batterier (Sealed
AGM) fra Tennant.
SIKKERHETSHENSYN: Hold alle
metallgjenstander borte fra batteriene under
service på maskinen. Unngå kontakt med
batterisyre.
VEDLIKEHOLDSFRIE BATTERIER

Before Charging

After Charging

SJEKKE KOBLINGER / RENGJØRING
Etter hver 200. driftstime, sjekk batteriene for løse
tilkoblinger og rens batterienes overflate samt polene
og kabelklemmene for å unngå korrosjon til batteriet.
Bruk en skrubbebørste med en sterk blanding av
bakepulver og vann. Ikke fjern batterihettene under
rengjøring av batteriene.

Vedlikeholdsfrie (Sealed AGM) batterier krever
ikke vanning. Rengjøring og annet rutinemessig
vedlikehold er fremdeles nødvendig.
VÅTE BLY-SYRE-BATTERIER
Våte / bly-syrebatterier krever rutinemessig
vanning som beskrevet under. Kontroller batteriets
elektrolyttnivå ukentlig.
MERK: Hvis maskinen er utstyrt med automatisk
eller manuelt batterivanningssystem, gå videre til
instruksjoner for BATTERIVANNINGSSYSYEM.
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LADING AV BATTERIER
Ladeinstruksjonene i denne håndboken er ment for
batteriladeren som leveres sammen med maskinen
din. Bruk av andre batteriladere som ikke leveres og
godkjennes av Tennant er ikke tillatt.

SIKKERHETSHENSYN: Åpne oppsamlingstanken
hvis temperaturen er over 80 ºF / 27 ºC ved lading
av batterier.

Hvis maskinen din er utstyrt med en ekstern
batterilader, se laderens eierhåndbok for
bruksinstruksjoner. Kontakt forhandleren eller
Tennant for anbefalinger gjeldende batterilader hvis
maskinen ikke er utstyrt med en lader.
SIKKERHETSHENSYN: Ikke bruk ikkekompatible batteriladere, siden dette kan skade
batteripakkene og dermed forårsake brann.
VIKTIG MELDING: Batteriladeren er innstilt for å lade
batteritypen som leveres sammen med maskinen
din. Hvis du velger å skifte til en annen batteritype
eller -kapasitet (f.eks. våte bly-syre-batterier,
vedlikeholdsfrie, forseglede, AGM-batterier osv.)
må batteriladerens ladeprofil endres for å unngå
batteriskade. Se BATTERILADERINNSTILLINGER.
1. Transporter maskinen til et godt ventilert område.
ADVARSEL: Batteriene avgir
hydrogengass. Det kan forårsake
eksplosjon eller brann. Hold maskinen
unna gnister og åpne flammer under
lading.
2. Sett maskinen på et plant, tørt underlag, slå av
maskinen og ta ut nøkkelen.
SIKKERHETSHENSYN: Før du utfører service på
batterier, må du stoppe den på et plant underlag,
slå av maskinen, og ta ut nøkkelen.
3. Hvis maskinen er utstyrt med våte/blysyrebatterier, sjekk elektrolyttnivået ukentlig
før opplading. For modeller utstyrt med
automatisk batterivanningssystem, sjekk om den
automatiske batterivanntanken trenger å fylles
opp. Tilsett destillert vann hvis nivået er lavt.
4. For modeller med medfølgende lader, fjern
strømledningen fra lagringskrokene og plugg
strømledningen inn i en ordentlig jordet
veggkontakt.
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For modeller som er utstyrt med eksterne
ladere, koble først laderens likestrømkabel
med maskinens batteriladerkontakt, og plugg
så inn strømledningen til en ordentlig jordet
veggkontakt. Se håndboken til den eksterne
batteriladeren for bruksanvisninger. Ikke lukk
oppsamlingstanken på laderkablene når du lader
med en ekstern lader.
SIKKERHETSHENSYN: Du må ikke koble den
eksterne laderens likestrømledning fra kontakten
på maskinen mens laderen står på. Dette kan
føre til lysbuedannelse. Hvis laderen må avbrytes
under lading, kobler du først fra strømledningen.
5. Laderen vil automatisk begynne å lade
batteriene, og den vil automatisk slå seg av
når batteriene er fulladet. Den maksimale
ladesyklusen kan ta inntil 6 til 12 timer, avhengig
av batteritype.
Medfølgende batterilader: Indikatorlysene for
batteriutlading vil gå frem og tilbake under
ladesyklusen. Når alle fem ladeindikatorlysene
blinker, er ladesyklusen fullført.

Pro-membrane

Pro-panel

VIKTIG: Du må ikke frakoble batterikablene mens
laderen er plugget i, det kan føre til skade på
kretsbrettet.
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6. Etter at du har ladet batteriene, plugg
strømforsyningskabelen ut av veggkontakten og
vikle den rundt lagringskrokene.
For modeller som er utstyrt med en ekstern lader,
alltid frakoble strømforsyningskabelen først før du
frakobler laderen fra maskinen.
BATTERILADERINNSTILLINGER
Batteriladeren er innstilt for å lade batteritypen som
leveres sammen med maskinen din. Hvis du velger
å skifte til en annen batteritype eller -kapasitet,
må batteriladerens ladeprofil endres for å unngå
batteriskade.
Maskinens batteriutladningsindikator (BDI) må
også omprogrammeres til å matche batteritypen for å
unngå batteriskade og/eller kort kjøretid.
MERK: For maskiner som sendes uten batterier,
blir batteriutladningsindikator og medfølgende
batterilader fastsatt for GEL-batterier som standard.
Hvis du velger å bruke en annen batteritype, må
innstillingene endres som beskrevet nedenfor.
MERK: For modeller levert uten batterier og
en ekstern lader er ekstern batterilader satt til
våte blysyrebatterier fra fabrikken. Maskinens
batteriutladningsindikator fastsettes for GEL-batterier
som standard. Batteriutladningsindikatoren må
omprogrammeres for å matche laderinnstillingene
(Se DEN MEDFØLGENDE BATTERILADEREN PÅ
BATTERIEN nedenfor).
IRIS-MODELLER: For modeller som er utstyrt med
evne til å rapportere batteriladningsdata via IRIS,
anbefaler Tennant at du bruker samme batteritype.
Hvis du ønsker en annen amp-time eller batteritype,
ta kontakt med Tennant Service Department.
MEDFØLGENDE BATTERILADER:
1. For å endre innstillingene for den medfølgende
batteriladeren utenfra, se brukerhåndboken til
den medfølgende laderen.

