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ÚVOD

URČENÉ POUŽITIE

Táto príručka je k dispozícii pre každý nový model.
Obsahuje inštrukcie potrebné na obsluhu a údržbu.

Pojazdný zametací stroj so stojacou obsluhou T350 je
určený na komerčné použitie, napr. v hoteloch, školách,
nemocniciach, závodoch, obchodoch, kanceláriách
a požičovniach. Je navrhnutý na čistenie tvrdých
podlahových povrchov (betón, dlažba, kamenina,
syntetické povrchy atď.) v interiéroch. Tento stroj nie je
určený na čistenie kobercov. Používajte iba odporúčané
podložky/kefy a komerčne dostupné saponáty na čistenie
podláh. Stroj nepoužívajte iným spôsobom, než ako je
opísané v tejto príručke.

Pred používaním alebo údržbou
stroja si prečítajte celú túto
príručku tak, aby ste porozumeli
fungovaniu stroja.
Tento prístroj vám bude výborne slúžiť. Avšak najlepšie
výsledky dosiahnete pri minimálnych nákladoch, ak:
• Stroj budete obsluhovať s náležitou starostlivosťou.
• Budete vykonávať pravidelnú údržbu stroja podľa
dodaných inštrukcií na údržbu.
• Údržbu budete vykonávať s príslušenstvom od výrobcu
alebo použitím ekvivalentnej výbavy.
Ak si želáte prezerať, tlačiť alebo prevziať príručky online,
navštívte
webovú stránku www.tennantco.com/manuals
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ÚDAJE O STROJI
Vyplňte pri inštalácii pre prípad potreby v budúcnosti.
Model č. –
Sériové č. –
Dátum inštalácie –

UMIESTNENIE SÉRIOVÉHO ČÍSLA STROJA

Ekologicky bezpečným spôsobom
zlikvidujte obalové materiály a použité
súčasti stroja, ako sú
napríklad batérie.
Dodržujte pritom miestne predpisy na
likvidáciu
odpadov.
Vždy pamätajte na recykláciu.

Tennant Company
PO Box 1452
Minneapolis, MN 55440
Telefón: (800) 553-8033
www.tennantco.com

1-STEP, Pro-Membrane, Severe Environment, Zone Settings, Click-Cart
a Quiet-Mode sú ochranné známky spoločnosti Tennant Company.
Trojan® a HydroLINK® sú registrované ochranné známky spoločnosti
Trojan Battery Company.
Windows 7® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation.
Tento produkt môže obsahovať časti softvéru s licenciami rôznych
tretích strán. Ďalšie informácie nájdete na:
www.tennantco.com/opensource
Zmena špecifikácií a častí je vyhradená bez upozornenia.

Originálny návod, autorské právo 2017, 2019 TENNANT Company.

VYBAĽOVANIE STROJA
Pozorne skontrolujte, či sa na stroji nenachádzajú
známky poškodenia. Okamžite nahláste poškodenie
prepravcovi. V prípade chýbajúcich častí kontaktujte
distribútora alebo spoločnosť Tennant.
Stroj vybalíte tak, že odstránite popruhy, blokovacie prvky
kolies a prepravné konzoly. Použitím dodanej plošiny
opatrne zložte stroj z palety. Ubezpečte sa, že čistiaca
hlava je v zdvihnutej polohe.
POZOR: Stroj z palety nevykladajte inak ako použitím
plošiny, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu
stroja.
POZOR: Keďže ťažisko je pri strojoch bez
nainštalovaných batérií vyššie (preklopenie stroja je
tak jednoduchšie), pri vybaľovaní stroja dávajte väčší
pozor, ak nemá nainštalované batérie. Pred zložením
stroja z palety nainštalujte batérie.

OBSAH
OBSAH
Úvod.......................................................................2
Určené Použitie......................................................2
Údaje O Stroji.........................................................2
Umiestnenie Sériového Čísla Stroja................2
Vybaľovanie Stroja.................................................2
Obsah.....................................................................3
Dôležité Bezpečnostné Pokyny – Tieto Pokyny Si
Uschovajte..............................................................6
Komponenty Stroja...............................................10
Komponenty Stroja...............................................11
Typy Čistiacich Hláv.............................................11
Komponenty Ovládacieho Panelu........................12
Model S Ovládacím Panelom Pro-Membrane.12
Ovládací Panel Pro-Panel..............................13
Symboly Na Stroji.................................................14
Symboly Panela Pro-Panel..................................15
Inštalácia Batérií...................................................16
Špecifikácie Batérií........................................16
Ako Pracuje Stroj..................................................17
Informácie O Kefách A Podložkách......................17
Nastavenie Stroja.................................................18
Pripojenie Súpravy Stierky.............................18
Inštalácia Kief / Podložiek..............................19
Plnenie Nádrže Na Roztok.............................20
Plnenie Nádrže Čistiaceho Prostriedku
Kritického Prostredia (Voliteľné Pre
Model Ec-H2o).........................................21
Kazeta Na Úpravu Vody Ec-H2o
(Model Ec-H2o).......................................22
Plnenie Nádrže Na Automatické
Zavodňovanie Batéríí (Voliteľné).............23
Prevádzka Ovládacieho Panelu...........................24
Používanie Ovládacích Prvkov –
Ovládacie Prvky Pro-Membrane..............24
Tlačidlo 1-Step...............................................24
Tlačidlo Tlaku Kefy.........................................24
Tlačidlo Prietoku Roztoku..............................24
Tlačidlo Tichého Režimu (Voliteľné)...............24
Tlačidlo Kritického Prostredia
(Voliteľné Pri Modeli Ec-H2o)..................25
Predvolené Ovládacie Tlačidlá Zóny.............25
Tlačidlo / Indikátor Ec-H2o (Voliteľné)............26
Servisný Indikátor..........................................26
Indikátor Vybitia Batérie.................................26
Indikátor Automatického Zavodňovania
Batérií (Voliteľné).....................................26
Tlačidlo Na Zmenu Kefy.................................27
Tlačidlo Odsávacieho Ventilátora...................27
Používanie Ovládacích Prvkov – Ovládacie
Prvky Pro-Panel.......................................28
Domovská Obrazovka....................................28
Tlačidlo Pomoci..............................................28
T350 9016456 (1-2019)

Prihlasovacia Obrazovka...............................28
Indikátor Ec-H2o (Voliteľné)...........................29
Tlačidlo 1-Step...............................................29
Tlačidlo Odsávacieho Ventilátora...................29
Tlačidlo Tlaku Kefy.........................................29
Tlačidlo Prietoku Roztoku..............................30
Tlačidlo Na Zmenu Kefy.................................30
Tlačidlo Kritického Prostredia
(Voliteľné Pri Modeli Ec-H2o)..................30
Tlačidlo Tichého Režimu (Voliteľné)...............31
Indikátor Vybitia Batérie.................................31
Tlačidlo Školiaceho Videa
(Domovská Obrazovka Režimu
Obsluhy)..................................................31
Predvolené Ovládacie Tlačidlá Zóny.............31
Tlačidlo Servisného Indikátora.......................32
Chybové Obrazovky.......................................32
Obsluha Stroja......................................................34
Kontrolný Zoznam Pred Použitím..................34
Prevádzka Stroja............................................34
Dvojité Čistenie..............................................36
Tlačidlo Núdzového Vypnutia.........................37
Počas Chodu Stroja.......................................37
Panel Ističa....................................................38
Merač Počtu Hodín........................................38
Vypúšťanie Nádrží................................................39
Vypúšťanie Regeneračnej Nádrže.................39
Vypúšťanie Nádrže Na Roztok.......................40
Vozík na príslušenstvo (voliteľný).........................40
Kódy Indikátora Servisu.......................................41
Kódy Servisného Indikátora Zabudovanej
Nabíjačky Batérií.....................................42
Kódy Servisného Indikátora Systému
Ec-H2o (Voliteľné)...................................43
Údržba..................................................................44
Tabuľka Údržby..............................................44
Údržba Stroja.......................................................46
Po Dennom Použití........................................46
Po Týždennom Použití...................................48
Po Každých 50 Hodinách Používania............49
Po Každých 100 Hodinách Používania..........49
Po Každých 200 Hodinách Používania..........49
Elektrické Motory...........................................49
Batérie..................................................................50
Bezúdržbové Batérie......................................50
Vlhké Olovené Batérie...................................50
Kontrola Pripojení/Čistenie............................50
Nabíjanie Batérií............................................51
Nastavenia Nabíjačky Batérií.........................52
Zmena Nastavení Integrovanej Nabíjačky
Batérií (Model Pro-Membrane)................52

3

OBSAH
Ručné Čerpadlo Manuálneho Systému
Zavodňovania Batérie
(Voľba Batérie Tab)..................................54
Dolná.........................................................54
Plná...........................................................54
Automatické Zavodňovanie Batéríí Smart-Fill
(Voliteľné)................................................56
Vypúšťací Ventil Priestoru Pre Batérie...........56
Výmena Kefy A Podložky.....................................57
Výmena Kief Alebo Podložiek Pri
Strojoch Pro-Panel..................................57
Výmena Kief Alebo Podložiek Pri
Strojoch Pro-Membrane..........................59
Výmena Listu Stierky............................................60
Výmena Stierok Pri Strojoch S 20 In.
(500 Mm) Čistiacimi Hlavami...................60
Výmena Stierok Pri Strojoch S 24 In.
(600 Mm) Čistiacimi Hlavami...................62
Výmena Kazety Na Úpravu Vody Ec-H2o............64
Zdvihnutie Predku Stroja................................66
Zdvihnutie Zadnej Časti Stroja.......................66
Tlačenie A Ťahanie Stroja..............................67
Preprava Stroja..............................................67
Skladovanie Stroja...............................................68
Ochrana Proti Zamrznutiu..............................68
Riešenie Problémov Stroja...................................70
Všeobecné Rozmery/Kapacity/Výkon Stroja........72
Ovládacie Prvky Dozoru.......................................76
Model S Ovládacím Panelom
Pro-Membrane.........................................76
Vstup Do Režimov Ovládania Dozoru...........76
Odomknutý Režim 1..................................76
Uzamknutý Režim 2..................................76
Uzamknutý Režim 3..................................76
Najnižšia....................................................77
Najvyššia...................................................77
Model S Ovládacími Prvkami Pro-Panel........78
Vstup Do Režimu Dozoru..............................78
Pridanie/Úprava Profilov................................79
Obrazovka Aktivácie Prihlásenia....................81
Obrazovka Deaktivácie Prihlásenia...............82
Zmena Prihlasovacieho Kódu Dozoru
Nastaveného Od Výroby.........................83
Zmena Rýchlosti Čistenia..............................84
Zmena Predvolených Ovládacích
Tlačidiel Zón............................................84
Zmena Nastavení Zabudovanej
Nabíjačky Batérií (Model Pro-Panel).......85
Kalibrácia Dotykov.........................................85

4

T350 9016456 (1-2019)

OBSAH

T350 9016456 (1-2019)

5

BEZPEČNOSŤ
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY – TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE
Nasledujúce opatrenia sa používajú v celej tejto
príručke tak, ako je to uvedené v popisoch:
UPOZORNENIE: Vyvarujte sa hazardných
alebo nebezpečných praktík, ktoré by
mohli mať za následok ťažký úraz osôb
alebo smrť.
PRE BEZPEČNOSŤ: Identifikácia činností,
ktorými je nutné sa riadiť kvôli bezpečnej
obsluhe a prevádzke zariadenia.
Nasledujúce informácie signalizujú potenciálne
nebezpečné podmienky pre obsluhu. Zistite, kedy
sa môžu tieto podmienky vyskytnúť. Určte polohu
všetkých bezpečnostných zariadení na stroji.
Poškodenie stroja alebo prevádzkovú poruchu
okamžite nahláste.
UPOZORNENIE: Na minimalizovanie rizika
vzniku požiaru, explózie, zasiahnutia
elektrickým prúdom alebo zranenia:
--

Pred spustením stroja si prečítajte príručku
o používaní.

--

Nepoužívajte ani nezberajte horľavé
materiály alebo reaktívne kovy.

--

Nepoužívajte v blízkosti horľavých kvapalín,
výparov alebo výbušných prachov.
Tento stroj nie je vybavený motorom
odolným proti výbuchu. Elektrický motor
bude iskriť pri spustení a počas chodu,
čo by mohlo spôsobiť bleskový požiar
alebo výbuch v prípade, že sa stroj používa
v prostredí, kde sa vyskytujú horľavé výpary/
kvapaliny alebo zápalný prach.

--

Batérie vylučujú plynný vodík. Môže to
spôsobiť výbuch alebo požiar. Nepribližujte
sa s iskrami alebo otvoreným ohňom, keď sa
nabíjajú batérie.

--

Pred vykonávaním servisu a čistenia stroja
odpojte na stroji káble batérie a kábel
nabíjačky.

--

Nenabíjajte batérie s poškodeným napájacím
káblom. Nevykonávajte žiadne úpravy
prípojky.
V prípade, že je napájací kábel nabíjačky
poškodený alebo pokazený, musí ho
vymeniť výrobca alebo jeho servisný
zástupca, alebo osoba s podobnou
kompetenciou, aby sa predišlo riziku.

--
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Nepoužívajte v exteriéri. Skladujte v interiéri.

Telemetria IRIS – Tento stroj môže byť vybavený
technológiou, ktorá automaticky komunikuje cez
mobilnú sieť. Pokiaľ stroj bude prevádzkovaný
na mieste, kde je používanie mobilných telefónov
obmedzené z dôvodu obáv týkajúcich sa rušenia
zariadení, obráťte sa na zástupcu spoločnosti
Tennant so žiadosťou o informácie o tom, ako vypnúť
mobilné komunikačné funkcie.
PRE BEZPEČNOSŤ:
1. Stroj nespúšťajte:
-- Ak na to nie ste zaškolení a oprávnení.
-- Ak ste si neprečítali a nepochopili návod na
obsluhu.
-- Ak nie ste duševne alebo telesne spôsobilý/-á
na postupovanie podľa pokynov stroja.
-- Ste pod vplyvom alkoholu alebo drog.
-- Pri používaní mobilného telefónu alebo iných
typov elektronických zariadení.
-- S vypnutou brzdou.
-- Ak nie je stroj v riadnom prevádzkovom stave.
-- Nepoužívajte stroj s podložkami alebo
zariadením, ktoré nie je dodávané alebo
schválené spoločnosťou Tennant. Používanie
iných podložiek môže ohroziť bezpečnosť.
-- Vonku. Tento stroj je určený iba na použitie vo
vnútorných priestoroch.
-- V oblastiach, kde sú prítomné horľavé výpary/
kvapaliny alebo zápalné prachy.
-- V priestoroch s nedostatočným osvetlením,
kde nie je možné bezpečne vidieť ovládacie
prvky alebo bezpečne obsluhovať stroj.
-- Na miestach s nebezpečenstvom padajúcich
predmetov.
-- Neumiestňujte závažia alebo ťažké predmety
na pedál prítomnosti obsluhy ani na zelený
aktivačný pedál.
2. Pred spustením stroja:
-- Skontrolujte, či neunikajú kvapaliny.
-- Uistite sa, že všetky bezpečnostné zariadenia
sú na svojom mieste a riadne fungujú.
-- Skontrolujte riadenie, či správne funguje.
3. Pri používaní stroja:
-- Používajte ho len tak, ako popisuje táto
príručka.
-- Nezbierajte horiace alebo tlejúce odpadky,
napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
-- Po šikmých a klzkých povrchoch sa posúvajte
pomaly.
-- Postupujte podľa bezpečnostných pokynov
pracoviska týkajúcich sa práce na vlhkých
podlahách.
-- Nezametajte ani neprepravujte na naklonených
plochách so sklonom väčším ako 9 %.
-- Na naklonených plochách alebo plošinách sa
neotáčajte
-- Znížte rýchlosť pri otáčaní.
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BEZPEČNOSŤ
-- Počas pohybu stroja majte všetky časti tela na
stanovisku obsluhy.
-- Počas používania stroja vždy majte prehľad o
okolí.
-- Pri prechádzaní vchodov, nízkych stropov a
previsov sa uistite, že pre vašu hlavu zostáva
dostatok priestoru.
-- Cez vchody a úzke otvory prechádzajte
pomaly, hlavne pri modeli s duálnym kotúčom,
pretože stierka presahuje šírku stroja.
-- Nevstupujte do obrazoviek s videom/pomocou,
kým sa stroj pohybuje. (Pro-Panel)
-- Pri cúvaní buďte opatrní.
-- Pri používaní udržiavajte deti a nepovolané
osoby mimo dosahu stroja.
-- Nedovoľte, aby sa stroj používal ako hračka.
-- Neprevážajte pasažierov na žiadnej súčasti
stroja.
-- Poškodenie stroja alebo prevádzkovú poruchu
okamžite nahláste.
-- Dodržiavajte pokyny o miešaní, manipulácii
a likvidácii na nádržiach s chemickými
prípravkami.
-- Postupujte podľa bezpečnostných pokynov
pracoviska týkajúcich sa práce na vlhkých
podlahách.
4. Pred opustením stroja alebo vykonaním
technického zásahu na stroji:
-- Zastavte na rovnej ploche.
-- Stroj vypnite a vyberte kľúč.
5. Počas vykonávania servisného zásahu na stroji:
-- Všetky pracovné úkony musíte vykonávať pri
dostatočnom osvetlení a viditeľnosti.
-- Pracovný priestor dobre vetrajte.
-- Vyhýbajte sa pohyblivým častiam. Nenoste
voľné oblečenie, šperky a zaistite si dlhé vlasy.
-- Pred zdvihnutím stroja zablokujte jeho kolesá.
-- Stroj dvíhajte len na vyhradených miestach.
Podoprite stroj montážnymi stojanmi na
zdvíhanie.
-- Na zdvíhanie použite iba zdvihák primeraný
váhe stroja.
-- Netlačte ani nevlečte stroj bez operátora, ktorý
riadi stroj.
-- Netlačte alebo neťahajte stroj na svahoch
s vypnutou brzdou.
-- V blízkosti elektrických častí stroj neumývajte
tlakovou vodou ani naň nestriekajte hadicou.
-- Pred prácou na stroji odpojte prípojky batérie a
kábel nabíjačky.
-- Nepoužívajte nekompatibilné nabíjačky batérií,
keďže to môže poškodiť batérie a prípadne
viesť k nebezpečenstvu požiaru.
-- Pravidelne kontrolujte, či nabíjacia šnúra nie je
poškodená.
-- Nezapájajte nabíjačku, ak sú kontakty vlhké.
-- Otvorte regeneračnú nádrž na odvzdušnenie
batérií, ak je pri nabíjaní batérií teplota nad
80 ºF/27 ºC.
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-- Počas prevádzky nabíjačky neodpájajte kábel
jednosmerného prúdu od zásuvky stroja.
Môže to spôsobiť iskrenie. Ak je potrebné
odpojiť nabíjačku počas procesu nabíjania,
odpojte najprv kábel sieťového prívodu.
-- Vyhnite sa kontaktu s akumulátorovou
kyselinou.
-- Pri likvidácii kvapaliny priestoru pre batériu
sa vždy riaďte bezpečnostnými predpismi
pracoviska.
-- Všetky kovové predmety udržiavajte mimo
batérií.
-- Používajte nevodivé nástroje na vytiahnutie
batérie.
-- Pri dvíhaní batérií použite zdvihák a primeranú
pomoc.
-- Montáž batérie musí vykonávať zaškolený
personál.
-- Postupujte podľa bezpečnostných pokynov
pracoviska týkajúcich sa vytiahnutia batérie.
-- Všetky opravy smie vykonávať iba zaškolený
personál.
-- Nevykonávajte na stroji úpravy, ktoré sa líšia
od pôvodného návrhu.
-- Používajte len náhradné dielce dodané alebo
schválené spoločnosťou Tennant.
-- Podľa potreby a odporúčaní uvedených v tejto
príručke noste osobné ochranné pomôcky.