MEDFØLGENDE BATTERILADER:
Pro-Membrane-modell - For å endre
innstillingene for den medfølgende batteriladeren,
er serviceapplikasjonsprogramvare nødvendig,
kontakt service. Alternativt kan laderprofilen
endres manuelt. Se ENDRING AV INNSTILLINGER
FOR MEDFØLGENDE BATTERILADER for ProMembrane-modellen. Batteriladerindikatoren
vil automatisk omprogrammeres for å matche
batteritypen når batteriladerprofilen endres.
Pro-Panel-modell - For å endre innstillingene for
den medfølgende batteriladeren, se ENDRING
AV INNSTILLINGER FOR MEDFØLGENDE
BATTERILADER i KONTROLLØR-delen for ProPanel-modeller. Batteriladerindikatoren vil automatisk
omprogrammeres for å matche batterivalg.
ENDRING AV INNSTILLINGER FOR
MEDFØLGENDE BATTERILADER (Pro-Membranemodellen)
For manuelt å endre innstillingene for medfølgende
batterilader for en annen batteritype, følg
instruksjonene som gis nedenfor nøye:
MERK: Den manuelle metoden er kun et alternativ
hvis du ikke er i stand til å endre innstillingen ved
hjelp av programvaren for serviceapplikasjon som
utføres av Service.
1. Koble fra koblingen til batterikabelen ved
maskinen.
SIKKERHETSHENSYN: Når du utfører service
på maskinen, stans på en plan overflate, slå av
maskinen og ta ut nøkkelen.
2. Åpne tilgangspanelet for å få tilgang til den
medfølgende batteriladeren.
3. Forsiktig trekk opp etiketten på laderskjermen for
å få adgang til kontrollinnstillingene.

2. For å omprogrammere maskinens
batteriutladningdindikator (BDI):
Pro-Membrane-modell - Programvare for
serviceapplikasjon kreves, kontakt service.
Pro-Panel-modellen - Se ENDRING AV
INNSTILLINGER FOR MEDFØLGENDE
BATTERILADER i KONTROLLØR-delen for ProPanel-modellen.
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4. Bruk en liten standardskruetrekker for å snu
viseren til den passende batteritypen i samsvar
med det følgende diagrammet.

Viserposisjon

Innstillinger for
batteribeskrivelse med Ahområder

0

CAN-BUS innstilling*

1

Våt, Trojan 180-260 Ah

2

Våt, Trojan 270-360 Ah

3

Våt, Enersys/Tab 200-350 Ah

4

AGM, Tianneng 180-260 Ah

5

AGM, Discover 200-350 Ah

6

Gelé, Sonnenschein 80-150 Ah

* CAN-BUS-innstillingen, viserposisjon «0», er
programvareinnstillingen som er programmert til å
matche batteritypen som leveres med maskinen. Når
viseren manuelt endres til en annen innstilling, bør
den ikke tilbakestilles til «0», ellers vil batteriet kunne
påføres skade. Programvare for serviceapplikasjon
kreves for å tilbakestille viseren til «0». Kontakt
service.
5. Sett tilbake skjermetiketten.
6. For å stille BDI til den nye batteritypen, plugg
den medfølgende batteriladerledningen inn i
en veggkontakt. Maskinens programvare vill
automatisk reprogrammere BDI til den nye
batteritypen.
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3. Finn batterislangekoplingen i batterifaget.
Koble til den manuelle pumpeslangen til det
batteridrevne vanningssystemet.

BATTERIDREVET VANNINGSSYSTEM
MEDMANUELL HÅNDPUMPE (TAB
BATTERIALTERNATIV)
De følgende instruksjonene er for modeller som er
utstyrt med alternativet batteridrevet vanningssystem
med manuell håndpumpe.

4. Putt den andre enden av håndpumpeslangen ned
i en flaske med destillert vann.

Dette alternative batteridrevne manuelle
vanningssystemet gir en trygg og enkel måte å
vedlikeholde riktige elektrolyttnivåer i batteriene på.
Det er designet kun for Wet BFS TAB-batterier.
SIKKERHETSHENSYN: Når servicearbeid utføres
på maskinen, må du bruke det nødvendige
verneutstyret. Unngå kontakt med batterisyre.
Før du bruker batterivanningssystemet, sjekk slanger
og koblinger for skade eller slitasje.

5. Press ballen på håndpumpeslangen til den er
hard. De hvite nivåindikatorene vil stige til full
posisjon.

1. Lad batteriene helt før bruk av
batterivanningssystemet. Ikke tilsett vann i
batteriene før lading, elektrolyttnivået vil stige og
kan flyte over under lading.
2. Etter at du har ladet opp batteriene, sjekk
batteriets elektrolyttnivåindikatorer på batteriets
deksler. Hvis den hvite nivåindikatoren er i lav
posisjon, tilsett destillert vann som beskrevet
i de følgende instruksjonene. Hvis den hvite
nivåindikatoren er i full posisjon (mot det
gjennomsiktige vinduet), er elektrolytten ved riktig
nivå, vann er ikke nødvendig.

6. Etter at du har tilsatt vann, sett
håndpumpeslangen tilbake i maskinens
batterihus for fremtidig bruk.
7.

Lav

Full
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FYLLING AV AUTOMATISK
BATTERIVANNINGSTANK (EKSTRA)
SIKKERHETSHENSYN: Når servicearbeid utføres
på maskinen, må du bruke det nødvendige
verneutstyret. Unngå kontakt med batterisyre.
Det automatiske batterivanningssystemet er utformet
til automatisk å fylle opp batteriene etter at maskinen
når et begrenset antall ladesykluser. Ikke fjern
batterihettene eller foreta manuell tilførsel av vann til
batteriene.
Sjekk det automatiske batterivanningssystemet for
lekkasjer, løse slangetilkoblinger og skade eller
slitasje. Bytt ved skade.

BATTERIROMTØMMEVENTIL
Bruk tømmeventilen til batterirommet til å tømme
væske fra batterirommet.
SIKKERHETSHENSYN: Når det utføres service
på maskinen må du alltid følge sikkerhetsreglene
når du deponerer væsken i batterirommet.
1. Plasser forsiden av maskinen over området
der batterirommet kan tømmes trygt, skru av
maskinen og ta ut nøkkelen.
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
2. Åpne tømmeventilen til batterirommet og la
væsken tømmes ut av batterirommet:
SIKKERHETSHENSYN: Når servicearbeid utføres
på maskinen, må du bruke det nødvendige
verneutstyret. Unngå kontakt med batterisyre.

Sjekk vannivået i den automatiske vanningstanken
med jevne mellomrom. Tilsett destillert vann ved lavt
nivå.
SIKKERHETSHENSYN: Når det utføres service på
maskinen, bruk kun destillert vann ved påfyll av
den automatiske batterivanningstanken.

3. Lukk tømmeventilen til batterirommet etter at all
væske er tømt fra batterirommet.

Den automatiske batterivanningsindikatoren vil også
varsle brukeren om å tilføre destillert vann når tanken
er tom. Du finner mer informasjon under BETJENING
AV KONTROLLPANEL.
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BYTTE AV BØRSTE OG PUTE

2. Trykk på børstebryterknappen for å koble fra
børsten.

Skift ut putene når de ikke lenger rengjør effektivt.
Skift ut børstene når de ikke lenger rengjør effektivt.
Rengjøringsputene må plasseres på puteholdere
før de er klare til bruk. Rengjøringsputen holdes på
plass med en senterskive. Begge sider av puten kan
brukes til skrubbing. Snu puten for å bruke den på
den andre siden.
Rengjøringsputer må rengjøres øyeblikkelig etter
bruk med såpe og vann. Ikke vask putene med
høytrykksspyler. Heng opp putene eller la dem tørke
flatt.
MERK: Børster og puter skal alltid skiftes ut i sett.
Hvis ikke vil én børste eller pute være mer aggressiv
enn den andre.