Pre bezpečnosť: noste ochranné rukavice.
Pre bezpečnosť: noste ochranu očí.
6. Pri nakladaní/vykladaní stroja na/z prepravného
vozidla:
-- Pred nakladaním stroja vypustite nádrže.
-- Použite plošinu, ktorá unesie hmotnosť stroja a
obsluhujúcu osobu.
-- Nevstupujte so strojom na klzkú plošinu.
-- Nepoužívajte stroj na plošinách s uhlom sklonu
väčším ako 18 %.
-- Ak sklon plošiny presahuje 18 %, použite
navijak.
-- Pred upevnením stroja znížte čistiacu hlavu
a vyberte stierku.
-- Zablokujte kolesá stroja.
-- Stroj upevnite k prepravnému vozidlu.
7. Pri používaní vozíka na príslušenstvo:
-- Neprevážajte otvorené nádoby na tekutiny,
boxy na nástroje, cestujúcich ani žiadne iné
ťažké predmety.
-- Neklaďte na vrch vozíka predmety, ktoré by
mohli spadnúť pri pohybe vozíka.
-- Nedovoľte, aby sa po podlahe ťahali predmety,
ktoré by sa mohli zachytiť do kolies, ako
napríklad mopy, handry na čistenie a pod.
-- Presvedčte sa, či sú pred pohybom všetky
zásuvky a dvierka zaistené.
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BEZPEČNOSŤ
Na príslušných miestach sú na stroji pripevnené
nasledovné bezpečnostné štítky. Vymeňte a
nahraďte poškodené/chýbajúce štítky.
BEZPEČNOSTNÝ ŠTÍTOK –
Pred používaním stroja si
prečítajte príručku.
Nachádza sa na prístupovom
paneli.

VAROVNÝ ŠTÍTOK –
Horľavé materiály alebo reaktívne kovy
môžu spôsobiť výbuch. Nedvíhajte.
Nachádza sa na prístupovom paneli.

1204414

1204364

VAROVNÝ ŠTÍTOK –
Elektrické nebezpečenstvo. Pred
vykonaním servisu stroja odpojte
káble batérie.
Nachádzajú sa na montážnej doske
vstavanej nabíjačky batérie.

VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTOK –
Nenabíjajte batérie s poškodeným napájacím káblom. Môže to mať za dôsledok
zásah elektrickým prúdom. Pred
vykonávaním servisných
prác odpojte nabíjačku.
Nachádza sa na prístupovom paneli.

1209084

VAROVNÝ ŠTÍTOK – Batérie vylučujú
plynný vodík.
Môže to spôsobiť výbuch alebo požiar.
Nepribližujte sa s iskrami
alebo otvoreným ohňom,
keď sa nabíjajú batérie.
Nachádza sa na prístupovom paneli.

1209085

8
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BEZPEČNOSŤ
VAROVNÝ ŠTÍTOK –
Batérie vylučujú plynný vodík. Môže to spôsobiť
výbuch alebo požiar. Nepribližujte sa s iskrami
alebo otvoreným ohňom, keď sa nabíjajú batérie.
Umiestnené na spodnej strane regeneračnej nádrže.

VAROVNÝ ŠTÍTOK –
Horľavé materiály môžu spôsobiť výbuch
alebo požiar. V nádržiach nepoužívajte
horľavé materiály.
Nachádza sa na bočnej strane stroja.

VAROVNÝ ŠTÍTOK –
Nebezpečenstvo magnetického poľa.
Magnetický pohon podložky/kefa môžu
byť škodlivé pre osoby s kardiostimulátormi alebo zdravotnými implantátmi.
Nachádza sa na magnetickom pohone
podložky/kefe Insta-Click.

T350 9016456 (1-2019)

VAROVNÝ ŠTÍTOK –
Rotujúca kefa. Nepribližujte sa
rukami.
Nachádza sa na hornej strane
čistiacej hlavy.
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PREVÁDZKA
KOMPONENTY STROJA
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PREVÁDZKA
KOMPONENTY STROJA
1. Volant
2. Kľúčový prepínač
3. Prepínač jazdy vpred/vzad
4. Tlačidlo núdzového vypnutia
5. Merač počtu hodín
6. Tlačidlo klaksónu
7. Ovládací panel
8. Otočné tlačidlo rýchlosti
9. Pedál prítomnosti operátora
10. Aktivačný pedál
11. Nádrž s roztokom
12. Plniaci otvor nádrže s roztokom
13. Hladina nádrže s roztokom / vypúšťacia
hadica
14. Regeneračná nádrž
15. Kryt regeneračnej nádrže
16. Vypúšťacia hadica regeneračnej nádrže
17. Priestor pre batériu
18. Nádrž na automatické zavodňovanie batérií
(voliteľné)
19. Nádrž na čistiaci prostriedok pre kritické
prostredie
(voliteľné – iba pri variante s ec-H2O)
20. Otočné tlačidlo zmiešavacieho pomeru
čistiaceho prostriedku
(voliteľné – iba pri variante s ec-H2O)
21. Modul ec-H2O (voliteľný)
22. Kazeta na úpravu vody ec-H2O (voliteľné)
23. Zabudovaná nabíjačka batérií (voliteľné)
24. Panel ističa
25. Súprava stierky
26. Čistiaca hlava
27. Okrajová časť čistiacej hlavy
28. Sieťový kábel zabudovanej nabíjačky batérií
29. Prístupový panel
30. Tlačidlo kolieska dvojitého čistenia

T350 9016456 (1-2019)

TYPY ČISTIACICH HLÁV

20 in. / 500 mm pri jednom kotúči

24 in. / 600 mm pri duálnom kotúči
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PREVÁDZKA
KOMPONENTY OVLÁDACIEHO PANELU
MODEL S OVLÁDACÍM PANELOM PROMEMBRANE
3

2

1

4

5

6
14
5

13

12

11

10

9

8

7

1. Tlačidlo na zmenu kefy
2. Tlačidlo tlaku kefy
3. Tlačidlo 1-Step
4. Tlačidlo prietoku roztoku
5. Predvolené ovládacie tlačidlá zóny
6. Stĺpec indikátora prietoku roztoku
7. Tlačidlo odsávacieho ventilátora
8. Stĺpec indikátora tlaku kefy
9. Servisný indikátor
10. Tlačidlo ec-H2O (voliteľné)
11. Indikátor automatického zavodňovania batérií
(voliteľné)
12. Tlačidlo kritického prostredia (voliteľné)
13. Tlačidlo tichého režimu (voliteľné)
14. Indikátor vybitia batérie / chybového kódu

12
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PREVÁDZKA
OVLÁDACÍ PANEL PRO-PANEL
1

19

2

3

4

9

17

8

16

11

7

18
10

5

15

12
6

14

13

1. Tlačidlo pomoci
2. Indikátor vybitia batérie
3. Tlačidlo kritického prostredia (voliteľné)
4. Tlačidlo / indikátor ec-H2O (voliteľné)
5. Servisný indikátor / tlačidlo
6. Tlačidlo prietoku roztoku
7. Tlačidlo tichého režimu (voliteľné)
8. Tlačidlo 1-Step
9. Tlačidlo odsávacieho ventilátora
10. Tlačidlo tlaku kefy
11. Tlačidlo zosilnenia prietoku roztoku
12. Stĺpec indikátora prietoku roztoku
13. Tlačidlo zoslabenia prietoku roztoku
14. Tlačidlo na zmenu kefy
15. Predvolené ovládacie tlačidlá zóny
16. Tlačidlo školiaceho videa
17. Tlačidlo zníženia tlaku kefy
18. Stĺpec indikátora tlaku kefy
19. Tlačidlo zvýšenia tlaku kefy

T350 9016456 (1-2019)
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PREVÁDZKA
SYMBOLY NA STROJI.
Nabíjačka batérie

Čistenie ec-H2O (voliteľné)

Vysoká rýchlosť čistenia

Klaksón

Nízka rýchlosť čistenia

Prietok roztoku

Smer (vpred / vzad)

Automatické zavodňovanie batérií
(voliteľné)

Kľúč v polohe vypnutia

Istič okruhu

Kľúč v polohe zapnutia

Tlak kefy

Odsávací ventilátor

Nabíjanie batérie

Výmena kefy

Kritické prostredie (voliteľné)

Tichý režim (voliteľné)

1-Step

Servisný indikátor

Bod zdvíhania

Umiestnenie filtra

14
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PREVÁDZKA
SYMBOLY PANELA PRO-PANEL
Domovská obrazovka

Nastavenia stroja

Výrobné nastavenia

Šípka späť

Videá pre obsluhu

Obsluha

Prihlásenie

Ponuka dozoru

Dozor

Pomoc s ovládaním

Videopomocník

Pridať profil

Video pri spustení

Pridať/upraviť profily

Upraviť profil

Informácie

Výber batérie

Kopírovať profil

Tlačidlo zoznamu videí

Zapnúť prihlásenie

Vymazať profil

Tlačidlo videa

Vypnúť prihlásenie

Prihlásenie používateľa

Otočiť zobrazenie videa

Kalibrovať dotykom

Enter
Backspace

T350 9016456 (1-2019)
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PREVÁDZKA
INŠTALÁCIA BATÉRIÍ
UPOZORNENIE: Batérie vylučujú plynný
vodík. Môže to spôsobiť výbuch alebo
požiar. Nepribližujte sa s iskrami alebo
otvoreným ohňom, keď sa nabíjajú
batérie.
PRE BEZPEČNOSŤ: Ak je to potrebné, noste
pri vykonávaní údržby stroja osobné ochranné
oblečenie a vybavenie. Vyhnite sa kontaktu s
akumulátorovou kyselinou.

3. Pripojte káble batérie k článkom batérie tak, ako
je to znázornené, ČERVENÝ NA KLADNÝ PÓL
(+) a ČIERNY NA ZÁPORNÝ PÓL (–). Utiahnite
káblové prípojky k batériám podľa špecifikácie
výrobcu batérií.

BLACK

RED

ŠPECIFIKÁCIE BATÉRIÍ
Stroj vyžaduje štyri 6 V batérie s dlhým cyklom,
≤ 240 Ah pri 20 h.
Kontaktujte distribútora alebo spoločnosť Tennant
pre informácie ohľadom batérií.
PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
1. Zdvihnite regeneračnú nádrž pre prístup do
priestoru pre batériu.

DÔLEŽITÉ: Pred nabíjaním batérií sa uistite,
že nabíjačka a indikátor vybitia sú nastavené
na správny typ batérie. V prípade nesprávneho
nastavenia hrozí poškodenie batérie. Pozrite si
časť NASTAVENIA NABÍJAČKY BATÉRIE.
POZOR: Neodpájajte káble batérií, pokiaľ je
zapojená nabíjačka, môže dôjsť k poškodeniu
obvodovej dosky.
POZOR: Batérie slúžia ako protizávažie.
Neustále udržiavajte minimálne protizávažie na
zabezpečenie stability a trakcie stroja.

2. Opatrne vložte batérie do priehradky pre batérie
a usporiadajte miesta pre batérie podľa obrázka.
PRE BEZPEČNOSŤ: Pri vykonávaní servisných
úkonov na stroji použite pri vyberaní batérií
zdvihák alebo adekvátnu pomoc.

Upozornenie IRIS ohľadom metriky nabíjania batérií:
Stroje, ktoré majú schopnosť hlásiť údaje o nabití
batérie cez IRIS, sú vybavené nabíjačkou a sadou
batérií z továrne. Keď batéria dosiahne koniec
životnosti a musí sa vymeniť, spoločnosť Tennant
dôrazne odporúča, aby sa použil ten istý typ batérie,
aby sa aj ďalej udržiaval maximálny výkon stroja.
V prípade, že sa na výmenu zvolí batéria s iným
počtom ampér-hodín (Ah), iný typ batérie (vlhká,
AGM, gélová) alebo batéria od iného výrobcu,
obráťte sa na oddelenie technických služieb
spoločnosti Tennant, ktoré vám pomôže s určením
vhodnosti vymieňaných batérií a ak sú vhodné, s
výberom správneho nabíjacieho profilu. Možnosť
hlásení metriky batérií IRIS nie je garantovaná v
prípade batérií dodaných od tretích strán.
POZNÁMKA: Ak je v priestore pre batériu vytečená
kvapalina, pred inštaláciou batérií tento priestor
vyčistite a vysušte. Pozrite si časť VYPÚŠŤACÍ
VENTIL PRIESTORU PRE BATÉRIE.
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PREVÁDZKA
AKO PRACUJE STROJ
Bežné čistenie:
Keď použijete režim bežného čistenia, zmes vody
a čistiaceho prostriedku tečie z nádrže na roztok
na podlahu a otáčajúce sa kefy/podložky čistia
podlahu. Pri pohybe stroja dopredu zotierajú
stierky odsávaním znečistený roztok z podlahy do
regeneračnej nádrže.
Technológia ec-H2O NanoClean (voliteľné):
Keď sa používa technológia ec-H2O NanoClean,
obyčajná voda prechádza modulom, kde sa
elektricky konvertuje na čistiaci roztok. Elektricky
konvertovaná voda napáda nečistoty, delí ich na
menšie častice a odstraňuje ich z povrchu podlahy,
vďaka čomu stroj ľahko odstráni rozptýlené
nečistoty. Konvertovaná voda sa potom vráti do
obyčajnej vody v regeneračnej nádrži.

INFORMÁCIE O KEFÁCH A
PODLOŽKÁCH

Stieracia podložka (hnedá) – Na stieranie
povrchovej úpravy podlahy ako príprava na opätovný
náter.
Polypropylénová bočná kefa – Odporúča sa na
bežné zametanie malej a strednej špiny.
Stieracia podložka na veľké zaťaženie (čierna)
– Využíva sa na agresívne stieranie ťažkých
povrchových úprav/tmelov alebo hrubé čistenie s
mimoriadnou záťažou.
Podložka na prípravu povrchu (gaštanovohnedá)
– Využíva sa na veľmi agresívne bezchemické
odstránenie povrchovej úpravy podlahy na prípravu
podlahy na opätovný náter.
Hnací člen strapcovitej podložky – Hnací
člen štandardnej podložky má na zadnej strane
krátke štetiny alebo „strapce“, ktoré držia
podložku na mieste. Tento hnací člen funguje
so všetkými podložkami Tennant okrem čiernej
vysokoproduktívnej podložky.

Aby sa dosiahli najlepšie výsledky, pre danú čistiacu
aplikáciu používajte správnu kefu alebo podložku.
Nižšie sú uvedené kefy, podložky a aplikácie, na
ktoré sa každá z nich najlepšie hodí.
POZNÁMKA: Množstvo a typ znečistenia hrajú
významnú úlohu pri určovaní použitého typu kefy
alebo podložky. Konkrétne odporúčania vám
poskytne zástupca spoločnosti Tennant.
Hrubá kefa z mäkkých nylonových štetín (biela)
– Odporúča sa na čistenie potiahnutých podláh bez
poškodenia povrchovej úpravy. Čistí bez škrabancov.
Hrubá kefa z polypropylénových štetín (čierna)
– Táto univerzálna hrubá kefa z polypropylénových
štetín sa využíva na čistenie mierne stuhnutých
nečistôt. Táto kefa je vhodná na údržbu betónových,
drevených a dláždených podláh.
Hrubá kefa s mimoriadne drsnými štetinami
(sivá) –
Nylonové vlákno impregnované brúsnym pieskom
na odstránenie škvŕn a nečistôt. Vynikajúce výsledky
na každom povrchu. Dosahuje výborný efekt na
nahromadených nečistotách, mazive, alebo stopách
po pneumatikách.
Hladiaca podložka (biela) – Na údržbu vysoko
leštených alebo matných podláh.
Leštiaca podložka (červená) – Na drobné čistenie
bez poškodenia povrchovej úpravy podlahy.
Podložka na hrubé čistenie (modrá) – Na hrubé
čistenie strednej až silnej úrovne. Odstraňuje špinu,
rozliate mláčky a škrabance.

T350 9016456 (1-2019)
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PREVÁDZKA
NASTAVENIE STROJA

5. Iba pri strojoch s 20 in. (500 mm) čistiacimi
hlavami: Uistite sa, že oba jazýčky stierky sa
nachádzajú nad okrajovou časťou čistiacej hlavy.

PRIPOJENIE SÚPRAVY STIERKY
1. Čistiacu hlavu spustite nadol.
PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
2. Otočte súpravu vozíka stierky k pravej strane
stroja, čím získate prístup k vozíku stierky.

6. Pripojte odsávaciu hadicu k súprave stierky.

3. Zarovnajte čapy vozíka stierky do konzoly
súpravy stierky.

7. Otočte a vycentrujte súpravu stierky pod strojom.

4. Nasúvajte súpravu stierky na vozík stierky, kým
nie sú v konzole zaistené oba kolíky vozíka
stierky.

18
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PREVÁDZKA
INŠTALÁCIA KIEF / PODLOŽIEK
1. Postavte sa oboma nohami na plošinu obsluhy
(nestláčajte zelený aktivačný pedál), otočte kľúč
do polohy ON a stlačte tlačidlo zmeny kefy na
zvýšenie čistiacej hlavy na správnu úroveň na
inštaláciu podložiek.

UPOZORNENIE: Riziko spojené s
magnetickým poľom. Magnetický pohon
podložky/kefa môžu byť škodlivé pre
osoby s kardiostimulátormi alebo
zdravotnými implantátmi.

Stroje s ovládacími prvkami Pro-Membrane:
Počkajte, kým zelená LED kontrolka neprestane
blikať a zostane svietiť. Pozri časť VÝMENA
KIEF / PODLOŽIEK PRI STROJOCH PROMEMBRANE.
Stroje s ovládacími prvkami Pro-Panel:
Postupujte podľa výziev na obrazovke a
počkajte, kým sa na displeji nezobrazí zelený
znak začiarknutia. Pozri časť VÝMENA KIEF /
PODLOŽIEK PRI STROJOCH PRO-PANEL.
Stroje s 3-očkovými nábojmi kefy: Vložte tri
očká do otvorov náboja motora a rýchlo otočte
pohon podložky / kefu proti smeru hodinových
ručičiek, aby sa náboj zapol.

PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
2. Pred inštaláciou hnacej jednotky pripojte
podložku k hnaciemu prvku podložky. Podložku
zaistite pomocou centrovacieho istiaceho prvku.

Ak už podložky alebo kefy nečistia účinne,
vymeňte ich.
4. Ak chcete vybrať pohony podložiek / kefy,
zopakujte prvý krok a potom kefy vyberte spod
čistiacej hlavy.

3. Stroje s magnetickými kefami alebo hnacími
prvkami podložiek: Kefu umiestnite pod čistiacu
hlavu a dvíhajte kefu na čistiacu hlavu, kým
magnet v čistiacej hlave kefu nezaistí.

T350 9016456 (1-2019)
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PREVÁDZKA
PLNENIE NÁDRŽE NA ROZTOK
PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
1. Z nádrže na roztok odstráňte viečko.

3. Naplňte nádrž na roztok vodou, až kým hladina
nedosiahne značku 53 L (14 G) na indikátore
nádrže s roztokom.
ec‐H2O čistenie (voliteľné) – Naplňte nádrž
na roztok len čistou studenou vodou (s teplotou
menej ako 21 °C/70 °F). Nepridávajte žiadne
bežné čistiace prostriedky na podlahy. Ak pridáte
čistiace prostriedky, môže dôjsť k poruche ecH2O systému.
Bežné čistenie – Naplňte nádrž na roztok vodou
(nie teplejšou ako 60 °C/140 °F). Nalejte do
nádrže na roztok odporúčaný čistiaci prostriedok
podľa pokynov na zmiešanie uvedených na
nádobe.