Børstebryterknappen blir grønn mens
skrubbehodet reposisjonerer seg for å bytte ut
børsten eller puten.

BYTTE UT BØRSTE(R) ELLER PUTE(R) PÅ
PRO-PANEL-MASKINER
1. Stå med begge føttene på operatørens
nærværpedal (ikke trykk på kjør-pedalen),
vri nøkkelen til ON-posisjonen, og trykk på
børstebryterknappen for å heve skrubbehodet til
riktig nivå for å bytte børste(r) eller pute(r).

3. Vent på det grønne merket og to oransje piler
vises på Pro-Panel-skjermen.

MERK: Fortsett å stå på operatørens nærværpedal
til skrubbehodet har beveget seg gjennom hele
bevegelsesområdet og har sluttet å bevege seg.
Prosessen vil bli satt på pause hvis operatørens
nærværpedal slippes ut. Gå tilbake på operatørens
nærværpedal og trykk på børstebryterknappen igjen
for å fortsette prosessen. Vri nøkkelbryteren til OFFposisjon for å avbryte prosessen.

T350 9016446 (1-2019)

4. Slipp operatørens nærværpedal.
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5. Maskiner utstyrt med magnetiske
børstenaver: Ta ut børsten eller puten under
skrubbehodet.

8. Sørg for at skrubbehodekanten er riktig plassert
på skrubbhodet.

ADVARSEL: Magnetisk feltfare. Magnetisk
putedriver/børste kan være skadelige for
pacemakerbrukere eller brukere av andre
medisinske implantater.

9. Gjenta prosedyren for den andre børsten eller
puten, hvis maskinen er utstyrt med dobbelt
børsteskrubbehode.

Maskiner utstyrt med 3-knastbørstenaver: For
å fjerne børsten eller putedriveren, ta tak i platen
og snu den raskt.

6. Maskiner utstyrt med magnetiske
børstenaver: Skyv den nye børsten eller
putedriveren under skrubbehodet og løft børsten
eller putedriveren til magneten sikrer børsten
eller putedriveren til drivnavet.
Maskiner utstyrt med 3-knastbørstenaver:
Plasser de tre knastene i åpningene på
motornavet og gi putendriveren/børsten en rask
vridning mot klokken for å aktivere navet.
7. Kontroller at børsten eller puten er godt festet til
børstedrivnavet.
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BYTTE UT BØRSTE(R) ELLER PUTE(R) PÅ
PRO-MEMBRANPANELMASKINER

Maskiner utstyrt med 3-knastbørstenaver:
For å fjerne børsten eller putendriveren, ta tak i
platen og snu den raskt.

1. Stå med begge føttene på operatørens
nærværpedal (ikke trykk på kjør-pedalen),
vri nøkkelen til ON-posisjonen, og trykk på
børstebryterknappen for å heve skrubbehodet til
riktig nivå for å bytte børste(r) eller pute(r).

4. Maskiner utstyrt med magnetiske
børstenaver: Skyv den nye børsten eller
putedriveren under skrubbehodet og løft børsten
eller putedriveren til magneten sikrer børsten
eller putedriveren til drivnavet.
MERK: Fortsett å stå på operatørens nærværpedal
inntil skrubbhodet har beveget seg gjennom hele
bevegelsesområdet. Prosessen vil bli satt på
pause hvis driftspedalen er frigjort. Gå tilbake på
operatørens nærværpedal og trykk på bryterknappen
igjen for å fortsette prosessen. Slå nøkkelbryteren til
OFF-posisjon for å avbryte prosessen.

5. Kontroller at børsten eller puten er godt festet til
børstedrivnavet.

2. Slipp operatørpedalen når det grønne LED-lyset
slutter å blinke og forblir opplyst helt grønn.

6. Sørg for at skrubbehodekanten er riktig plassert
på skrubbehodet.

Maskiner utstyrt med 3-knastbørstenaver:
Plasser de tre knastene i åpningene på
motornavet og snu puten/børsten raskt mot
klokken for å aktivere navet.

3. Maskiner utstyrt med magnetiske
børstenaver: Ta ut børsten eller puten under
skrubbehodet.
ADVARSEL: Magnetisk feltfare. Magnetisk
pute/børste kan være skadelige for
pacemakerbrukere eller brukere av andre
medisinske implantater.

7. Gjenta prosedyren for den andre børsten eller
puten, hvis maskinen er utstyrt med dobbelt
børsteskrubbehode.
8. Gå tilbake på operatørnærværpedalen for å tillate
maskinen å fullføre børstebyttesyklusen.
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BYTTE AV NALBLAD

4. Klem nalholderspaken og fjern nalenheten fra
maskinen.

Hvert nalblad har fire tørkekanter. Når bladene blir
slitt, roterer du bladene side-ved-side eller topp-tilbunn for å få en ny tørkekant. Bytt blad hvis alle fire
kantene er slitt.
BYTTE UT NALER PÅ MASKINER MED 500 MM.
500 MM (20 TOMMER) SKRUBBEHODER
1. Stopp maskinen og senk skrubbehodet.
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
2. Roter nalenheten til høyre side av maskinen.

5. Løsne de to utvendige knappene på nalenheten.
Dette vil skille den fjærladede bladholderen fra
nalrammen.

3. Koble vakuumslangen fra nalenheten.
6. Fjern slitt(e) blad(er) fra bladholderen.
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7. Roter bakre blad(er) til en ny tørkekant og
remonter blad(er). Sørg for at hullene stilles inn i
bladet/bladene med holdetapper.

8. Klem sammen nalrammen og bladholderen og
stram de fire knappene på nytt.

9. Plasser nalenhetsbraketten i nærheten av
nalvognen og juster nalvognens stifter inn i
nalenhetsbraketten.
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10. Dra nalmontasjen på nalvognen til begge
nalvognpinnene er festet i braketten.

11. Pass på at begge nalflatene er plassert over
skrubbehodeskjørtet.

12. Koble vakuumslangen til nalenheten.
13. Roter og sentrer nalenheten under maskinen.
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BYTTE UT NALER PÅ MASKINER MED 600 MM.
600 MM (24 TOMMER) SKRUBBEHODER

5. Løsne de to utvendige knappene på nalenheten.
Dette vil skille den fjærladede bladholderen fra
nalrammen.

1. Stopp maskinen og senk skrubbehodet.
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
2. Roter nalenheten til høyre side av maskinen.

6. Fjern slitt(e) blad(er) fra bladholderen.

3. Koble vakuumslangen fra nalenheten.

7. Roter de bakre bladene til en ny tørkekant
reinstaller bladene. Pass på å justere spaltene i
bladene med holderfliker.

4. Klem nalholderspaken og fjern nalenheten fra
maskinen.
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8. Klem sammen nalrammen og bladholderen og
stram de to utvendige knappene på nytt.