2. Vložte plniacu hadicu do žltého sitka a
skontrolujte, či je v ňom hadica pevne upevnená.

POZOR: Na bežné čistenie používajte len komerčne
schválené čistiace prostriedky. Poškodenie stroja
spôsobené použitím nevhodného čistiaceho
prostriedku má za následok zrušenie platnosti záruky
výrobcu.
UPOZORNENIE: Horľavé materiály
môžu spôsobiť výbuch alebo požiar. V
nádržiach nepoužívajte horľavé materiály.
POZNÁMKA: Nepoužívajte systém ec-H2O, pokiaľ
sú v nádrži na roztok bežné čistiace prostriedky. Pred
spustením systému ec-H2O vypustite, vypláchnite
a naplňte nádrž na roztok studenou čistou vodou.
Bežné čistiace prostriedky spôsobia poruchu
systému ec-H2O.
4. Vypnite prívod vody a vyberte plniacu hadicu zo
žltého sitka.
5. Vráťte viečko na nádrž s roztokom.
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PREVÁDZKA
PLNENIE NÁDRŽE ČISTIACEHO PROSTRIEDKU
KRITICKÉHO PROSTREDIA (VOLITEĽNÉ PRE
MODEL ec-H2O)

3. Vyberte čierne viečko z nádrže kritického
prostredia a pridajte odporúčaný čistiaci
prostriedok s úplnou koncentráciou. Nepridávajte
vodu.

PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
1. Potiahnutím otvorte prístupový panel, aby ste
získali prístup k nádrži kritického prostredia.

UPOZORNENIE: Horľavé materiály
môžu spôsobiť výbuch alebo požiar. V
nádržiach nepoužívajte horľavé materiály.

2. Vyberte nádrž kritického prostredia zo stroja a
položte ju na podlahu.

POZOR: V nádrži kritického prostredia používajte
len komerčne schválené čistiace prostriedky.
Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze
d-limonénu. Poškodenie stroja spôsobené použitím
nevhodného čistiaceho prostriedku má za následok
zrušenie platnosti záruky výrobcu.
POZNÁMKA: Ak chcete zabrániť spotrebovaniu
čistiacieho prostriedku počas prevádzky, odporúčame
naplniť nádrž kritického prostredia vtedy, keď plníte
nádrž na roztok.
4. Znova naskrutkujte viečko nádrže kritického
prostredia.
5. Nastavte otočné tlačidlo zmiešavacieho pomeru
prostriedku podľa pokynov k miešaniu čistiaceho
prostriedku.

POZNÁMKA: Pred naplnením nádrže kritického
prostredia čistiacim prostriedkom ju vyberte, aby ste
zabránili poškodeniu elektronických súčastí.

T350 9016456 (1-2019)
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PREVÁDZKA
KAZETA NA ÚPRAVU VODY ec-H2O (MODEL ecH2O)
PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
Systém ec‐H2O je vybavený kazetou na úpravu
vody. Kazeta je navrhnutá tak, aby chránila potrubný
systém stroja pred potenciálnou tvorbou usadenín.
Kazeta sa musí vymeniť, keď dosiahne maximálnu
spotrebu vody alebo čas exspirácie, odkedy bola
kazeta aktivovaná, podľa toho, čo nastane skôr.
V závislosti od používania stroja môže nová kazeta
vydržať od 12 do 24 mesiacov.
Na všetkých kazetách je vyznačený dátum výroby.
Životnosť nenainštalovanej kazety je jeden rok
od dátumu výroby. Pri výmene za novú kazetu je
potrebné vynulovať časovač modulu ec-H2O. Pozrite
si časť VÝMENA KAZETY NA ÚPRAVU VODY ecH2O.

Modely Pro-Panel
POZOR: Pri prvom použití a po výmene kazety
na úpravu vody bude systém ec-H2O automaticky
prevyšovať zvolenú rýchlosť prietoku roztoku až na
75 minút.

Ovládací panel vyšle nasledujúci kód, keď nastane
čas na výmenu kazety. Ikona ex-H2O začne blikať
namodro a načerveno. Viac informácií nájdete v časti
KÓDY INDIKÁTORA SERVISU.

Modely Pro-Membrane
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PREVÁDZKA
PLNENIE NÁDRŽE NA AUTOMATICKÉ
ZAVODŇOVANIE BATÉRÍÍ (VOLITEĽNÉ)
PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
1. Prístup k nádrži na automatické zavodňovanie
batérií získate po zdvihnutí regeneračnej nádrže.
Pred zdvihnutím regeneračnú nádrž vypustite.

4. Do nádrže nalejte destilovanú vodu. Na
zabránenie styku vody s citlivými súčasťami
použite lievik pri plnení nádrže na automatické
zavodňovanie batérií.
PRE BEZPEČNOSŤ: Keď používate stroj,
pri plnení nádrže stroja na automatické
zavodňovanie batérií používajte len destilovanú
vodu.
5. Pokiaľ je nádrž potrebné doplniť, indikátor
automatického zavodňovania batérií používateľa
upozorní na potrebu pridať destilovanú vodu.
Viac informácií nájdete v časti PREVÁDZKA
OVLÁDACIEHO PANELU.

2. Premiestnite nádrž na automatické zavodňovanie
batérií tak, aby sa dala jednoducho napĺňať.
Model Pro-Membrane

3. Odstráňte modré viečko z nádrže na automatické
zavodňovanie batérií.

Model Pro-Panel
6. Naskrutkujte modré viečko na nádrž na
automatické zavodňovanie batérií a nádrž vráťte
do zvislej vyrovnanej polohy.

T350 9016456 (1-2019)

23

PREVÁDZKA
PREVÁDZKA OVLÁDACIEHO PANELU
Prevádzku ovládacieho panelu môžete nastaviť
pomocou funkcie uzamknutia a funkcií ovládačov
dozoru. Toto zabráni obsluhe, aby zmenila alebo
uložila nastavenia. Pozrite si pokyny v časti
OVLÁDACIE PRVKY DOZORU v zadnej časti
príručky.

TLAČIDLO PRIETOKU ROZTOKU
Stlačte tlačidlo prietoku roztoku na zvýšenie alebo
zníženie rýchlosti prietoku roztoku. Indikátor prietoku
roztoku zobrazuje nastavenie prietoku. Žiadny LED
indikátor = žiadny prietok, jeden LED indikátor = slabý
prietok, dva LED indikátory = stredný prietok, tri LED
indikátory = silný prietok.

Funkcia ovládacích prvkov dozoru zníži variabilitu
stroja na konzistentné, opakovateľné výsledky
čistenia, pričom sa zachová kvalita stroja bez
ohľadu na skúsenosti používateľa a zníži sa potreba
zaškolenia používateľa.
POUŽÍVANIE OVLÁDACÍCH PRVKOV –
OVLÁDACIE PRVKY PRO-MEMBRANE
TLAČIDLO 1-STEP
So zapnutým kľúčom stlačte tlačidlo 1-Step na
aktiváciu funkcie čistenia. Čistiaca hlava a stierka
sa znížia k podlahe. Ak chcete čistenie zastaviť a
čistiacu hlavu a stierku zdvihnúť, tlačidlo stlačte
znovu.

TLAČIDLO TICHÉHO REŽIMU (VOLITEĽNÉ)
Stlačte tlačidlo tichého režimu (Quiet-Mode) na
zníženie hluku vákuového motora. Po aktivácii sa
LED kontrolka rozsvieti. Stlačte tlačidlo, ak režim
chcete vypnúť.

TLAČIDLO TLAKU KEFY
Stlačte tlačidlo tlaku kefy na zvýšenie alebo zníženie
tlaku kefy. Indikátor tlaku kefy zobrazuje nastavenie
tlaku. Jedna kontrolka LED = nízky tlak, dve
kontrolky LED = vysoký tlak.
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PREVÁDZKA
TLAČIDLO KRITICKÉHO PROSTREDIA
(VOLITEĽNÉ PRI MODELI ec-H2O)
POZNÁMKA: Keď je zapnutý režim kritického
prostredia, systém ec-H2O sa automaticky vypne a
nastavenia tlaku kefy a prietoku roztoku sa zvýšia na
vysoké nastavenia. Keď sa režim vypne, nastavenia
sa vrátia späť k pôvodným hodnotám. Pri dlhšej práci
v režime kritického prostredia môžete podľa potreby
znížiť rýchlosť prietoku roztoku a prítlak na nižšie
nastavenie, aby sa šetril roztok a znížila sa spotreba
čistiaceho prostriedku a aby sa optimalizovala výdrž
batérie.
Tlačidlo kritického prostredia stlačte, ak chcete
pre oblasti s nadmernými nečistotami použiť viac
čistiaceho prostriedku.

PREDVOLENÉ OVLÁDACIE TLAČIDLÁ ZÓNY
Ovládacie tlačidlá zóny možno použiť na predvolenie
až troch zón s rozličnými rýchlosťami prietoku
roztoku, tlakmi kefy, rýchlosťami čistenia a režimami
čistenia.
Zóna 1 = predvolené ovládacie tlačidlo zóny 1
Zóna 2 = predvolené ovládacie tlačidlo zóny 2
Zóna 3 = predvolené ovládacie tlačidlo zóny 1 a 2
Ovládacie tlačidlá zón sú od výroby predvolené na
použitie na rôzne druhy čistenia. Ak chcete použiť
zónu 3, stlačte tlačidlá zón 1 a 2 súčasne. Zelený
LED indikátor v rohu sa zapne, keď sa zóna aktivuje.

Jedno stlačenie tlačidla znamená čistiaci prostriedok
navyše na 30 sekúnd. Zelený LED indikátor v rohu
bude blikať počas dávkovania. Počas posledných
5 sekúnd bude LED indikátor rýchlo blikať ako
výstraha, že sa o chvíľu skončí dávkovanie.
Ak chcete trvalo používať väčšie množstvo čistiaceho
prostriedku, podržte tlačidlo stlačené na 3 sekundy,
kým zelený indikátor LED neprestane blikať a
nezačne svietiť. Na vypnutie kedykoľvek stlačte
tlačidlo.
Blikanie ikony bublín na 15 sekúnd znamená, že
nádrž kritického prostredia je prázdna. Pokiaľ tlačidlo
stlačíte pri prázdnej nádrži, ikona bublín bude blikať
na 15 sekúnd, kým sa nádrž nedoplní.

Ak chcete predvoliť ovládacie tlačidlá zón na rôzne
druhy čistenia, vyberte požadované nastavenia zo
zoznamu nižšie a následne predvoľbu uložte tak, že
podržíte stlačené príslušné tlačidlo zóny, kým trikrát
nezabliká zelený LED indikátor. Ak chcete predvoliť
zónu 3, podržte stlačené ovládacie tlačidlá zón 1 a 2
súčasne.
-- Nastavenie tlaku kefy
-- Rýchlosť prietoku roztoku
-- Tichý režim zapnutý alebo vypnutý
-- Systém ec-H2O zapnutý alebo vypnutý
(voliteľné)
-- Režim kritického prostredia zapnutý alebo
vypnutý (voliteľné)
-- Maximálna rýchlosť čistenia (pozri časť
Ovládacie prvky dozoru)
POZNÁMKA: Režim kritického prostredia a
systém ec-H2O nemožno predvoliť spoločne.

T350 9016456 (1-2019)
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PREVÁDZKA
TLAČIDLO / INDIKÁTOR ec-H2O (VOLITEĽNÉ)

INDIKÁTOR VYBITIA BATÉRIE

Systém ec‐H2O sa automaticky zapne pri každom
spustení kľúčom. Modrý indikátor ec-H2O sa
zobrazuje, keď je stroj vybavený funkciou ec-H2O.
Zelená LED kontrolka svieti, keď je aktivovaná
funkcia ec-H2O. Na vypnutie systému ec-H2O
stlačte tlačidlo ec-H2O. Zelená LED kontrolka
zhasne.

Indikátor vybitia batérie (BDI) zobrazuje úroveň
nabitia batérií počas prevádzky stroja. Keď sú batérie
úplne nabité, rozsvieti sa všetkých päť indikátorov.
Keď úroveň vybitia dosiahne červené svetlo, zastavte
čistenie a batérie dobite. Ak začne blikať červené
svetlo, funkcia čistenia sa vypne, aby sa predišlo
úplnému vybitiu batérií. Stroj bude aj naďalej v chode,
keď bude červené svetlo blikať. To používateľovi
umožní prepraviť stroj k dobíjacej stanici.

Neprerušovaná
zelená

Normálna prevádzka

Blikajúca modrá/
červená

Kazete na úpravu vody
skončila životnosť.
Vymeňte kazetu.

Neprerušovaná alebo
blikajúca červená

Nastala chyba systému.
Pozrite si časť Kódy
indikátora servisu.

POZNÁMKA: Pokiaľ nastane chyba systému
ec-H2O, stroj ho môže automaticky vypnúť a
pokračovať v čistení bežným spôsobom. Ikona
servisného indikátora bude svietiť alebo blikať
načerveno, až kým nedôjde k náprave poruchy
systému ec-H2O.

INDIKÁTOR AUTOMATICKÉHO ZAVODŇOVANIA
BATÉRIÍ (VOLITEĽNÉ)
Indikátor automatického zavodňovania batérií bude
blikať, pokiaľ je nádrž zavodňovania batérií prázdna
a vyžaduje doplnenie. Aby sa batérie ochránili
pred poškodením, funkcia čistenia stroja sa po 10
hodinách ďalšieho používania vypne, ak nedôjde
k doplneniu nádrže. Pokiaľ indikátor rýchlo bliká,
funkcia čistenia sa vypne. Aby indikátor prestal blikať,
pridajte destilovanú vodu a reštartujte kľúč. Pozrite
si časť PLNENIE NÁDRŽE NA AUTOMATICKÉ
ZAVODŇOVANIE BATÉRÍÍ.

SERVISNÝ INDIKÁTOR
Keď stroj alebo zabudovaná nabíjačka batérii zistí
chybu, servisný indikátor sa rozsvieti a začne blikať.
Kód chyby budú signalizovať aj blikajúce kontrolky
vybitia batérie. Pozrite si časť KÓDY SERVISNÉHO
INDIKÁTORA na diagnostiku chyby stroja.
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PREVÁDZKA
TLAČIDLO NA ZMENU KEFY
Stroje s 3-očkovými nábojmi: Stlačte tlačidlo na
zmenu kefy. Čistiaca hlava sa maximálne zvýši, aby
bolo možné vybrať čistiace kefy spod čistiacej hlavy
a vymeniť ich.

Stroje s magnetickými kefami: Stlačte tlačidlo
na zmenu kefy na uvoľnenie kief z čistiacej hlavy.
Čistiaca hlava sa maximálne zvýši, aby bolo možné
odpojiť čistiace kefy od čistiacej hlavy, a potom sa
čiastočne zníži, aby sa dali kefy vybrať spod čistiacej
hlavy. Znova nainštalujte kefy pri čiastočne zníženej
čistiacej hlave.
TLAČIDLO ODSÁVACIEHO VENTILÁTORA
Sací ventilátor zapnite stlačením tlačidla sacieho
ventilátora. Sací ventilátor vypnete opätovným
stlačením tlačidla. Sací ventilátor sa automaticky
zapne pri stlačení tlačidla 1-Step.

T350 9016456 (1-2019)
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PREVÁDZKA
POUŽÍVANIE OVLÁDACÍCH PRVKOV –
OVLÁDACIE PRVKY PRO-PANEL
DOMOVSKÁ OBRAZOVKA
Existujú dva typy používateľských režimov, ktoré sa
prepoja s domovskou obrazovkou.
Režim dozoru – Umožňuje prevádzkovanie
stroja s úplným používaním všetkých ovládacích
prvkov spolu s povoleniami a obmedzeniami
pre konfiguráciu režimu obsluhy a možnosťou
prihlásenia sa.

TLAČIDLO POMOCI
Obrazovka pomoci je pre nových používateľov k
dispozícii po stlačení tlačidla pomoci (?). Obrazovka
pomoci umožňuje zvoliť iný jazyk obrazovky,
aktivovať nastavenia prihlasovania, identifikovať
jednotlivé ikony ovládacieho panela, sledovať video
po spustení stroja a poskytuje prístup k systémovým
informáciám stroja.

Režim obsluhy – Umožňuje prevádzkovanie stroja s
povoleniami a obmedzeniami od dozoru.
Nový stroj sa po zapnutí kľúčom automaticky spustí
v režime dozoru.
Ak chcete nakonfigurovať ovládací panel s
povoleniami a obmedzeniami pre režim obsluhy,
pozrite si pokyny k OVLÁDACÍM PRVKOM
DOZORU v zadnej časti príručky.
Domovská obrazovka režimu dozoru poskytuje
prístup k tlačidlám nastavení stroja a maximálnej
rýchlosti čistenia.

PRIHLASOVACIA OBRAZOVKA
Pokiaľ je v režime dozoru aktivované prihlasovanie,
po zapnutí kľúčom sa zobrazí prihlasovacia
obrazovka. Prístup k domovskej obrazovke získate
po zadaní priradeného prihlasovacieho kódu a
stlačení zelenej šípky. Pozrite si pokyny na zapnutie
prihlasovania pri spustení v časti OVLÁDACIE
PRVKY DOZORU v zadnej časti príručky.

Domovská obrazovka režimu obsluhy obmedzuje
prístup k tlačidlu nastavení stroja a tlačidlu
maximálnej rýchlosti čistenia.
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PREVÁDZKA
INDIKÁTOR ec-H2O (VOLITEĽNÉ)

TLAČIDLO ODSÁVACIEHO VENTILÁTORA

Systém ec‐H2O sa automaticky zapne pri každom
spustení kľúčom. Na domovskej obrazovke sa
zobrazuje ikona ec-H2O, ktorá indikuje, že systém
je aktivovaný. Na vypnutie systému ec-H2O stlačte
tlačidlo ec-H2O. Lomka nad ikonou bude označovať,
že systém ec-H2O je vypnutý.

Sací ventilátor zapnite stlačením tlačidla sacieho
ventilátora. Sací ventilátor vypnete opätovným
stlačením tlačidla. Sací ventilátor sa automaticky
zapne pri stlačení tlačidla 1-Step.

TLAČIDLO TLAKU KEFY
TLAČIDLO 1-STEP
Stlačte tlačidlo 1-Step na aktiváciu funkcie čistenia.
Čistiaca hlava a stierka sa znížia k podlahe. Ak
chcete čistenie zastaviť a čistiacu hlavu a stierku
zdvihnúť, tlačidlo stlačte znovu.

Po stlačení tlačidla tlaku kefy sa zobrazí indikátor
tlaku kefy. Tlak kefy zvýšite stlačením tlačidla (+).
Tlak kefy znížite stlačením tlačidla (–).

POZNÁMKA: Ak je tlak kefy nastavený privysoko pre
dané podmienky čistenia, tlak kefy sa automaticky
nastaví na nižšiu hodnotu a indikátor začne blikať.
Pokiaľ bliká, znížte tlak kefy, aby sa predišlo
preťaženiu motora kefy.

T350 9016456 (1-2019)
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PREVÁDZKA
TLAČIDLO PRIETOKU ROZTOKU
Po stlačení tlačidla prietoku roztoku sa zobrazí jeho
indikátor. Stlačte tlačidlo (+), ak chcete zvýšiť prietok
roztoku. Stlačte tlačidlo (–), ak chcete znížiť prietok
roztoku alebo ho vypnúť.

TLAČIDLO KRITICKÉHO PROSTREDIA
(VOLITEĽNÉ PRI MODELI ec-H2O)
Tlačidlo kritického prostredia stlačte, ak chcete
pre oblasti s nadmernými nečistotami použiť viac
čistiaceho prostriedku.
Jedno stlačenie tlačidla znamená čistiaci prostriedok
navyše na 30 sekúnd. Tlačidlo sa zmení na zelené a
spustí sa časovač s 30-sekundovým odpočítavaním.
Na vypnutie kedykoľvek stlačte tlačidlo.
Ak chcete trvalo používať väčšie množstvo čistiaceho
prostriedku, podržte tlačidlo stlačené na 3 sekundy,
kým sa nezobrazí trvalý časovač. Na vypnutie
kedykoľvek stlačte tlačidlo.
Žlté blikanie tlačidla značí, že nádrž prostriedku
kritického prostredia je prázdna.

TLAČIDLO NA ZMENU KEFY
Stroje so štandardnými kefami: Stlačte tlačidlo na
zmenu kefy. Čistiaca hlava sa maximálne zvýši, aby
bolo možné vybrať čistiace kefy spod čistiacej hlavy
a vymeniť ich.
Stroje s magnetickými kefami: Stlačte tlačidlo
na zmenu kefy na uvoľnenie kief z čistiacej hlavy.
Čistiaca hlava sa maximálne zvýši, aby bolo možné
oddeliť čistiace kefy z čistiacej hlavy, a potom sa
čiastočne zníži, aby sa dali kefy vybrať spod čistiacej
hlavy. Znova nainštalujte kefy pri čiastočne zníženej
čistiacej hlave.
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POZNÁMKA: Keď je zapnutý režim kritického
prostredia, systém ec-H2O sa automaticky vypne a
nastavenia tlaku kefy a prietoku roztoku sa zvýšia na
vysoké nastavenia. Keď sa režim vypne, nastavenia
sa vrátia späť k pôvodným hodnotám. Pri dlhšej práci
v režime kritického prostredia môžete podľa potreby
znížiť rýchlosť prietoku roztoku a prítlak na nižšie
nastavenie, aby sa šetril roztok a znížila sa spotreba
čistiaceho prostriedku a aby sa optimalizovala výdrž
batérie.
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PREVÁDZKA
TLAČIDLO TICHÉHO REŽIMU (VOLITEĽNÉ)
Tlačidlo tichého režimu možno použiť na zníženie
hluku vákuového motora v oblastiach s obmedzením
hluku. Tlačidlo sa zmení na zelené, keď sa aktivuje.
Stlačte tlačidlo, ak režim chcete vypnúť.
POZNÁMKA: Keď je aktivovaný tichý režim,
absorpcia vody sa mierne zníži.

TLAČIDLO ŠKOLIACEHO VIDEA
(domovská obrazovka režimu obsluhy)
Po stlačení tlačidla školiaceho videa prejdete na
obrazovku školiaceho videa. Obsahuje videá o
konkrétnom použití a postupoch údržby. Po stlačení
tlačidiel videa sa video spustí. Stlačením tlačidla
otočenia budete môcť prejsť na ďalšie videá. Zoznam
ďalších školiacich videí získate stlačením tlačidla
videa v pravom dolnom rohu.

INDIKÁTOR VYBITIA BATÉRIE
Indikátor vybitia batérie (BDI) zobrazuje úroveň
nabitia batérií počas prevádzky stroja. Keď sú
batérie úplne nabité, rozsvieti sa všetkých päť
indikátorov. Keď úroveň vybitia dosiahne červené
svetlo, zastavte čistenie a batérie dobite. Ak začne
blikať červené svetlo, funkcia čistenia sa vypne,
aby sa predišlo úplnému vybitiu batérií. Stroj bude
aj naďalej v chode, keď bude červené svetlo blikať.
To používateľovi umožní prepraviť stroj k dobíjacej
stanici.

PREDVOLENÉ OVLÁDACIE TLAČIDLÁ ZÓNY
Ovládacie tlačidlá zóny možno použiť na predvolenie
až štyroch zón s rozličnými rýchlosťami prietoku
roztoku, tlakmi kefy, rýchlosťami čistenia a režimami
čistenia.
Ovládacie tlačidlá týchto štyroch zón sú od výroby
predvolené na použitie na rôzne druhy čistenia.
Ovládacie tlačidlo zóny sa zmení na zelené, keď sa
zóna aktivuje.
POZNÁMKA: Len v režime dozoru je možné zmeniť
výrobné nastavenia zón. Pozrite si pokyny v časti
OVLÁDACIE PRVKY DOZORU v zadnej časti
príručky.
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PREVÁDZKA
TLAČIDLO SERVISNÉHO INDIKÁTORA
Tlačidlo servisného indikátora bude blikať nažlto
alebo načerveno, keď sa zistí chyba stroja. Chybovú
obrazovku zobrazíte stlačením tlačidla servisného
indikátora.

Obrazovka ec-H2O bliká namodro a načerveno
– Kazete na úpravu vody skončila životnosť. Pozrite
si časť VÝMENA KAZETY NA ÚPRAVU VODY ecH2O.

Blikanie nažlto označuje varovanie, ktoré vyžaduje
servis, ale stroj je stále prevádzkyschopný.
Blikanie načerveno označuje chybu, ktorá stroj
vypne a vyžaduje servis. Pozri časť CHYBOVÉ
OBRAZOVKY.

Žltá chybová obrazovka ec-H2O – Stroj zistil chybu
vo vode alebo potrubí systému ec-H2O.
Červená chybová obrazovka ec-H2O – Stroj zistil
chybu v elektrických častiach systému ec-H2O.

CHYBOVÉ OBRAZOVKY

Pod ikonou ec-H2O sa zobrazí kód chyby. Pozrite si
časť KÓDY INDIKÁTORA SERVISU.

Po zistení chyby sa automaticky zobrazí jedna z
týchto chybových obrazoviek, ktorá bude chybu
indikovať.
Medzi chybovými obrazovkami môžete prechádzať
tlačidlami šípok naľavo a napravo.
Žltá chybová obrazovka stroja – bola zistená
chyba stroja. Pod ikonou chyby sa zobrazí kód
chyby. Pozrite si časť KÓDY INDIKÁTORA
SERVISU.
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xxxxxx
0x0708

xxxxxx
0x0741

POZNÁMKA: Pokiaľ nastane chyba systému
ec-H2O, stroj ho môže automaticky vypnúť a
pokračovať v čistení bežným spôsobom. Tlačidlo
indikátora servisu bude blikať, kým nedôjde k
náprave chyby systému ec-H2O.
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Žltá chybová obrazovka automatického
zavodňovania batérií – Nádrž automatického
zavodňovania batérií je prázdna a treba ju doplniť.
Aby sa batérie ochránili pred poškodením,
funkcia čistenia stroja sa po 10 hodinách ďalšieho
používania vypne, ak nedôjde k doplneniu nádrže.
Ak chcete chybu odstrániť, pridajte do nádrže
zavodňovania batérií destilovanú vodu a reštartujte
kľúč. Pozrite si časť PLNENIE NÁDRŽE NA
AUTOMATICKÉ ZAVODŇOVANIE BATÉRÍÍ.
Červená chybová obrazovka automatického
zavodňovania
batérií – Nádrž automatického zavodňovania batérií
je prázdna a treba ju doplniť. Až do doplnenia
nádrže je funkcia čistenia deaktivovaná. Ak chcete
chybu odstrániť, pridajte do nádrže zavodňovania
batérií destilovanú vodu a reštartujte kľúč. Pozrite
si časť PLNENIE NÁDRŽE NA AUTOMATICKÉ
ZAVODŇOVANIE BATÉRÍÍ.
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PREVÁDZKA
OBSLUHA STROJA

PREVÁDZKA STROJA

PRE BEZPEČNOSŤ: Stroj neprevádzkujte, kým si
neprečítate a nepochopíte príručku.

Prevádzkové pokyny k ovládaciemu panelu nájdete
v časti PREVÁDZKA OVLÁDACIEHO PANELA.

KONTROLNÝ ZOZNAM PRED POUŽITÍM

1. Otočte kľúčový prepínač do polohy ON
(ZAPNUTÉ).

FF Skontrolujte batériovú kvapalinu. Podľa potreby
doplňte.
FF Stroje s funkciou automatického zavodňovania
batérií Smart-Fill: Skontrolujte nádrž
automatického zavodňovania batérií. Podľa
potreby naplňte destilovanou vodou.
FF Skontrolujte úroveň nabitia batérie. Podľa
potreby dobite.
FF Skontrolujte opotrebovanie a poškodenie kief.
Odstráňte drôt, pružinu alebo špagát omotaný
okolo hlavných čistiacich kief.
FF Skontrolujte poškodenie okrajovej časti čistiacej
hlavy a uistite sa, že okrajová časť je správne
umiestnená na čistiacej hlave.

2. Položte obe nohy na plošinu pre obsluhu tak,
aby päty stláčali pedál prítomnosti obsluhy.
Pravá päta NESTLÁČA zelený aktivačný pedál.

FF Skontrolujte odlučovač vody stierky.
FF Skontrolujte odpad alebo zablokovanie
odsávacej hadice stierky.
FF Skontrolujte opotrebovanie a poškodenie stierok.
FF Uistite sa, že regeneračná nádrž je vypustená a
vyčistená.
FF Skontrolujte poškodenie a opotrebovanie
tesnenia krytu regeneračnej nádrže.
FF Vyčistite misku na odpad regeneračnej nádrže.
FF Vyčistite plavákovú uzatváraciu priehradku.
FF ec-H2O čistenie: Ubezpečte sa, že z nádrže s
roztokom sú vypustené všetky bežné čistiace
prostriedky/konzervačné prostriedky a že nádrž
s roztokom je od nich vypláchnutá.

3. Modely ec-H2O – Systém ec‐H2O sa
automaticky zapne pri spustení kľúčom. Na
ovládacom paneli sa objaví indikátor ec-H2O,
ktorý označuje, že systém je aktivovaný.

FF ec-H2O čistenie: Uistite sa, že je nádrž na roztok
naplnená iba čistou studenou vodou.
FF Stroje s funkciou kritického prostredia:
Skontrolujte hladinu v nádrži čistiaceho
prostriedku. Podľa potreby naplňte nádrž
čistiaceho prostriedku.
FF Skontrolujte riadenie, či správne funguje.
FF Skontrolujte klaksón.
FF Skontrolujte záznamy údržby a stanovte
požiadavky údržby.
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POZOR: Pri bežnom čistení pomocou čistiacich
prostriedkov v nádrži na roztok nezabudnite vypnúť
systém ec-H2O tak, že stlačíte spínač ec-H2O. Ak
čistiaci prostriedok neúmyselne začne obiehať v
systéme ec-H2O, nastane chyba systému. Napravíte
ju tak, že vypustíte nádrž na roztok, pridáte čistú
vodu a spustíte systém ec-H2O. Ak sa chyba bude
opakovať, pokračujte v opätovnom otáčaní kľúča, až
kým nezmizne. Viac informácií nájdete v časti KÓDY
INDIKÁTORA SERVISU.

5. Stlačte tlačidlo 1-Step na aktiváciu funkcie
čistenia. Čistiaca hlava a stierka sa znížia k
podlahe.

Pro-Panel Pro-Membrane
6. Keď ešte máte päty oboch nôh na pedáli
prítomnosti obsluhy, začnite čistiť položením
pravej päty na zelený aktivačný pedál.

Pro-Panel Pro-Membrane
4. Spínač jazdy vpred / vzad prepnite do
požadovaného smeru jazdy.

7. Rýchlosť čistenia môžete nastaviť otočením
voliča rýchlosti na požadovanú rýchlosť.

POZNÁMKA: Ak kontrolky spínača vpred / vzad
rýchlo blikajú, uistite sa, že pravá päta nestláča
zelený aktivačný pedál. Stroj nebude prijímať vstup
zo spínača smeru jazdy, pokiaľ kontrolky rýchlo
blikajú.
POZNÁMKA: Spínač vpred / vzad treba stlačiť na
vynulovanie smeru jazdy pri každom uvoľnení pedálu
prítomnosti obsluhy.
8. Ak chcete zastaviť čistenie, kým je stroj v
pohybe, stlačte tlačidlo 1-Step. Stierka chvíľu
zostane spustená na podlahu, aby pozbierala
zvyškovú vodu, a potom sa zdvihne.
9. Uvoľnením päty zo zeleného aktivačného pedála
zastavíte stroj a otočte kľúč do polohy vypnutia.
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PREVÁDZKA
DVOJITÉ ČISTENIE
Dvojité čistenie je proces dvoch alebo viacerých
prechodov čistenia cez veľmi špinavú oblasť. Prvý
cyklus sa vykoná so zdvihnutými stierkami, aby sa
roztok dostal na podlahu. Dvojité čistenie použite na
čistenie mimoriadne znečistených plôch.

Stroje vybavené panelom Pro-Panel: Stlačte
tlačidlo 1-Step a potom tlačidlo odsávacieho
ventilátora. Tlačidlo odsávacieho ventilátora už ďalej
nebude svietiť a odsávací ventilátor sa zastaví.

Dvojité čistenie sa môže vykonávať s ČISTIACIM
SYSTÉMOM ec-H2O (voliteľný) alebo BEŽNÝM
ČISTENÍM.
Povoľte otočné tlačidlo kolieska dvojitého čistenia,
znížte koliesko dvojitého čistenia a utiahnutím
otočného tlačidla zaistite stierku vo vyvýšenej
polohe.
Vyčistite silne znečistené miesto. Nechajte čistiaci
roztok vsiaknuť do podlahy asi na 3 – 5 minút.
PRE BEZPEČNOSŤ: Pri používaní stroja sa po
šikmých a klzkých povrchoch posúvajte pomaly.

Stroje vybavené ovládacím panelom ProMembrane: Stlačte tlačidlo 1-Step a potom tlačidlo
odsávacieho ventilátora. Kontrolka odsávacieho
ventilátora zhasne a prevádzka odsávacieho
ventilátora sa zastaví o niekoľko sekúnd.

Pred druhým čistením podlahy povoľte tlačidlo
kolieska dvojitého čistenia, zvýšte koliesko dvojitého
čistenia a tlačidlo kolieska utiahnite na zaistenie
kolieska dvojitého čistenia v zvýšenej polohe.
Sací ventilátor zapnite stlačením tlačidla sacieho
ventilátora. Kontrolka v tlačidle sa rozsvieti. Vyčistite
podlahu druhýkrát a pozbierajte čistiaci roztok.
UPOZORNENIE: Horľavé materiály alebo
reaktívne kovy môžu spôsobiť výbuch
alebo požiar. Nedvíhajte.
POZNÁMKA: Podľa potreby znížte prietok roztoku,
keď čistíte podlahu druhýkrát.
POZNÁMKA: Dvojité čistenie sa neodporúča na
miestach, kde čistiaci roztok zatečie pod regály alebo
poškodí produkty.
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TLAČIDLO NÚDZOVÉHO VYPNUTIA
V núdzovej situácii stlačte tlačidlo núdzového
vypnutia. Toto červené tlačidlo odpojí prívod
elektrickej energie k stroju. Opätovné pripojenie
stroja k zdroju elektrickej energie vykonáte otočením
tlačidla v smere hodinových ručičiek a reštartovaním
kľúča.

POČAS CHODU STROJA
UPOZORNENIE: Horľavé materiály alebo
reaktívne kovy môžu spôsobiť výbuch
alebo požiar. Nedvíhajte
1. Prekryte každú stopu čistenia pásom v šírke 5
cm / 2 palce.
2. Udržiavajte stroj v pohybe, aby ste zabránili
poškodeniu povrchovej úpravy podlahy.
3. Zotrite listy stierky handrou, ak zanechávajú
pásy.
4. Strojom nenarážajte do stĺpikov a stien.
5. Aby ste zabránili poškodeniu stierky, pri
presúvaní medzi pracoviskami sa uistite, že
stierka zostáva vycentrovaná pod strojom.
PRE BEZPEČNOSŤ: Pri prechádzaní vchodov,
nízkych stropov a previsov sa uistite, že pre vašu
hlavu zostáva dostatok priestoru. Cez vchody
a úzke otvory prechádzajte pomaly, hlavne pri
modeli s duálnym kotúčom, pretože stierka
presahuje šírku stroja.
6. Neotáčajte stroj na naklonených miestach a
plošinách.
7. Pri vypúšťaní a plnení stroja vždy naplňte
voliteľnú nádrž kritického prostredia čistiacim
prostriedkom.
PRE BEZPEČNOSŤ: Pri používaní stroja
nezametajte ani neprepravujte na naklonených
plochách so sklonom väčším ako 9 %.
8. Pri výskyte nadmernej peny kvapnite do
regeneračnej nádrže odporúčaný penový
regulačný roztok.
POZOR: Nános peny neaktivuje plavákovú
uzatváraciu priehradku, výsledkom by bolo
poškodenie vákuového motora.
9. Na mimoriadne znečistené plochy využite dvojité
čistenie. Najprv vyčistite plochu so zdvihnutou
stierkou, nechajte roztok pôsobiť 3 – 5 minút,
potom vyčistite plochu znova so spustenou
stierkou.
10. Pokiaľ stroj nechávate bez dozoru, odstavte ho
na rovnej ploche, vyberte kľúč a vyberte kľúč.
11. Stroj nepoužívajte v oblastiach, kde je teplota
prostredia nad 43 °C/110 °F alebo pod mrazivou
teplotou 2 °C/36 °F.
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PREVÁDZKA
PANEL ISTIČA

MERAČ POČTU HODÍN

PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.

Merač počtu hodín zaznamenáva počet hodín, počas
ktorých bol stroj v prevádzke. Mera počtu hodín
použite na vykonávanie špecifických údržbových
postupov a na zaznamenávanie histórie servisu.

Z dôvodu ochrany stroja pred preťažením prúdom
je stroj vybavený nulovateľnými ističmi. Ak sa istič
aktivuje, odpojte prípojku kábla batérie a reštartujte
istič stlačením tlačidla reštartovania potom, ako istič
vychladne. Opätovne pripojte prípojku kábla batérie.
Ak sa istič nevynuluje alebo sa bule stále aktivovať,
obráťte sa na servisný personál.
Otvorte prístupové dvierka na získanie prístupu k
panelu ističa.

CB1

4A

Kľúčový prepínač

CB2

10 A

ec-H2O, automatické
zavodňovanie batérií

CB3

70 A

Ovládač pohonu

PRE BEZPEČNOSŤ: Pri údržbe stroja môže
všetky opravné práce vykonávať iba zaškolený
personál.
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PREVÁDZKA
VYPÚŠŤANIE NÁDRŽÍ

4. Vyberte misku na drobný odpad a vysypte jej
obsah.

VYPÚŠŤANIE REGENERAČNEJ NÁDRŽE
Vyčistite a vypustite regeneračnú nádrž po každom
použití.
1. Presuňte stroj do vpustu.
PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
2. Vyberte z háčika vypúšťaciu hadicu regeneračnej
nádrže, podržte hubicu hadice blízko odtoku,
vyberte viečko z hadice a vypustite regeneračnú
nádrž.

POZNÁMKA: Keď používate vedro na vypúšťanie
stroja, nepoužívajte to isté vedro aj na plnenie nádrže
s roztokom.

Vypláchnite regeneračnú nádrž čistou vodou a utrite
akékoľvek zvyšky znečistenia.

PRE BEZPEČNOSŤ: Pri vykonávaní servisu
stroja ho neumývajte tlakovou vodou ani naň
nestriekajte hadicou. Môže nastať elektrická
porucha. Používajte vlhkú utierku.

3. Vyberte a vyčistite plavákovú uzatváraciu
priehradku.
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PREVÁDZKA
VYPÚŠŤANIE NÁDRŽE NA ROZTOK
Každý deň vypustite nádrž na roztok.
1. Presuňte stroj do vpustu.
PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
2. Ak chcete vypustiť zvyškovú vodu z nádrže na
roztok, vytiahnite hadicu hladiny z nádrže na
roztok.

3. Vypláchnite nádrž na roztok čistou vodou. Po
vypláchnutí / vypustení nádrže hadicu opäť pevne
upevnite k nádrži na roztok.
4. Vyberte filter nádrže na roztok a vyčistite
priehradku po každých 50 hodinách používania.
Vypustite nádrž s roztokom pred vybratím filtra.
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VOZÍK NA PRÍSLUŠENSTVO
(VOLITEĽNÝ)
Vozík na príslušenstvo možno pripojiť k prednej časti
stroja na prevážanie čistiacich potrieb.
PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
Ak chcete vozík pripojiť, nadvihnite rúčku vozíka a
zatlačte vozík, pokiaľ sa nepripne k stroju. Uvoľnite
rúčku. Dbajte na to, aby bol vozík pred použitím
bezpečne pripojený k stroju.

PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
Ak chcete vozík odpojiť, potiahnite rúčku vozíka
nahor a odtlačte ju od stroja. Vozík umiestnite na
rovné úložisko.