11. Koble vakuumslangen til nalenheten.
12. Roter og sentrer nalenheten under maskinen.

9. Sett nalenhetsbraketten i nærheten av
nalvognen og juster nalvognstiftene i
nalmonteringsbraketten.

10. Skyv nalenheten på nalvognen til begge
nalvognstiftene er festet i braketten.
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ec-H2O BYTTE AV
VANNBEHANDLINGSPATRON
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

3. Koble fra de to slangekoplingene fra toppen av
patronen ved å trykke på de grå kragene innover
og dra koplingene utover. Løft patronen for å
fjerne.

Vannbehandlingspatronen må skiftes ut når den når
maksimal vannbruk eller utløpstiden fra da patronen
ble aktivert, uavhengig av det som kommer først.
Kontrollpanelet vil signalisere en kode når det er på
tide å skifte ut patronen. Du finner mer informasjon
under BETJENING AV KONTROLLPANEL.
Avhengig av bruken kan en ny patron vare fra 12
måneder for tung maskinbruk til 24 måneder for lett
maskinbruk.
VIKTIG: Under første bruk og etter utskifting
av vannbehandlingspatronen, vil ec-H2Osystemet automatisk overstyre den valgte
strømningshastigheten for vaskemidlet i opptil 75
minutter.
1. Sett maskinen på et plant underlag og ta ut
nøkkelen.
2. Åpne tilgangsdøren for å få tilgang til ec-H2Ovannbehandlingspatronen.
4. Fyll inn monteringsdatoen på den nye
patronetiketten.
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5. Monter den nye patronen og koble til de to
slangene på nytt. Sørg for at slangekoplingene er
godt satt inn i patronen.
Les nøye og gjør deg kjent med alle trinn først før
du gjennomfører prosedyren.
a. Vri nøkkelen på.
b. Trykk og hold servicebryteren inne, plassert
på ec-H2O-modulen, i 10 sekunder.
Når du frigjør servicebryteren, begynner de tre
vaskemiddelstrømningsindikatorlysene å
(ripple) bevege seg frem og tilbake.
c. Innen 5 sekunder etter å ha frigitt
servicebryteren, mens de tre indikatorlysene
beveger seg frem og tilbake, gjør et raskt
trykk og frigi vaskemiddelstrømningsknappen
på ec-H2O-modulen.
Da vil de tre indikatorlysene blinke
tre ganger for å indikere at tidsuret
er tilbakestilt. Gjenta prosessen dersom de tre
indikatorlysene
ikke blinker tre ganger.

MASKINJEKKING
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan
overflate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
Bruk angitte plasseringer for å jekke opp
maskinen for service. Tøm oppsamlings- og
vaskemiddeltankene og plasser maskinen på et plant
underlag før den jekkes opp.
SIKKERHETSHENSYN: Når det utføres service
på maskinen må maskinen kun jekkes opp på de
stedene som er beregnet til dette. Støtt maskinen
med støttebein. Bruk en jekk eller vinsj som
støtter vekten av maskinen.
Bakre jekkpunkt.

Fremre jekkpunkter.
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JEKKE OPP FRONTEN AV MASKINEN

JEKKE OPP BAKDELEN AV MASKINEN

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

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

1. Plasser rattet slik at frontstyrehjulet er rettet rett
ut mot fronten av maskinen.

1. Blokker begge forhjulene.

2. Blokker det bakre hjulet.
3. Sett en gulvjekk under midtjekken på forsiden av
maskinen.

2. Rotér nalenheten til høyre side av maskinen.
3. Fjern den nedre hylsen fra maskinen.

4. Bruk gulvjekken til å løfte maskinen fra gulvet.

5. Plasser et jekkstativ under det andre jekkpunktet
og senk maskinen på jekkstativet, slik at både
jekkstativet og gulvjekken støtter maskinens vekt.

4. Sett inn en gulvjekk under lastsikringen /
jekkpunktet og ordne alle slanger / kabler slik
at de ikke moses når maskinen jekkes opp fra
gulvet.

5. Bruk en gulvjekk for å heve maskinen fra gulvet.
6. Når du er ferdig med vedlikeholdet, bruk
gulvjekken for å heve maskinen fra jekkstativet,
fjern jekkstativet under maskinen, og senk
maskinen til gulvet.

66

T350 9016446 (1-2019)

VEDLIKEHOLD
6. Sett en treblokk under baksiden av maskinen for
å gi ekstra støtte.

Maskinen må kun skyves eller slepes en svært kort
avstand, og farten skal ikke være større en 3,2 km/t.
Den må IKKE skyves eller slepes over en lengre
avstand eller i høy hastighet.
OBS! Hvis maskinen skyves eller slepes over en
lengre avstand kan det skade fremdriftssystemet.
Rett etter du har skjøvet maskinen, fjern
skrutrekkeren fra mellom den elektroniske
bremsespaken og navet. Maskinen må ALDRI
betjenes med bremsen deaktivert.
SIKKERHETSHENSYN: Ikke betjen maskinen med
bremsen deaktivert.

7. Når du er ferdig med vedlikeholdet, bruk
gulvjekken for å heve maskinen fra jekkstativet,
fjern treblokken under maskinen og senk
maskinen til gulvet.
8. Sett på nedre hylse på maskinen.

SKYVING, SLEPING OG TRANSPORT AV
MASKINEN
SKYVE OG SLEPE MASKINEN
SIKKERHETSHENSYN: Ikke skyv eller trekk
maskinen uten en operatør som kontrollerer
maskinen når det utføres service på den.
Hvis maskinen deaktiveres, kan den skyves fra
fram- eller baksiden, men den kan kun slepes fra
framsiden.
Bremsen må deaktiveres før maskinen blir slepet
eller skjøvet. For å koble fra bremsen, setter
du spissen på en liten skrutrekker mellom den
elektroniske bremsespaken og navet. Maskinen kan
fritt beveges når bremsen er deaktivert.

TRANSPORTERE MASKINEN
Når maskinen skal transporteres på en tilhenger eller
en lastebil, må du følge disse rutinene for å sikre
den:
1. Tøm tankene, hev skrubbehodet og fjern
nalenheten.
2. Last maskinen forsiktig inn på en tilhenger eller
på en lastebil.
SIKKERHETSHENSYN: Ved lasting/lossing, bruk
en rampe som kan holde vekten av maskinen og
operatøren. Ikke slå på hellinger eller ramper.
Ikke kjør på en glatt rampe.
SIKKERHETSHENSYN: Ved lasting/lossing, ikke
bruk maskinen på en rampehelling på mer enn 18
%. Bruk en vinsj hvis rampehellingen er mer enn
18 %
3. Når den er lastet, plasser maskinens front opp
mot tilhengerens eller lastebilens front. Senk
skrubbehodet og slå av nøkkelen.
4. Sett en sperre bak hvert hjul.
5. Ved å bruke festestropper, fest maskinen med
de fire festebrakettene på maskinrammen. Det
kan være nødvendig å montere festebraketter til
gulvet til tilhengeren eller lastebilen din.
MERK: Når maskinen transporteres i en åpen lastebil
eller tilhenger, må lokket på oppsamlingstanken
sikres.
VIKTIG: Ikke bruk området til kontrollkonsollen
eller stativ for tilbehørsoppbevaring som
festepunkter, ettersom det kan oppstå skade.
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LAGRING AV MASKINEN

FROSTBESKYTTELSE

Følgende trinn skal utføres ved lagring av maskinen i
lengre tidsperioder.