T350 9016456 (1-2019)

PREVÁDZKA
KÓDY INDIKÁTORA SERVISU
Keď stroj alebo nabíjačka batérii zistí chybu, indikátor
servisu začne blikať. Zobrazí sa chybový kód tak, ako
je to uvedené nižšie, aby sa mohol určiť problém.
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

Chybový kód
LED
☼ = blikanie

Chybový
kód LCD

Príčina

☼☼☼☼☼

0xFFF0

Tlačidlo núdzového vypnutia aktivované Uvoľnite tlačidlo núdzového vypnutia a
reštartujte stroj. Ak porucha pretrváva,
kontaktujte servis.

●●●☼●

0x0201

Ovládač otvorený (výstraha)

Kontaktujte servis.

●●●☼☼

0x0101

Otvorený motor čistenia (výstraha)

Kontaktujte servis.

●●☼●●

0x0501

Otvorený vákuový motor (výstraha)

Kontaktujte servis.

●●☼●☼

0x0601

Otvorené čerpadlo čistiaceho
prostriedku (výstraha)

Kontaktujte servis.

●●☼☼●

0x0910

Aktivovaný istič pohonu (chyba)

Odpojte batériu a resetujte istič. Ak problém
pretrváva, kontaktujte servis.

●●☼☼☼

0x0901

Otvorený motor pohonu (chyba)

Kontaktujte servis.

●☼●●☼

0x0301

Otvorený ventil roztoku (výstraha)

Kontaktujte servis.

●☼●☼☼

0x0303

Nadprúd ventilu roztoku

Kontaktujte servis.

●☼☼☼●

0xFF20

Chyba komunikácie CAN s ovládačom
čistenia

Vypnite a zapnite stroj. Ak porucha
pretrváva, kontaktujte servis.

0x0B04

Chyba CAN zavodňovania batérií

0x0900

Generická porucha pohonu I-Drive

0x0903

Strata komunikácie s pohonom

0x0904

Potrebný napájací cyklus pohonu

0x0905

Porucha obmedzenia prúdu pohonu

0x0920 0x0943

Poruchy pohonu

0x0906

Chyba skratovania hnacieho motora
spúšťania

0x0907

Chyba skratovania hnacieho motora
zdvíhania

0x0103

Nadprúd motora čistenia

0x0104

Nadprúd 1 motora čistenia

0x0105

Nadprúd 2 motora čistenia

☼●●●☼

☼●●☼●

☼●●☼☼
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Riešenie

Vypnite a zapnite stroj. Ak porucha
pretrváva, kontaktujte servis.

Kontaktujte servis.

Kontaktujte servis.
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Chybový kód
LED
☼ = blikanie

Chybový
kód LCD

Príčina

Riešenie

☼●☼●☼

0x0902

Chyba vysokej škrtiacej klapky

Uvoľnite zelený aktivačný pedál alebo
odstráňte prekážku zo zeleného aktivačného
pedála. Vypnite a zapnite stroj. Ak porucha
pretrváva, kontaktujte servis.

☼●☼☼●

0x0107

Chyba FET motora čistenia

Kontaktujte servis.

0x0207

Chyba FET spúšťacieho motora

0x0307

Chyba FET ventilu

0x0507

Chyba FET vákuového motora

0x0607

Chyba FET čerpadla čistiaceho
prostriedku

0x0617

Chyba FET čerpadla zavodňovania
batérií

0x0503

Chyba nadprúdu vákua

0x0504

Chyba nadprúdu 1 vákua

0x0505

Chyba nadprúdu 2 vákua

☼☼●●●

0x0506

Chyba skratovania zaťaženia vákua

Kontaktujte servis.

☼☼●●☼

0x0603

Chyba nadprúdu čerpadla čistiaceho
prostriedku

Kontaktujte servis.

0x0604

Chyba nadprúdu 2 čerpadla čistiaceho
prostriedku

0x0605

Chyba nadprúdu 1 čerpadla čistiaceho
prostriedku

☼☼●☼●

0x0606

Chyba skratovania zaťaženia čerpadla
čistiaceho prostriedku

Kontaktujte servis.

☼☼●☼☼

0x0926

Prehriatie pohonu (výstraha)

Nechajte vychladnúť motor pohonu. Vypnite
a zapnite stroj. Ak porucha pretrváva,
kontaktujte servis.

☼☼☼●☼

0x0106

Chyba skratovania motora čistenia

Kontaktujte servis.

☼☼☼☼●

0x0102

Strata napätia / výkonu

Kontaktujte servis.

☼●☼☼☼

Kontaktujte servis.

POZNÁMKA: Spojte sa so servisným zástupcom
spoločnosti Tennant kvôli všetkým iným chybovým
kódom.
KÓDY SERVISNÉHO INDIKÁTORA
ZABUDOVANEJ NABÍJAČKY BATÉRIÍ
Chybový kód
LED
☼ = blikanie

Chybový
kód LCD

Príčina

Riešenie

☼☼☼●●

0xF100

Chyba stavu nabitia batérie.

Kontaktujte servis.

0xF104

Batérie sa nedajú správne nabíjať

Kontaktujte servis.

●☼☼●●

0xF101

Nabíjačka nie je pripojená k článku
batérií.

Skontrolujte pripojenia káblov. Ak chybový
kód pretrváva, kontaktujte servis.

●☼●●●

0xF102

Prehriata nabíjačka.

Nechajte nabíjačku vychladnúť. Presuňte na
dobre vetrané miesto. Ak porucha pretrváva,
kontaktujte servis.

●☼☼☼●

0xF103

Chyba komunikácie s nabíjačkou.

Vypnite a zapnite stroj. Ak chybový kód
pretrváva, kontaktujte servis.
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PREVÁDZKA
KÓDY SERVISNÉHO INDIKÁTORA SYSTÉMU ecH2O (VOLITEĽNÉ)
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

Fault code

Flashing
Solid or blinking Red
service indicators ec-H2O indicator

Chybový kód LED
☼ = blikanie

Chybový
kód LCD

Príčina

Riešenie

●☼☼☼●

0x0704

Chyba ec-H2O CAN

Vypnite a zapnite stroj. Ak porucha
pretrváva, kontaktujte servis.

●☼●☼●

0x0711

Otvorené čerpadlo ec-H2O (výstraha)

Vypnite a zapnite stroj. Ak porucha
pretrváva, kontaktujte servis.

●☼☼☼☼

0x0713

Nadprúd čerpadla ec-H2O

Kontaktujte servis.

☼●●●●

0x0717

Chyba FET čerpadla ec-H2O

Kontaktujte servis.

☼●☼●●

0x0703

Aktivovaný istič ec-H2O

Istič resetujte. Ak sa aktivuje znova,
kontaktujte servis.

0x0700

Elektrické chyby ec-H2O

Kontaktujte servis.

Chyby vody a potrubného systému
ec-H2O

Kontaktujte servis.

0x0781

Nádrž na čistiaci prostriedok prázdna

Doplňte nádrž na čistiaci prostriedok.

0x0707

Kazete na úpravu vody skončila
životnosť

Vymeňte kazetu na úpravu vody.

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

Indikátor ec-H2O
bliká namodro/
načerveno

*Skontrolujte, či do nádrže na roztok bol pridaný
čistiaci prostriedok. Ak sa systém ec-H2O použil s
čistiacim prostriedkom, vypustite nádrž na roztok,
pridajte čistú vodu a prevádzkujte systém ec-H2O, až
kým sa nevymaže chybový kód.
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Nižšie uvedená tabuľka označuje zodpovedného
pracovníka za každý postup.
O = Obsluha.
T = Vyškolený personál.
Interval
Denne

Zodp.
osoba

Kľúč Opis

Postup

O

1

Podložky

Skontrolovať, otočiť alebo vymeniť

O

1

Kefy

Skontrolovať, vyčistiť

O

6

Stierka

Vyčistiť, skontrolovať poškodenie a
opotrebovanie

O

8

Okrajová časť čistiacej hlavy

Skontrolovať poškodenie a
opotrebovanie

O

2

Regeneračná nádrž

Vypustiť, vypláchnuť, vyčistiť
plavákovú uzatváraciu priehradku a
zásobník na odpad

O

3

Nádrž s roztokom

Vypustiť, vypláchnuť

O

4

Nádrž kritického prostredia
(voliteľné)

Skontrolovať, znovu naplniť

CAD

O

5

Nádrž na automatické
zavodňovanie batérií (voliteľné)

Skontrolovať, znovu naplniť

DW
(Destilovaná
voda)

O

7

Batérie

Podľa potreby dobiť

O

7

Články batérie

Skontrolovať úroveň hladiny
elektrolytu

O

7

Priestor pre batériu

Skontrolovať kvapalinu

O

6

Nádrž na zachytávanie
kvapkajúcej vody zo sústavy
stierok (model s duálnym
kotúčom)

Skontrolovať. Vyčistiť

O

2

Tesnenie veka regeneračnej
nádrže

Skontrolovať opotrebovanie

O

9

Filter nádrže s roztokom

Vybrať a vyčistiť

100 hodín

O

7

Systém zavodnenia batérie
(voliteľné)

Skontrolovať poškodenie a
opotrebovanie hadíc

200 hodín

O

7

Batérie, koncovky a káble

Skontrolovať a vyčistiť

T

13

Reťaz riadenia

Namazať, skontrolovať napnutie
a skontrolovať poškodenie a
opotrebovanie

T

14

Kábel riadenia

Skontrolovať napnutie.
Skontrolovať poškodenie a
opotrebovanie

750 hodín

T

10

Vákuový motor

Vymeniť uhlíkové kefy

1250 hodín

T

11

Hnací motor

Vymeniť uhlíkové kefy

T

12

Motor(y) kefy

Vymeniť uhlíkové kefy

Týždenne

50 hodín

Mazivo/
Kvapalina

DW
(Destilovaná
voda)

GL

MAZIVO/KVAPALINA
DW – destilovaná voda
CAD – čistiaci prostriedok schválený na komerčné použitie
GL SAE 90 mazivo prevodov
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ÚDRŽBA STROJA
Ak chcete zachovať stroj v dobrom prevádzkovom
stave, jednoducho vykonávajte nasledujúce úkony
pre údržbu stroja.

3. Vyčistite listy stierky. Skontrolujte, či listy nie sú
opotrebované a poškodené. Otočte listy, ak sú
opotrebované. Pozrite si časť VÝMENA LISTU
STIERKY.

PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
PRE BEZPEČNOSŤ: Ak je to potrebné, noste
pri vykonávaní údržby stroja osobné ochranné
prostriedky. Všetky opravy smie vykonávať iba
zaškolený personál.

ŽLTÉ DOTYKOVÉ BODY
Stroj má žlté dotykové body, ktoré je možné ľahko
vyhľadať, pre jednoduché úkony servisu. Na
vykonávanie týchto úkonov údržby nie sú potrebné
žiadne nástroje.

4. Vyčistite okrajovú časť čistiacej hlavy.
Skontrolujte opotrebovanie a poškodenie.
V prípade opotrebovania alebo poškodenia
vymeňte.

PO DENNOM POUŽITÍ

5. Vypustite, vypláchnite a vyčistite regeneračnú
nádrž. Pozrite si časť VYPÚŠŤANIE NÁDRŽÍ

1. Obráťte podložku alebo vymeňte pri
opotrebovaní. Pozrite si časť VÝMENA KEFY A
PODLOŽKY.

2. Ak už kefy nečistia účinne, vymeňte ich. Pozrite
si časť VÝMENA KEFY A PODLOŽKY.
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8. Vypustite a vypláchnite nádrž na roztok.

PRE BEZPEČNOSŤ: Pri vykonávaní servisu
stroja ho neumývajte tlakovou vodou ani naň
nestriekajte hadicou. Môže nastať elektrická
porucha. Používajte vlhkú utierku.
6. Vyberte misku na drobný odpad a vysypte jej
obsah.

7. Vyberte a vyčistite plavákovú uzatváraciu
priehradku.

9. Možnosť kritického prostredia – Znovu naplňte
nádrž kritického prostredia odporúčaným
čistiacim prostriedkom s úplnou koncentráciou.
Vráťte veko na miesto.

10. Možnosť automatického zavodňovania batérií –
Naplňte nádrž destilovanou vodou. Vráťte veko
na miesto.
POZNÁMKA: Pri každom dopĺňaní nádrže na
automatické zavodňovanie batérií skontrolujte
prítomnosť kvapaliny v priestore pre batériu. Z
priestoru pre batériu odstráňte všetku kvapalinu.
Pozrite si časť VYPÚŠŤACÍ VENTIL PRIESTORU
PRE BATÉRIE.

T350 9016456 (1-2019)
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11. Nabite batérie. Pozrite si časť BATÉRIE.
POZOR: Neodpájajte káble batérií, pokiaľ je
zapojená nabíjačka, môže dôjsť k poškodeniu
obvodovej dosky.
12. Vyčistite vonkajší povrch stroja univerzálnym
čistiacim prostriedkom a navlhčenou handričkou.

PO TÝŽDENNOM POUŽITÍ
1. Skontrolujte hladinu elektrolytu vo všetkých
batériách. Pozrite si časť BATÉRIE.
POZNÁMKA: Pokiaľ je súčasťou stroja automatický
alebo ručný systém zavodňovania batérií, pozrite si
časť BATÉRIE.

2. Skontrolujte kvapalinu v priestore pre
batériu. Pozrite si časť VYPÚŠŤACÍ VENTIL
PRIESTORU PRE BATÉRIE.

3. Iba pri strojoch s 24 in. (600 mm) čistiacimi
hlavami: Vyberte veko zachytávača kvapkajúcej
vody zo súpravy stierok a vyčistite nádržku.
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PO KAŽDÝCH 50 HODINÁCH POUŽÍVANIA

PO KAŽDÝCH 200 HODINÁCH POUŽÍVANIA

1. Skontrolujte a vyčistite tesnenie na uzávere
regeneračnej nádrže. Ak je tesnenie poškodené,
vymeňte ho.

1. Skontrolujte, či nie sú uvoľnené batérie a vyčistite
povrch batérií vrátane svoriek a káblových
svoriek, aby sa zabránilo korózii batérií. Pozrite si
časť BATÉRIE.
2. Skontrolujte poškodenie alebo opotrebovanie
reťaze riadenia a namažte ju.
PRE BEZPEČNOSŤ: Pri údržbe stroja môže
všetky opravné práce vykonávať iba zaškolený
personál.

.
2. Vyprázdnite nádobku na roztok. Vyberte filter
nádoby na roztok a vyčistite priehradku. Ak
chcete odstrániť filtračnú misku, otočte ju proti
smeru hodinových ručičiek.

3. Skontrolujte poškodenie alebo opotrebovanie
reťaze riadenia. Skontrolujte napnutie reťaze
pomocou meradla napnutia.
PRE BEZPEČNOSŤ: Pri údržbe stroja môže
všetky opravné práce vykonávať iba zaškolený
personál.

PO KAŽDÝCH 100 HODINÁCH POUŽÍVANIA
Ak je stroj vybavený voliteľným systémom na
zavodnenie batérií, skontrolujte netesnosti hadíc,
voľné hadicové prípojky a skontrolujte, či nie sú
poškodené alebo opotrebované. Ak je systém
poškodený, vymeňte ho.
PRE BEZPEČNOSŤ: Ak je to potrebné, noste
pri vykonávaní údržby batérií stroja osobné
ochranné prostriedky. Vyhnite sa kontaktu s
akumulátorovou kyselinou.

ELEKTRICKÉ MOTORY
Uhlíkové kefy motora vymeňte, ako je znázornené.
Ak chcete vymeniť uhlíkové kefy, skontaktujte sa so
zaškoleným personálom.
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Výmena uhlíkovej kefky

Hodiny

Vákuový motor

750

Hnací motor

1250

Motor(y) kefy

1250
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BATÉRIE
PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
Životnosť batérií závisí od ich správnej údržby. Ak
chcete dosiahnuť čo najdlhšiu životnosť batérií:
•

Nenabíjajte batérie viac ako jedenkrát denne a
len potom, ako bol stroj minimálne 15 minút v
prevádzke.

•

Nenechávajte batérie čiastočne vybité po dlhý
čas.

•

Batérie nabíjajte len na dobre vetranom mieste,
aby sa zabránilo nahromadeniu plynu.

•

Pred ďalším použitím stroja počkajte, kým
nabíjačka nedokončí nabíjanie batérií.

•

Udržiavajte správnu hladinu elektrolytu vo
vlhkých batériách tak, že ich budete každý týždeň
kontrolovať.

Váš stroj je vybavený buď vlhkou olovenou batériou,
alebo batériami dodávanými spoločnosťou Tennant
(s tesnením AGM), ktoré nevyžadujú údržbu.
PRE BEZPEČNOSŤ: Pri údržbe stroja odstráňte z
okolia batérií všetky kovové objekty. Vyhnite sa
kontaktu s akumulátorovou kyselinou.
BEZÚDRŽBOVÉ BATÉRIE
Bezúdržbové batérie (s tesnením AGM) nevyžadujú
zavodnenie. Čistenie a iná bežná údržba je stále
potrebná.

Pred nabíjaním by hladina elektrolytu mala
byť mierne nad doskami batérie tak, ako je to
znázornené. Ak je úroveň hladiny nižšia, pridajte
destilovanú vodu. NEPREPĹŇAJTE. Elektrolyt sa pri
nabíjaní rozpína a mohol by pretiecť. Po nabíjaní sa
môže pridať destilovaná voda až do približne 3 mm
(0,12 palca) pod kontrolnými trubicami.

Before Charging

After Charging

KONTROLA PRIPOJENÍ/ČISTENIE
Po každých 200 hodinách používania pravidelne
kontrolujte, či nie sú uvoľnené prípojky batérií a
vyčistite povrch batérií vrátane svoriek a káblových
svoriek, aby sa zabránilo korózii batérie. Použite
hrubú kefu a silnú zmes sódy bikarbóny a vody. Pri
čistení batérie neodstraňujte veká batérie.

VLHKÉ OLOVENÉ BATÉRIE
Vlhké olovené batérie vyžadujú bežné zavodnenie
tak, ako je to popísané nižšie. Raz týždenne
skontrolujte úroveň hladiny elektrolytu batérie.
POZNÁMKA: Pokiaľ je súčasťou stroja automatický
alebo ručný systém zavodňovania batérií, prejdite na
časť SYSTÉM ZAVODŇOVANIA BATÉRIÍ.
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NABÍJANIE BATÉRIÍ

PRE BEZPEČNOSŤ: Otvorte regeneračnú nádrž,
ak je pri nabíjaní batérií teplota nad 80 ºF/27 ºC.