Oppbevaring av maskinen ved frost.

1. Lad batteriene før lagring av maskinen for å
forlenge batterienes levetid. Lad batteriene én
gang i måneden.

1. Tøm vaskemiddeltanken og oppsamlingstanken
fullstendig.
2. Tøm vannet fra vaskemiddeltankfilteret under
maskinen. Bytt filter.

2. Koble fra batteriene før lagring.
3. Tøm og skyll oppsamlingstanken og
vaskemiddeltanken.
4. Oppbevar maskinen på et tørt sted, med nalen
og skrubbehodet hevet.
VIKTIG: Maskinen må ikke utsettes for regn og
skal oppbevares innendørs.
5. Åpne oppsamlingstanken for å fremme
luftsirkulasjon.
6. Hvis maskinen skal oppbevares i minusgrader, se
FROSTBESKYTTELSE.
MERK: For å forhindre potensiell maskinskade skal
maskinen oppbevares i et miljø fritt for gnagere og
insekter.
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3. Tøm 4 l propylenglykolbasert frostvæske for
fritidskjøretøy (RV) i vaskemiddeltanken.
Modeller som er utstyrt med ekstra
vaskemiddeltank for svært tilsølte overflater Løft tanken fra maskinen og tøm vaskemidlet
fra tanken. Sett tilbake tanken. Tøm 1
liter propylenglykolbasert frostvæske for
fritidskjøretøy (RV) i vaskemiddeltanken.
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4. Modeller ikke utstyrt med ec-H2Osystem - Slå på maskinen og betjen
vaskemiddelstrømningssystemet. Slå av
maskinen når frostvæsken er synlig på gulvet.
Modeller utstyrt med ec-H2O-system og
modus for svært tilsølte overflater - Still
inn vaskemiddelforholdviseren til høyeste
konsentrasjon. Skru maskinen på og sett
vaskemiddelstrømningsraten til høy. Betjen ecH2O-skrubbing og trykk på knappen for svært
tilsølte overflater for å sirkulere frostvæsken
gjennom begge systemene. Slå av maskinen
når frostvæsken er synlig på gulvet. Dette kan ta
opptil to minutter.
Modeller utstyrt med ec-H2O-ystem - Slå på
maskinen og still inn vaskemiddelstrømningsraten
til høy og betjen ec-H2O-skrubbing for å sirkulere
frostbeskyttelse gjennom systemet. Slå av
maskinen når frostvæsken er synlig på gulvet.
Dette kan ta opptil to minutter.
5. Modeller utstyrt med valgfri automatisk
batterivanningstank - Løft tanken fra maskinen og
tøm vannet fra tanken.

VIKTIG: IKKE tilfør frostvæske til den
automatiske batterivanningstanken.
6. Etter at maskinen har blitt oppbevart i
frost, må gjenværende frostvæske tømmes
fra vaskemiddeltanken og fra den ekstra
vaskemiddeltanken for svært tilsølte overflater.
Tilsett rent vann til vaskemiddeltanken og den
ekstra vaskemiddeltanken og betjen maskinen for
å skylle systemet.
7. Fyll opp den automatiske batterivanningstanken
med destillert vann, hvis den er utstyrt med det.
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MASKINFEILSØKING
Problem

Årsak

Løsning

Ikonet for
serviceindikator blinker

Feil med maskin eller medfølgende
batterilader er detektert

Se SERVICEINDIKATORKODER

ec-H2O-ikon er rødt
eller blinkende rødt

ec-H2O-systemfeil er registrert

Se SERVICEINDIKATORKODER

ec-H2O-ikon blinker
rødt og blått

ec-H2O-patronen har nådd maksimalt
vannforbruk eller utløp

Bytt ec-H2O-patron

Maskinen vil ikke
fungere

Nødstoppknapp aktivert

Drei knappen for å tilbakestille den

Maskinfeil registrert

Se SERVICEINDIKATORKODER

Utladede batterier

Lad opp batteriene igjen

Løse batterikabler

Fest løse kabler

Feil på batteri(ene)

Skift ut batteri(ene)

Feil på nøkkelbryter

Kontakt service

Feil med grønn kjørepedal

Kontakt service

Strømbryter er utløst

Tilbakestill strømbryteren

Defekt styreenhet

Kontakt service

Plugg ikke koblet til strømforsyningen

Kontroller pluggtilkobling

Batteriene er overoppladet

Skift batterier

Feil på batteriladeren detektert

Se SERVICEINDIKATORKODER

Feil på batteriladeren

Skift laderen

Feil ved strømledning

Bytt strømledning

Forover / bakover-lys blinker raskt

Fjern høyre fot fra grønn kjøre-pedal

Propellfeil detektert

Se SERVICEINDIKATORKODER

Strømbryter utløst

Tilbakestill strømbryteren

Feil på drivmotor eller kabler

Kontakt service

Slitte kullbørster i motoren

Kontakt service

Børstemotorfeil registrert

Se SERVICEINDIKATORKODER

Feil på putemotor eller kabler

Kontakt service

Slitte kullbørster i motoren

Kontakt service

Brutt eller løst belt

Kontakt service

Nalenheten er hevet opp fra gulvet

Senk nalenheten til gulvet

Sugemotorfeil detektert

Se SERVICEINDIKATORKODER

Feil på sugemotoren eller viklingen

Kontakt service

Partikler sitter fast i børster/puter

Fjern søl

Slitt børste/pute

Skift børste/pute

Feil børstetrykk

Tilpass børstetrykk

Feil børste-/pute-type

Bruk riktig børste/pute for
anvendelsesområde

Lavt batterinivå

Lad opp batteriene igjen

Ujevnt børstetrykk

Skrubbehode/børster ikke på linje.
Kontakt service

Medfølgende
batterilader virker ikke

Maskinen vil ikke gå

Børstemotoren virker
ikke

Vakuummotoren virker
ikke
Dårlig skrubberesultat
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Problem

Årsak

Løsning

Vann ligger igjen
- dårlig eller ingen
vannopphenting

Oppsamlingstanken er full eller det er
kraftig skumdannelse

Tøm oppsamlingstanken

Hetten på tømmeslangen er løs

Sett på plass hetten

Slitte nalblader

Roter eller skift ut nalblader

Tilstoppet dråpefelle (nalenhet)