Pokyny na nabíjanie uvedené v tejto príručke sa
vzťahujú na nabíjačku batérií dodávanú so strojom.
Je zakázané používať iné nabíjačky batérií, ktoré
nie sú dodávané so strojom a ktoré nie sú schválené
spoločnosťou Tennant.
Ak je stroj vybavený externou nabíjačkou batérií,
riaďte sa prevádzkovými pokynmi uvedenými v
príslušnej príručke k nabíjačke. Ak k stroju nebola
dodaná nabíjačka, kontaktujte distribútora alebo
spoločnosť Tennant pre odporúčania ohľadom
nabíjačky batérií.
PRE BEZPEČNOSŤ: Nepoužívajte nekompatibilné
nabíjačky batérií, keďže to môže poškodiť batérie
a prípadne viesť k nebezpečenstvu požiaru.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nabíjačka batérií je
nastavená na nabíjanie typov batérií dodávaných
so strojom. Ak sa rozhodnete použiť iný typ batérie
alebo inú kapacitu batérie (t. j. vlhké olovené,
bezúdržbové, utesnené, AGM batérie atď.), bude
potrebné zmeniť profil nabíjania nabíjačky, aby
sa zabránilo poškodeniu batérií. Pozrite si časť
NASTAVENIA NABÍJAČKY BATÉRIE.
1. Presuňte stroj do dobre vetraného priestoru.
UPOZORNENIE: Batérie vylučujú plynný
vodík. Môže to spôsobiť výbuch alebo
požiar. Nepribližujte sa s iskrami alebo
otvoreným ohňom, keď sa nabíjajú
batérie.
2. Odstavte stroj na rovnej, suchej ploche, stroj
vypnite a vyberte kľúč.
PRE BEZPEČNOSŤ: Ak vykonávate servis batérií,
zastavte na rovnom mieste, vypnite stroj a
vyberte kľúč.
3. Ak je stroj vybavený vlhkými olovenými
batériami, skontrolujte každý týždeň pred
nabíjaním stav hladiny elektrolytu batérií. Ak je
váš model vybavený systémom automatického
zavodňovania batérií, skontrolujte, či treba
naplniť príslušnú nádrž. Ak je úroveň hladiny
nižšia, pridajte destilovanú vodu.
4. V prípade modelov s integrovanou nabíjačkou
batérií vyberte napájací kábel nabíjačky batérií
z úložných hákov a napájací kábel zastrčte do
riadne uzemnenej zásuvky v stene.
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V prípade modelov vybavených externými
nabíjačkami batérií najskôr pripojte kábel DC
nabíjačky do zásuvky nabíjačky batérie, potom
pripojte napájací kábel AC do riadne uzemnenej
zásuvky v stene. Pokyny na prevádzku externej
nabíjačky sú uvedené v používateľskej príručke
externej nabíjačky batérií. Pri nabíjaní externou
nabíjačkou nezatvárajte regeneračnú nádrž na
kábloch nabíjačky.
PRE BEZPEČNOSŤ: Počas prevádzky nabíjačky
neodpájajte kábel jednosmerného napätia od
zásuvky stroja. Môže to spôsobiť iskrenie. Ak
je potrebné odpojiť nabíjačku počas procesu
nabíjania, odpojte najprv kábel sieťového
prívodu.
5. Nabíjačka začne automaticky nabíjať a vypne
sa pri úplnom nabití batérie. Maximálny cyklus
nabíjania môže trvať až 6 – 12 hodín v závislosti
od typu batérie.
Integrovaná nabíjačka batérií: Kontrolky
vybitia batérií sa budú rozsvecovať počas
cyklu nabíjania. Keď všetkých päť kontroliek
opakovane dvakrát zabliká, cyklus nabíjania je
ukončený.

Pro-membrane

Pro-panel

POZOR: Neodpájajte káble batérií, pokiaľ je
zapojená nabíjačka, môže dôjsť k poškodeniu
obvodovej dosky.
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6. Po nabití batérií odpojte napájací kábel a kábel
omotajte okolo hákov na kábel.
V prípade modelov vybavených externou
nabíjačkou skôr ako odpojíte nabíjačku od stroja,
najskôr vždy odpojte napájací kábel AC.
NASTAVENIA NABÍJAČKY BATÉRIÍ
Nabíjačka batérií je nastavená na nabíjanie typov
batérií dodávaných so strojom. Ak sa rozhodnete
použiť iný typ batérie alebo inú kapacitu batérie,
bude potrebné zmeniť profil nabíjania nabíjačky, aby
sa zabránilo poškodeniu batérií.
Ak sa rozhodnete použiť iný typ batérie alebo inú
kapacitu batérie, bude potrebné preprogramovať
identifikátor vybitia batérie stroja, aby sa predišlo
poškodeniu batérie alebo krátkej dobe chodu.
POZNÁMKA: Pri strojoch dodávaných bez batérií
sú indikátor vybitia batérie a integrovaná nabíjačka
predvolene nastavené na GÉLOVÉ batérie. Ak sa
rozhodnete použiť iný typ batérií, bude potrebné
zmeniť nastavenia podľa návodu nižšie.
POZNÁMKA: Pri strojoch dodávaných bez batérií a s
externou nabíjačkou je externá nabíjačka batérií od
výroby nastavená na vlhké olovené batérie. Indikátor
vybitia batérie stroja je predvolene nastavený na
GÉLOVÉ batérie. Indikátor vybitia batérie sa musí
preprogramovať, aby sa zhodoval s nastaveniami
nabíjačky (pozri nižšie časť EXTERNÁ NABÍJAČKA
BATÉRIÍ).
MODELY IRIS: Spoločnosť Tennant odporúča
používať rovnaký typ batérií pri modeloch
vybavených funkciou odosielania údajov o nabíjaní
prostredníctvom IRIS. Ak potrebujete odlišný
počet ampérhodín alebo iný typ batérií, kontaktujte
zákaznícky servis spoločnosti Tennant.

INTEGROVANÁ NABÍJAČKA BATÉRIÍ:
Model Pro-Membrane – Na zmenu nastavení
integrovanej nabíjačky batérií sa vyžaduje servisný
aplikačný softvér. Kontaktujte servis. Prípadne
možno profil nabíjačky zmeniť ručne. Pozrite si časť
ZMENA NASTAVENÍ INTEGROVANEJ NABÍJAČKY
BATÉRIÍ pre model Pro-Membrane. Po zmene
profilu nabíjačky batérií sa indikátor vybitia batérie
automaticky preprogramuje tak, aby sa zhodoval s
typom batérie.
Model Pro-Panel – Ak chcete zmeniť nastavenia
integrovanej nabíjačky batérií, pozrite si časť ZMENA
NASTAVENÍ INTEGROVANEJ NABÍJAČKY BATÉRIÍ
v sekcii DOZOR pre modely Pro-Panel. Indikátor
vybitia batérie sa automaticky preprogramuje tak, aby
sa zhodoval s výberom batérie.
ZMENA NASTAVENÍ INTEGROVANEJ NABÍJAČKY
BATÉRIÍ (model Pro-Membrane)
Ak chcete ručne zmeniť nastavenia zabudovanej
nabíjačky batérií na iný typ batérie, dôkladne
postupujte podľa pokynov nižšie:
POZNÁMKA: Ručný spôsob zmeny nastavení je iba
alternatívou v prípade, že ich nemôže zmeniť servis s
využitím špeciálneho softvéru.
1. Odpojte kábel batérie pripojený k stroju.
PRE BEZPEČNOSŤ: Pred servisom stroja
zastavte na rovnom mieste, vypnite stroj a
vyberte kľúč.
2. Na prístup k integrovanej nabíjačke batérií
otvorte prístupový panel.
3. Opatrne odlepte etiketu nabíjačky, čím získate
prístup k nastaveniu číselníka.

EXTERNÁ NABÍJAČKA BATÉRIÍ:
1. Ak chcete zmeniť nastavenia externej nabíjačky
batérií, prečítajte si príručku externej nabíjačky.
2. Pri preprogramovaní indikátora vybitia batérie
postupujte takto:
Model Pro-Membrane – Vyžaduje sa špeciálny
softvér, obráťte sa na servis.
Model Pro-Panel – Pozrite si časť ZMENA
NASTAVENÍ INTEGROVANEJ NABÍJAČKY BATÉRIÍ
v sekcii DOZOR pre modely Pro-Panel.
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4. Pomocou malého štandardného skrutkovača
otočte číselník na správny typ batérie podľa
nasledujúcej tabuľky.

Poloha
číselníka

Nastavenia popisu batérie s
rozsahmi AH

0

Nastavenie CAN-BUS*

1

Vlhké, Trojan 180 – 260 AH

2

Vlhké, Trojan 270 – 360 AH

3

Vlhké, Enersys/Tab 200 – 350 AH

4

AGM, Tianneng 180 – 260 AH

5

AGM, Discover 200 – 350 AH

6

Gélové, Sonnenschein 80 – 150 AH

* Nastavenie CAN-BUS, poloha číselníka 0, je
nastavenie softvéru naprogramované tak, aby sa
zhodovalo s typom batérie dodávaným so strojom.
Po ručnom nastavení číselníka na inú hodnotu ju
znovu nemeňte na 0, inak môže nastať poškodenie
batérie. Na opätovné vynulovanie na 0 sa vyžaduje
servisný aplikačný softvér. Kontaktujte servis.
5. Opätovne umiestnite späť etiketu.
6. Indikátor vybitia batérie nastavíte na nový typ
batérie tak, že kábel integrovanej nabíjačky
batérie zasuniete do elektrickej zásuvky. Softvér
stroja automaticky preprogramuje indikátor vybitia
batérie na nový typ batérie.
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RUČNÉ ČERPADLO MANUÁLNEHO SYSTÉMU
ZAVODŇOVANIA BATÉRIE (VOĽBA BATÉRIE
TAB)
Nasledujúce pokyny sa vzťahujú na modely
vybavené manuálnym systémom zavodňovania
batérií ručným čerpadlom.

2. Po nabití batérií skontrolujte indikátory hladiny
elektrolytu batérie umiestnené na krytoch batérie
(Obrázok 79). Ak je biely indikátor hladiny v
dolnej polohe, pridajte destilovanú vodu tak, ako
je to popísané v nasledujúcich pokynoch. Ak
je biely indikátor hladiny v plnej polohe (oproti
priehľadnému okienku), elektrolyt má správnu
hladinu, nie je treba žiadnu vodu.

Dolná

Plná
3. Nájdite spojku hadice plnenia batérie vo vnútri
priehradky na batériu. Pripojte hadicu ručného
čerpadla k systému zavodňovania batérie
Voliteľný manuálny systém zavodňovania batérií
poskytuje bezpečný a jednoduchý spôsob
udržiavania správnych hladín elektrolytu v batériách.
Je navrhnutý len pre batérie Wet BFS TAB.
PRE BEZPEČNOSŤ: Ak je to potrebné, pri
vykonávaní údržby stroja používajte osobné
ochranné prostriedky. Vyhnite sa kontaktu s
akumulátorovou kyselinou.
Pred použitím systému zavodnenia batérií
skontrolujte, či hadice a prípojky nie sú poškodené
alebo opotrebované.
1. Pred použitím systému zavodnenia batérie
najskôr batérie úplne nabite. Pred nabíjaním
do batérií nepridávajte vodu, pretože hladina
elektrolytu sa zvýši a počas nabíjania môže
pretiecť.

54

4. Opačný koniec hadice ručného čerpadla ponorte
do nádoby s destilovanou vodou
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5. Pevne stlačte balónik ručného čerpadla na
hadici. Biely indikátor hladiny sa zdvihne do plnej
polohy.

6. Po pridaní vody hadicu ručného čerpadla uložte
vo vnútri priehradky na batériu pre budúce
použitie
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AUTOMATICKÉ ZAVODŇOVANIE BATÉRÍÍ
SMART-FILL (VOLITEĽNÉ)
PRE BEZPEČNOSŤ: Ak je to potrebné, pri
vykonávaní údržby stroja používajte osobné
ochranné prostriedky. Vyhnite sa kontaktu s
akumulátorovou kyselinou.
Automatický systém zavodňovania batérií je
navrhnutý tak, aby batérie automaticky doplnil po
tom, ako stroj dosiahne obmedzený počet nabíjacích
cyklov. Neodstraňujte veká batérií a vodu do nich
nepridávajte ručne.
Skontrolujte, či zo systému automatického
zavodňovania batérií neuniká kvapalina, či nie
sú uvoľnené prípojky hadice, a či systém nie je
opotrebovaný alebo poškodený. Ak je poškodený,
vymeňte ho.

VYPÚŠŤACÍ VENTIL PRIESTORU PRE BATÉRIE
Pomocou vypúšťacieho ventilu priestoru pre batérie
vypustite kvapalinu z priestoru pre batérie.
PRE BEZPEČNOSŤ: Keď vykonávate údržbu
stroja, pri likvidácii kvapaliny v priestore pre
batériu sa vždy riaďte bezpečnostnými predpismi
pracoviska.
1. Umiestnite predok stroja nad oblasť, kde sa dá
priestor pre batériu bezpečne vyprázdniť, vypnite
stroj a vyberte kľúč.
PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
2. Otvorte vypúšťací ventil priestoru pre batérie a
kvapalinu nechajte vytiecť z priestoru pre batérie:
PRE BEZPEČNOSŤ: Ak je to potrebné, pri
vykonávaní údržby stroja používajte osobné
ochranné prostriedky. Vyhnite sa kontaktu s
akumulátorovou kyselinou.

Pravidelne kontrolujte hladinu vody v nádrži
automatického zavodňovania. Ak je hladina nízka,
pridajte destilovanú vodu.
PRE BEZPEČNOSŤ: Pri plnení nádrže stroja na
automatické zavodňovanie batérií používajte len
destilovanú vodu.

3. Keď z priestoru pre batérie vytečie celá
kvapalina, zatvorte vypúšťací ventil priestoru pre
batérie.

Pokiaľ je nádrž prázdna, indikátor automatického
zavodňovania používateľa upozorní na potrebu
pridať destilovanú vodu. Viac informácií nájdete v
časti PREVÁDZKA OVLÁDACIEHO PANELU.
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VÝMENA KEFY A PODLOŽKY

2. Na odpojenie kefy stlačte tlačidlo zmeny kefy.

Ak už kefy alebo podložky nečistia účinne, vymeňte
ich. Ak už kefy nečistia účinne, vymeňte ich.
Čistiace podložky sa musia umiestniť na pohony
podložiek, kým budú pripravené na použitie. Čistiaca
podložka drží na mieste vďaka strednému kotúču.
Na čistenie môžete použiť obidve strany podložky. Ak
chcete použiť druhú stranu podložky, otočte ju.
Čistiace podložky sa musia vyčistiť ihneď po použití
mydlom a vodou. Neumývajte podložky pomocou
tlakovej umývačky. Podložky zaveste alebo položte a
nechajte vysušiť.
POZNÁMKA: Kefy a podložky vymieňajte vždy
v súpravách. Inak bude jedna kefa alebo podložka
drsnejšia ako ostatné.

Tlačidlo zmeny kefy sa rozsvieti nazeleno, kým
sa čistiaca hlava nepremiestni, aby bolo možné
vymeniť pohon kefy alebo podložky.

VÝMENA KIEF ALEBO PODLOŽIEK PRI
STROJOCH PRO-PANEL
1. Postavte sa oboma nohami na pedál prítomnosti
obsluhy (nestláčajte aktivačný pedál), otočte
kľúč do polohy ON (ZAPNUTÉ) a stlačte tlačidlo
zmeny kefy na zvýšenie čistiacej hlavy na
správnu úroveň na výmenu kief alebo podložiek.
3. Počkajte, kým sa na displeji Pro-Panel neobjaví
zelená fajka a dve oranžové šípky.

POZNÁMKA: Zostaňte stáť na pedáli prítomnosti
obsluhy, kým čistiaca hlava nevykoná úplný cyklus
pohybu a nezastaví sa. Proces sa pozastaví
pri uvoľnení pedálu prítomnosti obsluhy. Na
pokračovanie v procese sa znova postavte na pedál
prítomnosti obsluhy a stlačte tlačidlo zmeny kefy.
Proces zrušíte otočením kľúčového prepínača do
polohy OFF (VYPNUTÉ).
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4. Uvoľnite pedál prítomnosti obsluhy.
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5. Stroje vybavené magnetickými nábojmi kefy:
Kefu alebo pohon podložky vytiahnite spod
čistiacej hlavy.

8. Uistite sa, že okrajová časť čistiacej hlavy je
správne umiestnená na čistiacej hlave.

UPOZORNENIE: Riziko spojené s
magnetickým poľom. Magnetický pohon
podložky/kefa môžu byť škodlivé pre
osoby s kardiostimulátormi alebo
zdravotnými implantátmi.

9. Zopakujte postup pri druhej kefe alebo pohone
podložky, ak je stroj vybavený duálnou čistiacou
hlavou.

Stroje vybavené 3-očkovými nábojmi kefy:
Na vybratie kefy alebo pohonu podložky uchopte
kotúč a rýchlo ho otočte.

6. Stroje vybavené magnetickými nábojmi kefy:
Zasuňte novú kefu alebo pohon podložky pod
čistiacu hlavu a kefu alebo pohon podložky
zdvíhajte, kým magnet nezaistí kefu alebo
podložku k náboju pohonu.
Stroje vybavené 3-očkovými nábojmi kefy:
Vložte tri očká do otvorov náboja motora a
rýchlo otočte pohon podložky / kefu proti smeru
hodinových ručičiek, aby sa náboj zapol.
7. Skontrolujte, či je kefa alebo pohon podložky
bezpečne upevnený k náboju pohonu kefy.
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VÝMENA KIEF ALEBO PODLOŽIEK PRI
STROJOCH PRO-MEMBRANE

Stroje vybavené 3-očkovými nábojmi kefy:
Na vybratie kefy alebo pohonu podložky uchopte
kotúč a rýchlo ho otočte.

1. Postavte sa oboma nohami na pedál prítomnosti
obsluhy (nestláčajte aktivačný pedál), otočte
kľúč do polohy ON (ZAPNUTÉ) a stlačte tlačidlo
zmeny kefy na zvýšenie čistiacej hlavy na
správnu úroveň na výmenu kief alebo podložiek.

4. Stroje vybavené magnetickými nábojmi kefy:
Zasuňte novú kefu alebo pohon podložky pod
čistiacu hlavu a kefu alebo pohon podložky
zdvíhajte, kým magnet nezaistí kefu alebo
podložku k náboju pohonu.
POZNÁMKA: Zostaňte stáť na pedáli prítomnosti
obsluhy, kým čistiaca hlava nevykoná úplný cyklus
pohybu. Proces sa pozastaví pri uvoľnení pedálu
prítomnosti obsluhy. Na pokračovanie v procese
sa znova postavte na pedál prítomnosti obsluhy a
stlačte tlačidlo zmeny kefy. Proces zrušíte otočením
kľúčového prepínača do polohy OFF (VYPNUTÉ).
2. Uvoľnite pedál obsluhy, keď zelená LED
kontrolka prestane blikať a zostane svietiť
nazeleno.

Stroje vybavené 3-očkovými nábojmi kefy:
Vložte tri očká do otvorov náboja motora a
rýchlo otočte pohon podložky / kefu proti smeru
hodinových ručičiek, aby sa náboj zapol.
5. Skontrolujte, či je kefa alebo pohon podložky
bezpečne upevnený k náboju pohonu kefy.
6. Uistite sa, že okrajová časť čistiacej hlavy je
správne umiestnená na čistiacej hlave.

3. Stroje vybavené magnetickými nábojmi kefy:
Kefu alebo pohon podložky vytiahnite spod
čistiacej hlavy.
UPOZORNENIE: Riziko spojené s
magnetickým poľom. Magnetický pohon
podložky/kefa môžu byť škodlivé pre
osoby s kardiostimulátormi alebo
zdravotnými implantátmi.

7. Zopakujte postup pri druhej kefe alebo pohone
podložky, ak je stroj vybavený duálnou čistiacou
hlavou.
8. Postavte sa znova na pedál prítomnosti obsluhy,
aby mohol stroj dokončiť cyklus výmeny kefy.
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VÝMENA LISTU STIERKY

4. Stlačte upínaciu páku stierky a súpravu stierky
vyberte zo stroja.

Každý list stierky má štyri stieracie hrany. Keď sa
listy opotrebujú, jednoducho otočte listy koniec za
koniec alebo z vrchu na spodok, aby ste získali novú
stieraciu hranu. Vymeňte list, keď sú všetky štyri
hrany opotrebované.
VÝMENA STIEROK PRI STROJOCH S 20 IN. (500
MM) ČISTIACIMI HLAVAMI
1. Zastavte stroj a čistiacu hlavu spustite nadol.
PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
2. Otočte súpravu stierky k pravej strane stroja.

5. Úplne povoľte štyri otočné tlačidlá na súprave
stierky. Takto sa oddelí pružinový zadržiavač
listov z rámu stierky.

3. Odpojte odsávaciu hadicu zo súpravy stierky.

6. Vyberte opotrebované listy zo zadržiavača listov.
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7. Otočte zadný list na novú stieraciu hranu a znova
namontujte listy. Zarovnajte otvory na listoch s
jazýčkami zadržiavača.