Fjern deksel og rengjør

Blokkert nalenhet

Rengjør nalenhet

Løs sugeslangeforbindelse

Fest vakuumslangekoblingen

Oppsugingsslangen er tett

Spyl vakuumslange

Sugeslangen er ødelagt

Skift ut vakuumslangen

Tilstoppet flyteventil sitter i
oppsamlingstanken

Rengjør silen

Lokket på oppsamlingstanken er ikke
helt lukket

Se etter tilstoppinger

Defekte pakninger på lokket til
oppsamlingstanken

Skiftet forsegling

Tøm vaskemiddeltanken

Fyll vaskemiddeltanken

Lav vaskemiddelstrømningsrate angitt

Økt vaskemiddelstrømningsrate

Filteret i vaskemiddeltanken er tilstoppet

Rengjør filter

Tilførselsledningen for vaskemiddel er
tett

Skyll vaskemiddeltilførselsledningen

ec-H2O-pumpen fyller ikke opp

Start maskinen på nytt og still inn
strømningsraten på høy

Mangler vaskemiddel

Fyll tanken på nytt

Defekt feilbryter

Kontakt service

Defekt pumpe

Kontakt service

Defekt pumpepotensiometer

Kontakt service

Defekt betjeningspanel

Kontakt service

Tanken er tom

Fyll tanken på nytt

Defekt pumpe

Kontakt service

Pumpen fyller ikke opp

Kontakt service

Defekt styreenhet

Kontakt service

Lavt batterinivå

Lad opp batteriene

Batteriene trenger vedlikehold

Se BATTERIER

Ødelagt batteri eller slutten på batteriets
liv

Skift batterier

Batteriets ladeindikator (BDI) er
programmert feil

Se LADING AV BATTERIER

Feil på batteriladeren

Skift ut batterilader

Børstetrykket er satt for høyt

Reduser børstetrykket

Liten eller ingen
vaskemiddelstrømning

Tank for svært tilsølte
overflater dispenserer
ikke vaskemiddel

Automatisk
batterivanningstank
fordeler ikke vann
Kort driftstid
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SPESIFIKASJONER
MASKINENS GENERELLE DIMENSJONER/SPESIFIKASJONER/YTELSE
MODELL
Lengde

508 mm (20 tommer) / 500 mm
enkeltplate

609,6 mm (24 tommer) / 600
mm dobbeltplate

1397 mm / 55 tommer

1397 mm / 55 tommer

1975 mm / 77.75 tommer

1975 mm / 77.75 tommer

Bredde (legeme)

673 mm / 26,5 tommer

673 mm / 26,5 tommer

Høyde

1245 mm / 49 tommer

1245 mm / 49 tommer

Vekt

222 kg / 490 lb

225 kg / 495 lb

Vekt (med batterier)

329 kg / 750 lb

331 kg / 730 lb

Lengde (med tilbehørsvogn)

GVWR

500 kg / 1100 lb

Maks belastningsgrad for tilbehørsvogn (tilleggsutstyr)
Nalbredde

40 kg / 88.2 lb
727 mm / 28,6 tommer

780 mm / 30,7 tommer

Kapasitet på vaskemiddeltank

53 l / 14,1 gal

Kapasitet på gjenvinningstank

70 l / 18,4 gal

Kapasitet på miljøtank med svært tilsølte overflater

2,5 l / 0,66 gal

Kapasitet på automatisk batterivanningstank

1,8 l / 0,48 gal

Banebredde for skrubbing
Nedovertrykk

508 mm

610 mm / 24 tommer

28 kg / 62 lb
41 kg / 90 lb

29 kg / 64 lb
41 kg / 91 lb

Skrubbehastighet

0,2 - 3,6 mph / 0,32 - 5,8 km/t

Transporthastighet

0,2 - 3,6 mph / 0,32 - 5,8 km/t

Revershastighet

0 - 1,1 mph / 0 - 1,8 km/t

Produksjonshastighet - estimert reell

24,588 fot2/t / 2,287 m2/t

30,052 fot2/t / 2,795 m2/t

ec‐H2O produksjonshastighet - estimert reell

25,284 fot /t / 2,351 m /t

30,903 fot2/t / 2,874 m2/t

2

2

Svingradiusbredde

60 tommer / 1524 mm

Gangbredde (med tilbehørsvogn)

80 tommer / 2032 mm

Rampehelling ved skrubbing

9%

Maksimum rampehelling for transport (GVWR)

9%

Rampehelling ved lasting - tomme tanker

18 %

Strømningshastighet for vaskemiddel

Lav: 0,15 gpm / 0,57 L/min, Med: 0,35 gpm / 1,32 L/min,
Høy: 0,50 gpm / 1,89 L/min

ec-H20 strømningshastighet for vaskemiddel

Lav: 0,12 gpm / 0,45 L/min, Med: 0,25 gpm / 0,95 L/min,
Høy: 0,35 gpm / 1,32 L/min

Børstemotor(er)

24VDC, 0,87 Hp / 65 kW

Drivmotor

24 VDC, 0,63 hp / 0,48 kW, 20A

Oppsugingsmotor

24 VDC, 0,62 Hp / 46 kW, 19,1A

Vannoppsuging

42 tommer H2O / 1067 mm

Vannoppsuging stillemodus

30 tommer H2O / 762 mm

Ec-H2O vaskemiddelpumpe

24 VDC, 2 A, 1,0 gpm / 3,8 L/min, min åpen flyt

Vaskemiddelpumpe for svært tilsølte overflater
Automatisk batterivanningspumpe
Maskinspenning
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24 VDC, 1,7 A, 2,0 oz/min / 59 ml/min, min åpen flyt
13,5 VDC, 4 A, 0,9 gpm / 3,5 l/min, min åpen flyt
24 VDC
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SPESIFIKASJONER
MODELL

508 mm (20 tommer) / 500 mm
enkeltplate

Batterikapasitet

609,6 mm (24 tommer) / 600
mm dobbeltplate

4-6V 210AH C/20 Våt, 4-6V 240AH C/20 Våt,
4-6V 220AH C/20 AGM

Totalt strømforbruk

1,1 kW

Batterilader - medfølgende

115 - 240VAC, 50/60Hz, 24VDC, 25A

Batterilader - smart ekstern

85 - 270VAC, 50/60Hz, 24VDC, 650W (27,1A)

Vernegrad

IPX3

Lydtrykksnivå LpA*

63,7 dBA

64,5 dBA

Lydtrykksnivå LpA* - Stillemodus

59,7 dBA

61,3 dBA

Lydusikkerhet KpA*

3,0 dBA

3,0 dBA

Avvik lydnivå LpA - usikkerhet KpA*

82,5 dBA

84,0 dBA

Maskinvibrasjon ved hånd-arm*

<2,5 m/s2

Omgivelsesdriftstemperatur

Min: 36° F / 2° C maks: 110° F / 43° C

MASKINENS MÅL
500 mm / 20 tommer Modell med enkel plate

727 mm
(28.6 in)

673 mm
(26.5 in)

1,245 mm
(49 in)

1397 mm
(55 in)
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600 mm / 24 tommer Dobbel platemodell:

780 mm
(30.7 in)

673 mm
(26.5 in)

1,245 mm
(49 in)

1397 mm
(55 in)

Tilbehørskasse (tilleggsutstyr)

1975 mm
(77.75 in)
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KONTROLLØRKONTROLLER

KONTROLLØRKONTROLLER
VIKTIG: Følgende instruksjoner er kun ment for
kontrollørbruk. Fjern sider fra håndboken ved behov.
Kontrollørkontrollene gjør det mulig for en kontrollør
å programmere maskinens skrubbeinnstillinger for
operatørens bruk. Låsefunksjonaliteten forhindrer
operatøren fra å endre eller lagre soneinnstillingene.
Funksjonen for kontrollørkontroller vil redusere
maskinvariabiliteten for konsekvente, gjentatte
rengjøringsresultater, gi kvalitetssikring av maskinen
uavhengig av brukererfaring, samt redusere behovet
for brukeropplæring.