10. Nasúvajte súpravu stierky na vozík stierky, kým
nie sú v konzole zaistené oba kolíky vozíka
stierky.

8. Stlačte spoločne rám stierky a zadržiavač listov a
znovu utiahnite štyri otočné tlačidlá.

11. Uistite sa, že oba jazýčky stierky sa nachádzajú
nad okrajovou časťou čistiacej hlavy.

9. Umiestnite konzolu súpravy stierky k vozíku
stierky a zarovnajte kolíky vozíka stierky do
konzoly súpravy stierky.

12. Pripojte odsávaciu hadicu k súprave stierky.
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13. Otočte a vycentrujte súpravu stierky pod strojom.
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VÝMENA STIEROK PRI STROJOCH S 24 IN. (600
MM) ČISTIACIMI HLAVAMI

5. Úplne povoľte dve vonkajšie otočné tlačidlá
na súprave stierky. Takto sa oddelí pružinový
zadržiavač listov z rámu stierky.

1. Zastavte stroj a čistiacu hlavu spustite nadol.
PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
2. Otočte súpravu stierky k pravej strane stroja.

6. Vyberte opotrebované listy zo zadržiavača listov.

3. Odpojte odsávaciu hadicu zo súpravy stierky.

7. Otočte zadné listy na novú stieraciu hranu a
znova namontujte listy. Zarovnajte otvory na
listoch s jazýčkami zadržiavača.

4. Stlačte upínaciu páku stierky a súpravu stierky
vyberte zo stroja.
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8. Stlačte spoločne rám stierky a zadržiavač listov a
znovu utiahnite dve vonkajšie otočné tlačidlá.

11. Pripojte odsávaciu hadicu k súprave stierky.
12. Otočte a vycentrujte súpravu stierky pod strojom.

9. Umiestnite konzolu súpravy stierky k vozíku
stierky a zarovnajte kolíky vozíka stierky do
konzoly súpravy stierky.

10. Nasúvajte súpravu stierky na vozík stierky, kým
nie sú v konzole zaistené oba kolíky vozíka
stierky.
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VÝMENA KAZETY NA ÚPRAVU VODY ecH2O
PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.

3. Odpojte konektory dvoch hadíc od vrchnej
časti kazety tak, že stlačíte sivé hrdlá smerom
dovnútra a vytiahnete konektory smerom von.
Zdvihnite kazetu a vyberte ju.

Kazeta na úpravu vody sa musí vymeniť, keď
dosiahne maximálnu spotrebu vody alebo čas
exspirácie, odkedy bola kazeta aktivovaná, podľa
toho, čo nastane skôr. Ovládací panel vyšle kód,
keď nastane čas na výmenu kazety. Viac informácií
nájdete v časti PREVÁDZKA OVLÁDACIEHO
PANELU.
V závislosti od používania stroja môže v priemere
nová kazeta vydržať od 12 mesiacov pri namáhavom
používaní stroja až do 24 mesiacov pri miernom
používaní stroja.
POZOR: Pri prvom použití a po výmene kazety
na úpravu vody bude systém ec-H2O automaticky
prevyšovať zvolenú rýchlosť prietoku roztoku až na
75 minút.
1. Odstavte stroj na rovnej ploche a vyberte kľúč.
2. Otvorte prístupový panel na prístup ku kazete na
úpravu vody ec-H2O.
4. Na štítku novej kazety vyplňte dátum inštalácie.
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5. Nainštalujte novú kazetu a znovu pripojte dve
hadice. Skontrolujte, či sú konektory hadíc úplne
vložené do kazety.
Pred vykonaním nasledujúceho postupu si
dôkladne prečítajte všetky kroky a uistite sa, že
ste im porozumeli.
a. Zapnite kľúč.
b. Servisný spínač na module ec‐H2O
podržte stlačený na 10 sekúnd.
Keď servisný spínač uvoľníte, tri
kontrolky prietoku roztoku sa začnú
zapínať a vypínať.
c. Do 5 sekúnd od uvoľnenia
servisného spínača rýchlo stlačte a uvoľnite
tlačidlo
prietoku roztoku na module ec-H2O,
zatiaľ čo sa vypínajú a zapínajú
tri svetelné kontrolky.
Tieto tri kontrolky potom trikrát zablikajú,
čo bude znamenať, že časovač sa
vynuloval. Ak kontrolky trikrát nezablikajú,
postup zopakujte.

DVÍHANIE STROJA
PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.
Ak chcete stroj nadvihnúť, aby bolo možné
uskutočniť servisný zásah, využite na to určené
miesta. Vyprázdnite obnovovaciu nádrž a nádrž na
roztok a pred zdvíhaním umiestnite stroj na rovnú
plochu.
PRE BEZPEČNOSŤ: Pri vykonávaní servisného
zásahu zdvíhajte stroj len na určených miestach.
Podoprite stroj montážnymi stojanmi na
zdvíhanie. Na zdvíhanie použite iba zdvihák
primeraný váhe stroja.
Zadný bod na dvíhanie.

Predné body na dvíhanie.
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ZDVIHNUTIE PREDKU STROJA

ZDVIHNUTIE ZADNEJ ČASTI STROJA

PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.

PRE BEZPEČNOSŤ: Skôr ako stroj opustíte alebo
v ňom vykonáte servisný zásah, zastavte na
rovnom mieste, vypnite stroj a vytiahnite kľúč.

1. Nastavte volant tak, aby bol nasmerovaný na
jazdenie rovno.

1. Zablokujte obe predné hnacie kolesá.

2. Zablokujte zadné koleso.
3. Umiestnite pojazdný zdvihák pod stredový bod
na zdvíhanie umiestnený v prednej časti stroja.

2. Otočte súpravu stierky k pravej strane stroja.
3. Odstráňte spodný kryt stroja.

4. Pomocou zdviháka dvihnite stroj z podlahy.

5. Umiestnite montážny stojan pod druhý bod na
zdvíhanie a znížte stroj na montážny stojan.
Hmotnosť stroja tak podopierajú montážny stojan
aj pojazdný zdvihák.

4. Umiestnite pojazdný zdvihák pod bod na
upevnenie / dvíhanie a usporiadajte všetky
hadice / káble tak, aby neboli rozdrtené pri
zdvihnutí stroja z podlahy.

5. Pomocou zdviháka dvihnite stroj z podlahy.

6. Po dokončení údržby pomocou pojazdného
zdviháka dvihnite stroj z montážneho stojana,
tento vyberte spopod stroja a spustite stroj na
podlahu.
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6. Pod zadnú časť stroja položte kus dreva, ktorý
bude predstavovať dodatočnú oporu.

Stroj tlačte alebo ťahajte iba na veľmi krátku
vzdialenosť a neprekračujte rýchlosť 3,2 km/hod (2
mph). Stroj NIE je určený na tlačenie alebo ťahanie
na dlhú vzdialenosť alebo pri vysokej rýchlosti.
POZOR! Stroj netlačte alebo neťahajte na dlhú
vzdialenosť, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu
hnacieho systému.
Bezprostredne po tlačení stroja vyberte skrutkovač
zasunutý medzi pákou elektronickej brzdy a
nábojom. NIKDY neprevádzkujte stroj s vypnutou
brzdou.
PRE BEZPEČNOSŤ: Neprevádzkujte stroj
s vypnutou brzdou.

7. Po dokončení údržby pomocou pojazdného
zdviháka dvihnite stroj z montážneho stojana,
odstráňte kus dreva spod stroja a spustite stroj
na podlahu.
8. Spodný kryt znova namontujte na stroj.

TLAČENIE, ŤAHANIE A PREPRAVA
STROJA
TLAČENIE A ŤAHANIE STROJA
PRE BEZPEČNOSŤ: Pri údržbe stroja netlačte ani
neťahajte stroj bez obsluhy, ktorá ovláda stroj.
Ak sa stroj vypne, dá sa tlačiť spredu alebo zozadu,
ale ťahať sa dá len spredu.
Pred ťahaním alebo tlačením stroja musí byť
deaktivovaná brzda. Na deaktiváciu brzdy vložte hrot
malého skrutkovača medzi páku elektronickej brzdy
a náboj. Keď je brzda deaktivovaná, stroj sa môže
voľne pohybovať.

PREPRAVA STROJA
Pri preprave stroja v prívesnom vozidle alebo
nákladnom automobile dodržiavajte postup pri
nakladaní a upevnení:
1. Vypustite nádrže, zdvihnite čistiacu hlavu a
vyberte súpravu stierok.
2. Opatrne naložte stroj na prívesné vozidlo alebo
nákladný automobil.
PRE BEZPEČNOSŤ: Pri nakladaní/vykladaní
použite plošinu, ktorá unesie hmotnosť stroja a
obsluhujúcu osobu. Na naklonených plochách
alebo rampách sa neotáčajte. Nevstupujte so
strojom na klzkú plošinu.
PRE BEZPEČNOSŤ: Pri nakladaní/skladaní
neobsluhujte stroj pri uhle sklonu plošiny
väčšom ako 18 %. Ak sklon plošiny presahuje
18 %, použite navijak
3. Ak už je stroj naložený, umiestnite predok stroja
nahor oproti prednej časti prívesného vozidla
alebo nákladného automobilu. Čistiacu hlavu
spustite nadol a otočte kľúč do vypnutej polohy.
4. Za každé koleso umiestnite blokovací prvok.
5. Stroj zabezpečte pripínacími popruhmi pomocou
štyroch pripínacích svoriek umiestnených na
ráme stroja. V prípade potreby nainštalujte na
podlahu prívesného vozidla alebo nákladného
automobilu pripínacie svorky.
POZNÁMKA: Pri preprave stroja v otvorenom
prívesnom vozidle alebo nákladnom automobile
zaistite veko regeneračnej nádrže.
POZOR: Na pripnutie nepoužívajte oblasť
ovládacej konzoly alebo vodiace koľajničky
príslušenstva, mohlo by dôjsť k poškodeniu.
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SKLADOVANIE STROJA

OCHRANA PROTI ZAMRZNUTIU

Pri uskladnení stroja na dlhšie obdobie by ste mali
dodržať nasledujúce kroky.

Skladovanie stroja pri teplotách mrznutia.

1. Ak chcete predĺžiť životnosť batérií, pred
uskladnením nabite batérie. Batérie dobíjajte raz
za mesiac.

1. Úplne vyprázdnite nádrž na roztok a regeneračnú
nádrž.
2. Vyprázdnite vodu z filtra nádrže na roztok
umiestneného pod strojom. Vymeňte filter.

2. Pred uskladnením odpojte batérie.
3. Vypusťte a vypláchnite regeneračnú nádrž a
nádrž na roztok.
4. Stroj skladujte na suchom mieste so stierkou a
čistiacou hlavou v polohe nahor.
POZOR: Nevystavujte stroj dažďu, skladujte ho v
interiéri.
5. Na zlepšenie prúdenia vzduchu otvorte veko
regeneračnej nádrže.
6. Ak stroj skladujete pri teplotách pod bodom
mrazu, prejdite na časť OCHRANA PROTI
ZAMRZNUTIU.
POZNÁMKA: Aby sa zabránilo potenciálnemu
poškodeniu stroja, skladujte stroj v prostredí, kde sa
nenachádzajú hlodavce ani hmyz.
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3. Nalejte 4 litre / 1 galón propylénglykolovej
nemrznúcej zmesi pre rekreačné vozidlá (RV) do
nádrže s roztokom.
Modely vybavené voliteľnou nádržou kritického
prostredia na prostriedok – Zdvihnite nádrž zo
stroja a vyprázdnite z nej čistiaci prostriedok.
Vráťte nádrž na miesto. Nalejte 1 liter / 1/4
galóna propylénglykolovej nemrznúcej zmesi
pre rekreačné vozidlá (RV) do nádrže s čistiacim
prostriedkom.
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4. Modely bez systému ec-H2O – Zapnite stroj a
spustite systém prietoku roztoku. Vypnite stroj,
keď je na podlahe vidieť nemrznúca zmes.
Modely so systémom ec-H2O a režimom
kritického prostredia – Nastavte číselník pomeru
čistiaceho prostriedku na najvyššiu koncentráciu.
Zapnite stroj a nastavte vysokú rýchlosť prietoku
roztoku. Zapnite čistenie ec-H2O a stlačte tlačidlo
kritického prostredia, aby nemrznúca zmes
prechádzala cez oba systémy. Vypnite stroj, keď
je viditeľná nemrznúca zmes na podlahe. Môže
to trvať až dve minúty.
Modely so systémom ec-H2O – Zapnite stroj,
nastavte vysokú rýchlosť prietoku roztoku a
zapnite čistenie ec-H2O, aby nemrznúca zmes
prechádzala cez systém. Vypnite stroj, keď je
viditeľná nemrznúca zmes na podlahe. Môže to
trvať až dve minúty.
5. Modely s voliteľnou nádržou automatického
zavodňovania batérií – Zdvihnite nádrž zo stroja
a vyprázdnite z nej vodu.

DÔLEŽITÉ: Nemrznúcu zmes NEPRIDÁVAJTE
do nádrže na automatické zavodňovanie batérií.
6. Po uskladnení stroja pri mrznúcej teplote
vypustite zvyšnú časť nemrznúcej zmesi z nádrže
na roztok a voliteľnej nádrže kritického prostredia
s prostriedkom. Pridajte čistú vodu do nádrže na
roztok a do voliteľnej nádrže s prostriedkom a
zapnite stroj na prepláchnutie systému.
7. Ak je súčasťou stroja nádrž na automatické
zavodňovanie batérií, naplňte ju destilovanou
vodou.
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RIEŠENIE PROBLÉMOV STROJA
Problém

Príčina

Riešenie

Ikona indikátora
servisu bliká

Zistila sa porucha stroja alebo
integrovanej nabíjačky batérie

Pozrite si časť KÓDY INDIKÁTORA
SERVISU

Ikona ec-H2O je
červená alebo bliká
načerveno

Zistila sa systémová chyba ec-H2O

Pozrite si časť KÓDY INDIKÁTORA
SERVISU

Ikona ec-H2O je bliká
načerveno a namodro

Kazeta ec-H2O dosiahla maximálnu
spotrebu vody alebo životnosť

Vymeňte kazetu ec-H2O

Stroj nefunguje

Tlačidlo núdzového vypnutia aktivované

Stlačte tlačidlo pre vynulovanie

Zistila sa chyba stroja

Pozrite si časť KÓDY INDIKÁTORA
SERVISU

Batérie sú vybité

Dobite batérie

Uvoľnené káble batérie

Dotiahnite uvoľnené káble

Poruchové batérie

Vymeňte batérie

Poruchový kľúčový prepínač

Kontaktujte servis

Poruchový zelený aktivačný pedál

Kontaktujte servis

Aktivovaný istič

Istič resetujte

Poruchová riadiaca doska

Kontaktujte servis

Integrovaná nabíjačka Zástrčka nepripojená k zdroju napájania
batérie nefunguje
Batérie sú príliš vybité

Pohon stroja
nefunguje

Motor kefy nefunguje

Vákuový motor
nefunguje

70

Skontrolujte zástrčku
Vymeňte batérie

Bola zistená porucha nabíjačky batérie

Pozrite si časť KÓDY INDIKÁTORA
SERVISU

Poruchová nabíjačka

Vymeňte nabíjačku

Poruchový napájací kábel

Vymeňte napájací kábel

Kontrolka jazdy vpred / vzad rýchlo bliká

Dajte preč nohu zo zeleného aktivačného
pedála

Bola zistená chyba pohonu stroja

Pozrite si časť KÓDY INDIKÁTORA
SERVISU

Aktivovaný istič

Istič resetujte

Poruchový motor pohonu alebo kabeláž

Kontaktujte servis

Opotrebované uhlíkové kefy v motore

Kontaktujte servis

Bola zistená chyba motora kefy

Pozrite si časť KÓDY INDIKÁTORA
SERVISU

Poruchový motor podložky alebo chybná
kabeláž

Kontaktujte servis

Opotrebované uhlíkové kefy v motore

Kontaktujte servis

Prasknutý alebo voľný remeň

Kontaktujte servis

Súprava stierky sa nenachádza na
podlahe

Znížte súpravu stierky na podlahu

Bola zistená porucha vákuového motora

Pozrite si časť KÓDY INDIKÁTORA
SERVISU

Poruchový vákuový motor alebo káble

Kontaktujte servis
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Problém

Príčina

Slabý výkon pri čistení Zachytený odpad v kefe/podložke

Stroj zanecháva vodu
– slabý alebo žiadny
zber vody

Slabý alebo žiaden
prietok roztoku

Nádrž kritického
prostredia
nerozptyľuje čistiaci
prostriedok

Nádrž na automatické
zavodňovanie batérií
nedávkuje vodu
Krátka doba chodu
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Riešenie
Odstráňte drobný odpad

Opotrebovaná kefa/podložka

Vymeňte kefu/podložku

Nesprávne nastavenie tlaku kefy

Upravte tlak kefy

Nesprávny typ kefy/podložky

Použite správnu kefu/podložku pri
aplikácii

Slabo nabitá batéria

Dobite batérie

Nerovnomerný tlak kefy

Čistiace hlavy/kefy nie sú vyrovnané.
Kontaktujte servis

Regeneračná nádrž je plná alebo nános
prebytočnej peny

Vypustite regeneračnú nádrž

Uvoľnený uzáver vypúšťacej hadice

Vráťte uzáver na miesto

Opotrebované listy stierky

Otočte alebo vymeňte listy stierky

Zanesený zachytávač kvapkajúcej vody
(súprava stierky)

Vyberte kryt a vyčistite ho

Zanesená súprava stierky

Vyčistite súpravu stierky

Uvoľnená prípojka odsávacej hadice

Zaistite prípojku odsávacej hadice

Zanesená odsávacia hadica

Prepláchnite odsávaciu hadicu

Poškodená odsávacia hadica

Vymeňte odsávaciu hadicu

Zanesená plaváková uzatváracia
priehradka v regeneračnej nádrži

Vyčistite priehradku

Viečko regeneračnej nádrže nie je úplne
zatvorené

Skontrolujte prekážky na viečku

Chybné tesnenia na viečku regeneračnej
nádrže

Vymeňte tesnenie

Vyprázdnite nádrž na roztok

Znovu naplňte nádrž na roztok

Je nastavená nízka rýchlosť prietoku
roztoku

Zvýšte rýchlosť prietoku roztoku

Zanesený filter nádrže s roztokom

Filter vyčistite

Prívodné potrubie roztoku je upchaté

Prepláchnite prívodné potrubie roztoku

Čerpadlo ec-H2O nenapúšťa

Reštartujte stroj a nastavte prietok na
vysoký

Žiadny čistiaci prostriedok

Znovu naplňte nádrž

Poruchový plavákový spínač

Kontaktujte servis

Poruchové čerpadlo

Kontaktujte servis

Poruchový potenciometer čerpadla

Kontaktujte servis

Poruchový ovládací panel

Kontaktujte servis

Nádrž je prázdna

Znovu naplňte nádrž

Poruchové čerpadlo

Kontaktujte servis

Čerpadlo nenapúšťa

Kontaktujte servis

Poruchová riadiaca doska

Kontaktujte servis

Slabo nabitá batéria

Nabite batérie

Batérie potrebujú údržbu

Pozrite si časť BATÉRIE

Poškodená batéria alebo koniec
životnosti batérie

Vymeňte batérie

Indikátor vybitia batérie je
naprogramovaný nesprávne

Pozrite si časť NABÍJANIE BATÉRIÍ

Poruchová nabíjačka

Vymeňte nabíjačku batérie

Tlak kefy nastavený príliš vysoko

Znížte tlak kefy
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VŠEOBECNÉ ROZMERY/KAPACITY/VÝKON STROJA
MODEL
Dĺžka
Dĺžka (s voliteľným vozíkom na príslušenstvo)

20 in. / 500 mm pri jednom
kotúči

24 in. / 600 mm pri duálnom
kotúči

55 in / 1397 mm

55 in / 1397 mm

77.75 in / 1975 mm

77.75 in / 1975 mm

Šírka (telo)

26,5 in / 673 mm

26,5 in / 673 mm

Výška

49 in / 1245 mm

49 in / 1245 mm

Hmotnosť

490 lb / 222 kg

495 lb / 225 kg

Hmotnosť (s batériami)

725 lb / 329 kg

730 lb / 331 kg

GVW

1100 lb / 500 kg

Max. nosnosť vozíka na príslušenstvo (voliteľný)
Šírka stierky

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

Kapacita nádrže s roztokom

30,7 in / 780 mm
14,1 gal / 53 l

Kapacita regeneračnej nádrže

18,4 gal / 70 l

Kapacita nádrže pre kritické prostredie

0,66 gal / 2,5 l

Kapacita nádrže na automatické zavodňovanie batérií
Šírka dráhy čistenia
Prítlak

0,48 gal / 1,8 l
20 in / 508 mm

24 in / 610 mm

62 lb / 28 kg
90 lb / 41 kg

64 lb/ 29 kg
91 lb / 41 kg

Rýchlosť čistenia

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

Prepravná rýchlosť

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

Rýchlosť cúvania

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

Miera produktivity – predpokladaná skutočná

24588 stôp2/hod. / 2287 m2/hod.

30052 stôp2/hod. / 2795 m2/hod.

Miera produktivity ec-H2O – predpokladaná skutočná

25284 stôp2/hod. / 2351 m2/hod.

30903 stôp2/hod. / 2874 m2/hod.

Šírka otáčacej uličky

60 in / 1524 mm

Šírka uličky pri otáčaní (s voliteľným vozíkom na
príslušenstvo)

80 in / 2032 mm

Sklon rampy pri čistení

9%

Maximálny sklon rampy pri preprave (menovitá hrubá
hmotnosť vozidla)

9%

Sklon rampy pri nakladaní – prázdne nádrže

18 %

Rýchlosť prietoku roztoku

Nízky: 0,15 gpm / 0,57 l/min, Stredný: 0,35 gpm / 1,32 l/min,
Vysoký: 0,50 gpm / 1,89 l/min

Rýchlosť prietoku roztoku ec-H2O

Nízky: 0,12 gpm / 0,45 l/min, Stredný: 0,25 gpm / 0,95 l/min,
Vysoký: 0,35 gpm / 1,32 l/min

Motor(y) kefy
Hnací motor

24 VDC, 0,87 Hp / 65 kW
24 VDC, 0,64 Hp / 48 kW, 20 A

Vákuový motor

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

Nasávanie vody

42 v H2O / 1067 mm

Nasávanie vody v tichom režime
Čerpadlo roztoku ec-H2O
Čerpadlo roztoku pre kritické prostredie
Čerpadlo automatického zavodňovania batérií
Napätie stroja
Kapacita batérií
Celková spotreba energie
Nabíjačka batérie – zabudovaná
Nabíjačka batérie – inteligentná externá
Stupeň ochrany
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30 v H2O / 762 mm
24 VDC, 2 A, 1,0 gpm / 3,8 l/min, min. otvorený prietok
24 VDC, 1,7 A, 2,0 uncí/min / 59 ml/min, min. otvorený prietok
13,5 VDC, 4 A, 0,9 gpm / 3,5 l/min, min. otvorený prietok
24 VDC
4 - 6 V 210 AH C/20 vlhké, 4 - 6 V 240 AH C/20 vlhké,
4 - 6 V 220 AH C/20 AGM
1,1 kW
115 – 240 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC, 25 A
85 – 270 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC, 650 W (27,1 A)
IPX3
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MODEL

20 in. / 500 mm pri jednom
kotúči

24 in. / 600 mm pri duálnom
kotúči

Hladina akustického tlaku LpA*

63,7 dBA

64,5 dBA

Hladina akustického tlaku LpA* - tichý režim

59,7 dBA

61,3 dBA

Neurčitosť zvuku KpA*

3,0 dBA

3,0 dBA

Neurčitosť úrovne intenzity zvuku LpA – neurčitosť KpA*

82,5 dBA

84,0 dBA

Vibrácie stroja – ruka-rameno*

<2,5 m/s2

Okolitá prevádzková teplota

Min: 36° F / 2° C Max: 110° F / 43° C

ROZMERY STROJA
500 mm / 20 in. Model s jedným kotúčom:

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 in. Model s duálnym kotúčom:

780 mm
(30.7 in)

673 mm
(26.5 in)

1,245 mm
(49 in)

1397 mm
(55 in)

Vozík na príslušenstvo (voliteľný)

1975 mm
(77.75 in)
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OVLÁDACIE PRVKY DOZORU
OVLÁDACIE PRVKY DOZORU
POZOR: Nasledujúce pokyny sú určené len pre
dozor. Ak je to potrebné, odstráňte strany z príručky.
Funkcia ovládacích prvkov dozoru umožňuje dozoru
naprogramovať nastavenia čistenia pre obsluhu.
Funkcia blokovania zabráni obsluhe, aby zmenila
alebo uložila nastavenia zóny.
Funkcia ovládacích prvkov dozoru zníži variabilitu
stroja na konzistentné, opakovateľné výsledky
čistenia, pričom sa zachová kvalita stroja bez
ohľadu na skúsenosti používateľa a zníži sa potreba
zaškolenia používateľa.
MODEL S OVLÁDACÍM PANELOM PROMEMBRANE
Stroj má tri prevádzkové režimy ovládania, z ktorých
si dozor môže vybrať:
Odomknutý režim 1: Obsluha plne ovláda všetky
parametre čistenia s možnosťou zmeniť konfiguráciu
predvolených ovládacích tlačidiel zóny. Odomknutý
režim 1 je predvoleným výrobným nastavením.

3. Ak chcete vybrať alebo zmeniť režim ovládania
dozorom, podržte stlačené príslušné ovládacie
tlačidlo zóny, kým indikátor LED trikrát nezabliká.
Pre uzamknutý režim 3 podržte súčasne
stlačené ovládacie tlačidlá zóny 1 a 2. Po zvolení
režimu indikátor LED prestane blikať.
Odomknutý režim 1 = tlačidlo ovládania zóny 1
Uzamknutý režim 2 = tlačidlo ovládania zóny 2
Uzamknutý režim 3 = tlačidlá ovládania zóny 1
a2

Odomknutý režim 1 Uzamknutý režim 2 Uzamknutý režim 3

4. Ak chcete konfigurovať predvolené nastavenia
ovládacích tlačidiel zóny pre uzamknuté režimy
2 alebo 3, stlačte tlačidlo prietoku roztoku.

Uzamknutý režim 2: Ovládacie tlačidlá zóny
sú predvolené a uzamknuté dozorom. Obsluha
má možnosť zmeniť konfiguráciu predvolených
ovládacích tlačidiel zóny, ale nemôže ich uložiť.
Uzamknutý režim 3: Ovládacie tlačidlá zóny sú
predvolené a uzamknuté dozorom. Obsluha môže
používať len ovládacie tlačidlá zóny konfigurované
dozorom.
VSTUP DO REŽIMOV OVLÁDANIA DOZORU
1. Odstavte stroj na rovnej ploche a kľúč otočte do
vypnutej polohy ( O ).
2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo tlaku kefy,
pričom otočte kľúč do zapnutej polohy. Uvoľnite
tlačidlo, keď sa zapne LED kontrolka vybitia
batérie úplne vpravo. Po uvoľnení tlačidla sa
aktívny režim ovládania dozorom zobrazí, ako je
opísané v kroku 3.
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5. Konfigurujte predvolené nastavenia ovládacích
tlačidiel zóny podľa zoznamu nižšie a následne
ovládacie tlačidlo zóny podržte stlačené, kým
trikrát nezabliká. Predvolené nastavenie sa uloží.
Zopakujte proces pre ďalšie dve zóny. Ak chcete
nastaviť ovládanie zóny 3, stlačte ovládacie
tlačidlá zón 1 a 2 súčasne.
Predvolené nastavenia ovládania zóny:
-- Prítlak kefy
-- Rýchlosť prietoku roztoku
-- Zapnutie alebo vypnutie tlačidla Quiet-Mode
-- Zapnutie alebo vypnutie spínača režimu ecH2O
-- Zapnutie alebo vypnutie tlačidla pre kritické
prostredie
(podržte stlačené tlačidlo na 3 sekundy, kým sa
nerozsvieti LED kontrolka)
-- Nastavenie maximálnej rýchlosti čistenia

T350 9016456 (1-2019)
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Ak chcete nastaviť maximálnu rýchlosť čistenia,
stlačte tlačidlo pre kritické prostredie na
prechádzanie piatich volieb rýchlosti tak, ako
je to popísané nižšie. Pokiaľ váš model nie je
vybavený tlačidlom pre kritické prostredie, stlačte
oblasť na paneli podľa obrázka. Tlačidlo je skryté.
Výber rýchlosti sa zobrazuje pomocou LED
indikátora vybitia batérie. Červený LED indikátor
zastupuje najnižšiu rýchlosť. Zelený LED indikátor
najviac vpravo zastupuje najvyššiu rýchlosť.

Najnižšia

Najvyššia

POZNÁMKA: Nastavenie maximálnej rýchlosti
čistenia možno upraviť len v uzamknutom režime
ovládania dozorom 2 a 3.
6. Ak chcete ukončiť režim ovládania dozorom,
otočte kľúč do vypnutej polohy.
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MODEL S OVLÁDACÍMI PRVKAMI PRO-PANEL
Existujú dva typy používateľských režimov, ktoré sa
prepoja s domovskou obrazovkou.

VSTUP DO REŽIMU DOZORU
1. Zapnite stroj. Pri spustení sa zobrazí domovská
obrazovka. Stlačte tlačidlo pomoci.

Režim obsluhy – Umožňuje prevádzkovanie
stroja s povoleniami a obmedzeniami od dozoru.
Domovská obrazovka režimu obsluhy sa obmedzuje
na prístup k tlačidlám nastavení stroja a maximálnej
rýchlosti čistenia. Existujú dva typy používateľských
režimov, ktoré sa prepoja s domovskou obrazovkou
obsluhy:

2. Stlačte tlačidlo prihlásenia.

Režim dozoru – Umožňuje prevádzkovanie
stroja s úplným používaním všetkých ovládacích
prvkov spolu s povoleniami a obmedzeniami
pre konfiguráciu režimu obsluhy a možnosťou
prihlásenia sa. Domovská obrazovka režimu dozoru
poskytuje prístup k tlačidlám nastavení stroja a
maximálnej rýchlosti čistenia.

3. Prvé použitie – Zadajte prihlasovací kód dozoru
„1234“ pridelený od výroby a následne stlačte
zelené tlačidlo vstupu.

Nový stroj z výroby sa automaticky spustí v
režime dozoru s vopred prideleným predvoleným
profilom dozoru. Prihlasovací kód stroja pre
dozor je od výroby „1234”. Tento prihlasovací kód
sa nevyžaduje, kým nie je aktivovaný. Meno a
prihlasovací kód predvoleného profilu dozoru sa
môže zmeniť tak, ako je to popísané v tejto časti. Ak
zabudnete nový pridelený prihlasovací kód v režime
dozoru, použite kód pre obnovenie prihlásenia
836626826.
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4. Zobrazí sa domovská obrazovka režimu dozoru.
Stlačte tlačidlo nastavení stroja.

PRIDANIE/ÚPRAVA PROFILOV
1. Stlačte tlačidlo Add/Edit Profiles (Pridať/upraviť
profily), keď chcete vytvoriť nový používateľský
profil.

5. Obrazovka s nastaveniami stroja poskytuje
prístup k nasledujúcej ponuke.
2. Stlačte tlačidlo Add Profile (Pridať profil), keď
chcete pridať nový používateľský profil.

Videopomocník – Na zobrazenie
konkrétnych postupov pri prevádzke a
údržbe.
Pridať/upraviť profily – Na pridanie/úpravu
profilov používateľov stroja.
Typ batérie – Na konfiguráciu rozličných
druhov batérií. Pozrite si časť BATÉRIE.

Stlačte tlačidlo Edit Profile (Upraviť profil),
keď chcete upraviť existujúci profil.
Stlačte tlačidlo Copy Profile (Kopírovať profil),
keď chcete skopírovať existujúci profil.
Stlačte tlačidlo Delete Profile (Vymazať profil),
keď chcete vymazať existujúci profil.

Aktivovať prihlásenie – Na aktiváciu
požadovaného prihlasovacieho kódu pri
spustení stroja na prevádzkovanie stroja.
Kalibrácia dotykov – Na kalibráciu
dotykovej obrazovky, ak sú dotykové body
nevyrovnané.
Obnovenie výrobných nastavení – Vynuluje
prihlasovací kód dozoru späť na predvolený
výrobný kód „1234“, odstráni používateľské
profily a vynuluje všetky vlastné nastavenia
ovládacích tlačidiel zóny späť na predvolené
výrobné zóny.
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3. Ak chcete pridať profil v režime obsluhy,
stlačte tlačidlo Operator (Obsluha). Na pridanie
ďalšieho profilu v režime dozoru stlačte tlačidlo
Supervisor (Dozor).
Poznámka: Predvolený profil dozoru v stroji nie je
možné vymazať zo zoznamu profilov.

Stlačte tlačidlo Operator (Obsluha), keď
chcete pridať, upraviť, kopírovať alebo
vymazať profil obsluhy.

5. Priraďte novému používateľskému profilu
prihlasovací kód a následne stlačte zelené
tlačidlo vstupu. Nový prihlasovací kód môže byť
akoukoľvek kombináciou číslic v dĺžke od 3 do 8
číslic.

6. Vyberte ovládacie prvky, ku ktorým má mať
nový používateľ prístup. Zelená predstavuje
odomknuté ovládacie prvky a šedá predstavuje
uzamknuté ovládacie prvky. Stlačte blikajúce
tlačidlo na uloženie, ak chcete nový profil uložiť.

Stlačte tlačidlo Supervisor (Dozor), keď
chcete pridať, upraviť, kopírovať alebo
vymazať profil dozoru.
4. Zadajte názov nového používateľského profilu a
následne stlačte zelené tlačidlo vstupu.

7. Profil nového používateľa sa teraz uloží do
zoznamu profilov obsluhy, ako je uvedené na
obrázku. Môžete pridať viaceré používateľské
profily obsluhy a dozoru. Stlačte tlačidlo
so šípkou späť, ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, aby ste pridali viac
používateľských profilov.
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8. Viac informácií o aktivovaní obrazovky
prihlásenia pri spustení nájdete v časti Aktivácia
prihlásenia.

OBRAZOVKA AKTIVÁCIE PRIHLÁSENIA
1. Zapnite stroj.

5. Na aktiváciu prihlásenia stlačte tlačidlo yes (áno).

6. Teraz sa pri spustení stroja zobrazí obrazovka
prihlásenia. Nový používateľ, ak bude chcieť
prevádzkovať stroj, bude musieť zadať
prihlasovací kód, ktorý mu bol priradený.

2. Stlačte tlačidlo pomoci a prihláste sa do stroja v
režime dozoru. Pozrite si časť Vstup do režimu
dozoru.
3. Stlačte tlačidlo nastavení stroja.

7. Keď používateľ ukončí prevádzkovanie stroja,
odporúča sa, aby sa odhlásil stlačením tlačidla
pomoci, a potom stlačením tlačidla odhlásenia.
Ďalším spôsobom odhlásenia je otočenie kľúča
do vypnutej polohy.
4. Stlačte tlačidlo Enable Login (Aktivovať
prihlásenie). Tlačidlo Enable Login (Aktivovať
prihlásenie) sa zmení na Disable Login
(Deaktivovať prihlásenie).
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OBRAZOVKA DEAKTIVÁCIE PRIHLÁSENIA
1. Zapnite stroj.
2. Stlačte tlačidlo pomoci a prihláste sa do stroja
v režime dozoru. Pozrite si časť VSTUP DO
REŽIMU DOZORU.

6. Stlačte tlačidlo Operator (Obsluha) alebo
Supervisor (Dozor), aby ste vybrali, ktorý
používateľský profil sa predvolene zobrazí na
domovskej obrazovke bez potreby prihlásenia.

3. Stlačte tlačidlo nastavení stroja.

4. Stlačte tlačidlo Disable Login (Deaktivovať
prihlásenie).

5. Ak chcete deaktivovať prihlásenie pri spustení,
stlačte tlačidlo yes (áno).

7. Zvoľte vopred priradený používateľský profil.
V tomto príklade je zvolený profil operátora
„JOHN“. Na použitie nastavenia otočte kľúč do
vypnutej polohy.

8. Pri spustení bude teraz domovská obrazovka
nastavená bez potreby prihlásenia sa do
predvoleného používateľského profilu.
POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť predvolený
používateľský profil na domovskej obrazovke bez
potreby prihlásenia sa, musíte znovu aktivovať
prihlásenie a zopakovať postup deaktivácie
prihlásenia.
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ZMENA PRIHLASOVACIEHO KÓDU DOZORU
NASTAVENÉHO OD VÝROBY

4. Stlačte tlačidlo Supervisor (Dozor) a následne
tlačidlo DEFAULT SUPER.

1. Stlačte tlačidlo nastavení stroja.

2. Stlačte tlačidlo Add/Edit Profiles (Pridať/upraviť
profily).

5. Zadajte prihlasovací kód nastavený od výroby a
následne zadajte nový prihlasovací kód. Stlačte
blikajúce tlačidlo na uloženie, ak chcete nový
prihlasovací kód uložiť.

3. Stlačte tlačidlo Edit Profile (Upraviť profil).
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ZMENA RÝCHLOSTI ČISTENIA
1. Zapnite stroj.
2. Stlačte tlačidlo pomoci a prihláste sa do stroja
v režime dozoru. Pozrite si časť VSTUP DO
REŽIMU DOZORU.

4. Následne podržte stlačené tlačidlo zóny, kým
vás obrazovka nevyzve na to, aby ste novú
predvolenú zónu pomenovali. Ak chcete
predvolenú zónu pomenovať, vyberte tlačidlo yes
(áno).

3. Stlačte tlačidlo maximálnej rýchlosti čistenia na
prístup k panelu nastavenia rýchlosti čistenia.

5. Ak konfigurujete nastavenia zóny napr. na
čistenie vestibulu, pomenujte zónu VESTIBUL.
Novú predvolenú zónu uložíte stlačením zelenej
šípky.
4. Stlačte tlačidlo (+), ak chcete zvýšiť maximálnu
rýchlosť čistenia. Stlačte tlačidlo (–), ak chcete
znížiť maximálnu rýchlosť čistenia.
ZMENA PREDVOLENÝCH OVLÁDACÍCH
TLAČIDIEL ZÓN
1. Vyberte požadované nastavenia zo zoznamu
nižšie.
-- Prítlak kefy
-- Rýchlosť prietoku roztoku
-- Tichý režim zapnutý alebo vypnutý
-- Systém ec-H2O zapnutý alebo vypnutý
(voliteľné)
-- Režim kritického prostredia zapnutý alebo
vypnutý (voliteľné)
-- Maximálna rýchlosť čistenia

6. Názov sa zobrazí nad číslom nastavenia zóny,
keď stlačíte tlačidlo zóny. Zopakujte proces pre
ďalšie zóny.

2. Zapnite stroj.
3. Stlačte tlačidlo pomoci a prihláste sa do stroja v
režime dozoru. Pozrite si časť Vstup do režimu
dozoru.
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ZMENA NASTAVENÍ ZABUDOVANEJ NABÍJAČKY
BATÉRIÍ (model Pro-Panel)
1. Otočte kľúč do polohy zapnutia.
2. Stlačte tlačidlo nastavení umiestnené na
domovskej obrazovke.

KALIBRÁCIA DOTYKOV
1. Zapnite stroj, prihláste sa do hlavnej obrazovky
a stlačte tlačidlo nastavení, aby ste prešli na
obrazovku nastavení dozoru. Pozrite si časť
VSTUP DO REŽIMU DOZORU.
2. Stlačte tlačidlo Calibrate Touch (Kalibrovať
dotyk), aby ste opätovne kalibrovali dotyk, ak
dotykové body nie sú zarovnané.

3. Stlačte tlačidlo Battery Type (Typ batérie).

4. Vyberte typ a značku batérie nainštalovanej v
stroji. Typ a značku batérie nájdete na jej štítku.
Šípkami nahor a nadol môžete prechádzať medzi
jednotlivými voľbami batérie.

POZNÁMKA: Po zvolení typu batérie sa profil
nabíjačky batérií a indikátor vybitia batérie
automaticky preprogramujú.
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