3. For å velge eller endre en
kontrollørkontrollmodus, trykk og hold den
bestemte sonekontrollknappen inntil LED-lyset
blinker tre ganger. For lockout modus 3, trykk og
hold sonekontrollknappene 1 og 2 samtidig. Etter
valget er gjort, slutter LED-lyset å blinke for å
angi en ny modus.
Ulåst modus 1 = sonekontrollknapp 1
Lockout-modus 2 = sonekontrollknapp 2
Lockout-modus 3 = sonekontrollknapper 1 & 2

PRO-MEMBRANKONTROLLPANELMODELL
Maskinen har tre kontrollørkontrollmodi du kan velge
mellom:
Ulåst modus 1: Operatøren har full kontroll over alle
skrubbeparametrene med evnen til å rekonfigurere
de forhåndsinnstilte sonekontrollknappene. Ulåst
modus 1 er fabrikkstandardinnstillingen.

Ulåst modus 1

Lockout modus 2

Lockout modus 3

4. Trykk på oppløsningstilstrømningsknappen
for å konfigurere
sonekontrollknappforhåndsinnstillingene for
lockout modus 2 eller 3.

Lockout modus 2: Sonekontrollknapper
er forhåndsinnstilte og låst av kontrolløren.
Operatøren kan rekonfigurere de forhåndsinnstilte
sonekontrollknappene, men kan ikke lagre dem.
Lockout modus 3: Sonekontrollknapper er
forhåndsinnstilte og låst av kontrolløren. Operatøren
kan kun bruke sonekontrollknapper forhåndsinnstilt
av kontrolløren.
GÅ INN I KONTROLLØRKONTROLLMODUS
1. Plasser maskinen på et jevnt underlag og vri
nøkkelen til ( O ) posisjonen.
2. Trykk og hold børstetrykknappen mens du
vrir nøkkelen på. Slipp knappen når LEDindikatoren for batterilading helt til høyre slås
på. Etter å ha sluppet knappen, vises den aktive
kontrollørkontrollmodusen bli vist som beskrevet
i trinn 3.
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5. Konfigurer
sonekontrollknappforhåndsinnstillingene
fra listen nedenfor, for så å trykke og holde
på soneinnstillingsknappen til den blinker
tre ganger for å lagre forhåndsinnstillingen.
Gjenta prosessen for to andre soner. For
å forhåndsinnstille sonekontroll 3, trykk på
sonekontrollknappene 1 og 2 samtidig.
Sonekontrollforhåndsinnstillinger:
-- Børstetrykkrate
-- Oppløsningsgjennomstrømningsmengde
-- Stillemodusknapp av eller på
-- ecH2O-modusbryter av eller på
-- Knapp for svært tilsølte overflater på eller av
(hold knappen inne i 3 sekunder til LED-lyset slår
seg på)
-- Maksimal skrubbehastighetsinnstilling
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For å justere den maksimale
skrubbehastighetsinnstillingen, trykker du
på knappen for svært tilsølte overflater for å
gå gjennom de fem hastighetsvalgene som
beskrevet nedenfor. For modeller uten knappen
for svært tilsølte overflater, trykk på område på
panelet som anvist. Knappen er skjult.
Hastighetsvalget vises av LED-lyset på
batteriladerindikatoren. Den røde lysdioden
representerer laveste hastighet. Det grønne
LED-lyset helt til høyre representerer den høyeste
hastigheten.

Lavest

Høyest

MERK: Den maksimale skrubbehastighetsinnstillingen
kan kun justeres i kontrollørkontroll lockout modus 2
og 3.
6. Vri nøkkelen til av for å avslutte modus for
kontrollørkontroller.
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MODELL MED PRO-PANEL-KONTROLLER
Det er to typer brukermodi som vises på operatørens
startskjerm.

GÅ INN I KONTROLLØRMODUS
1. Slå på maskinen. Startskjermen vises ved
oppstart. Trykk på hjelp-knappen.

Operatørmodus- I stand til maskinbetjening
med tillatelser og begrensninger kontrollert av
arbeidslederen. Operatørmodusens startskjerm
begrenser tilgangen til maskininnstillingsknappen og
maksimal skrubbehastighetsknapp. Det er to typer
brukermodi som vises på operatørens startskjerm:

2. Klikk på Logg på-knappen.

Kontrollørmodus - I stand til maskinbetjening med
fullstendig bruk av alle kontroller samt konfigurere
tillatelser og begrensninger for operatørmodus
og innloggingskapasitet. Kontrollørmodusens
startskjerm gir tilgang til maskininnstillingsknappen
og den maksimale skrubbhastighetsknappen.
3. Førstegangsbruk - Skriv inn den
fabrikktilordnede innloggingskoden for
kontrollørmodus «1234» for så å trykke på den
grønne enterknappen.

En ny maskin fra fabrikken vil automatisk
starte i kontrollørmodus med en forhåndstildelt
standard kontrollørprofil. Maskinens fabrikktildelte
kontrollørinnloggingskode er «1234». Denne
innloggingskoden er ikke påkrevd før den er
aktivert. Standardnavn og innloggingskode for
kontrollørprofilen kan endres som beskrevet i
denne delen. Dersom du glemmer den nye tildelte
innloggingsmodusen for kontrollørmodus, bruker du
gjenopprettingsinnloggingskoden 836626826.
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4. Kontrollørmodusens startskjerm vil dukke opp.
Trykk på maskininnstillingsknappen.

5. Maskinens innstillingsskjerm gir tilgang til den
følgende menyen.

Videohjelp - Bruk for å se spesifikke driftsog vedlikeholdsprosedyrer.
Legg til/Rediger profiler - Bruk for å legge til
/ redigere brukerprofiler for maskinbruk.
Batteritype - Brukes for å konfigurere
maskinen for ulike batterityper. Se
BATTERIER.

FOR Å LEGGE TIL / REDIGERE PROFILER
1. Trykk på knappen «Legg til / Endre profiler» for
legge til en ny brukerprofil.

2. Trykk på knappen «Legg til profil» for å legge til
en ny brukerprofil.

Trykk på knappen «Rediger profil» for å
redigere en eksisterende profil.
Trykk på knappen «Kopier profil» for å
kopiere en eksisterende profil.
Trykk på knappen «Slett profil» for å slette en
eksisterende profil.

Aktivere innlogging - Bruk for å aktivere en
påkrevd innloggingskode ved maskinoppstart
for å operere maskinen.
Kalibrere berøring - Bruk denne for
å omkalibrere berøringsskjermen hvis
berøringspunktene blir feiljustert.
Fabrikktilbakestilling - Tilbakestiller
kontrollørinnloggingskoden til
fabrikkstandardkoden «1234», sletter
brukerprofiler og tilbakestiller enhver
skreddersydd forhåndssatt sonekontrollknapp
tilbake til de fabrikkforhåndssatte sonene.
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3. Trykk på operatørknappen for å legge
til en operatørmodusprofil eller trykk på
kontrollørknappen for å legge til en ytterligere
kontrollørmodusprofil.
Merk: Maskinens standard kontrollørprofil kan ikke
slettes fra profillisten.

Trykk på knappen «Operatør» for å legge til
/ redigere / kopiere / slette en operatørprofil.

5. Gi en innloggingskode til den nye brukerprofilen
for så å trykke på den grønne enterknappen.
Den nye innloggingskoden kan være enhver
kombinasjon av tall som kan være fra 3 til 8
sifre.

6. Velg kontrollene den nye brukeren skal ha
tilgang til å bruke. Grønn fremstiller ulåste
kontroller og grå fremstiller låste kontroller. Trykk
på den blinkende «lagre»-knappen for å lagre
den nye profilen.

Trykk på knappen «Arbeidsleder» for å
legge til / redigere / kopiere / slette en
arbeidslederprofil.
4. Skriv inn navnet på den nye brukerprofilen for så
å trykke på den grønne enterknappen.

7. Den nye brukerprofilen lagres til listen over
operatørprofiler. Du kan legge til flere operatørog kontrollørbrukerprofiler. Trykk på «tilbake»knappen for å gå tilbake til forrige skjermbilde for
å legge til flere brukerprofiler.
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8. For å aktivere innloggingsskjermen ved oppstart,
se Aktivere innlogging.

AKTIVERE INNLOGGINGSSKJERMEN
1. Slå på maskinen.

5. Trykk «ja»-knappen for å aktivere innlogging.

6. Nå vil en påloggingsskjerm vises når maskinen
startes. Brukeren må skrive inn sin tildelte
innloggingskode til operatørmaskinen.

2. Trykk på «hjelp»-knappen og logg inn på
maskinen i kontrollørmodus. Se «Går inn i
kontrollørmodus».
3. Trykk på maskininnstillingsknappen.

4. Klikk på knappen «Aktiver pålogging». Aktiver
innloggingsknappen vil endres fra «Aktiver
innlogging» til «Deaktiver innlogging».
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7. Når brukeren er ferdig med maskinen, anbefales
det at brukeren logger ut ved å trykke på «hjelp»knappen og deretter på «logg av»-knappen. Du
kan også logge av ved å vri nøkkelen til posisjon
«OFF».
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DEAKTIVERE INNLOGGINGSSKJERMEN
1. Slå på maskinen.

6. Trykk enten på operatørknappen eller
kontrollørknappen for å velge ønsket brukerprofil
som din startskjermstandard uten innlogging.

2. Trykk på «hjelp»-knappen og logg inn på
maskinen i kontrollørmodus. Se «GÅ INN I
KONTROLLØRMODUS».
3. Trykk på maskininnstillingsknappen.

7. Velg en forhåndstilordnet brukerprofil. I dette
eksemplet er operatørprofilen «JOHN» valgt. Slå
av tasten for å bruke innstillingen.
4. Trykk på knappen «Deaktiver pålogging».

5. Trykk på «ja»-knappen for å deaktivere
innloggingen ved maskinstart.

T350 9016446 (1-2019)

8. Ved oppstart er startskjermen nå angitt for den
ønskede brukerprofilen som standard uten
innlogging.
MERK: For å endre til en annen brukerprofil
som standard startskjerm uten innlogging,
må du reaktivere innlogging og gjenta
innloggingsinstruksjonene for deaktivering.
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ENDRE DEN FABRIKKTILORDNEDE
PÅLOGGINGSKODEN FOR KONTROLLØR

4. Trykk på kontrollørknappen for så å trykke på
knappen «STANDARD SUPER».

1. Trykk på maskinens innstillingsknapp.

2. Trykk på knappen «Legg til / Endre profil».

5. Trykk på den fabrikktilordnede innloggingskoden
og skriv inn en ny innloggingskode. Trykk på den
blinkende «lagre»-knappen for å lagre den nye
innlogginskoden.

3. Trykk på knappen «Rediger profil».

82

T350 9016446 (1-2019)

KONTROLLØRKONTROLLER
ENDRE SKRUBBEHASTIGHETEN
1. Slå på maskinen.
2. Trykk på «hjelp»-knappen og logg inn på
maskinen i kontrollørmodus. Se «GÅ INN I
KONTROLLØRMODUS».

4. Trykk deretter og hold inne en soneknapp inntil
en skjerm oppfordrer deg til å navngi den nye
forhåndsinnstilte sonen. Velg «ja» for å navngi
den forhåndsinnstilte sonen.

3. Trykk på knappen «Maksimal
skrubbehastighet» for å få tilgang til
skrubbehastighetsjusteringslinjen

5. Hvis soneinnstillingene er konfigurert til å
skrubbe en lobby for eksempel, gir du sonen
navnet «LOBBY». Trykk på den grønne pilen for
å lagre den nye forhåndsinnstilte sonen.

4. Trykk på (+) knappen for å øke maksimal
skrubbehastighet. Trykk på (-) knappen for å
redusere maksimal skrubbehastighet.
ENDRE FORHÅNDSINNSTILTE
SONEKONTROLLKNAPPER
1. Velg de ønskede innstillingene fra listen
nedenfor.
-- Børstetrykkrate
-- Oppløsningsgjennomstrømningsmengde
-- Stillemodus på eller av
-- ec‐H2O-modus av eller på (valg)
-- Modus for svært tilsølte overflater av eller på
(valg).
-- Maksimal skrubbehastighet

6. Navnet vil vises over soneinnstillingsnummeret
når du trykker på soneknappen. Gjenta
prosessen for andre soneforhåndsinnstillinger.

2. Slå på maskinen.
3. Trykk på «hjelp»-knappen og logg inn på
maskinen i kontrollørmodus. Se «Gå inn i
kontrollørmodus».
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KONTROLLØRKONTROLLER
ENDRING AV INNSTILLINGER FOR
MEDFØLGENDE BATTERILADER (Pro-Panelmodellen)
1. Drei nøkkelen til på-posisjonen.
2. Trykk på knappen for innstillinger på
startskjermen.

KALIBRERE BERØRINGSSKJERM
1. Slå på maskinen, logg på hovedskjermen og
trykk på innstillinger-knappen for å få tilgang til
arbeidslederinnstillingerskjermen. Se «STARTE
KONTROLLØRMODUS».
2. Trykk på knappen «Kalibrer berøringsskjerm» for
å kalibrere berøringsskjermen på nytt. Hvis de to
berøringspunktene er skjevt innstilt.

3. Trykk på knappen for batteritype.

4. Velg batteritype og merke installert i maskinen.
Se batterietikett for å bestemme type og merke.
Trykk på opp- og ned-pilene for å skrolle
gjennom batterivalg.

MERK: Batteriladerprofilen og
batteriutladningsindikatoren vil automatisk
omprogrammeres når batteritype velges.
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