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UVOD

PREDVIDENA UPORABA

Ta priročnik je na voljo za vsak nov model. V njem so
potrebna navodila za uporabo in vzdrževanje.

Model T350 je voziček za čiščenje tal s stopničko za
upravljavca, ki je namenjen za komercialno uporabo, na
primer v hotelih, šolah, bolnišnicah, tovarnah, trgovinah,
pisarnah in najetih poslovnih prostorih. Izdelan je
za čiščenje trdih talnih površin (beton, talne plošče,
kamen, sintetični materiali itd.) v zaprtih prostorih. Ta
stroj ni namenjen čiščenju preprog. Uporabljajte samo
priporočene nastavke/krtače in sredstva za čiščenje tal, ki
so komercialno dostopna. Stroja ne smete uporabljati na
načine, ki niso opisani v Uporabniškem priročniku.

Pred začetkom obratovanja ali
vzdrževanja preberite celoten
priročnik,
da bi razumeli delovanje stroja.
Ta stroj bo brezhibno opravljal svoje naloge. Vendar
se najboljši rezultati pri najnižjih stroških dosežejo, če
upoštevate naslednje:
• Stroj uporabljajte s primerno skrbnostjo.
• Stroj redno vzdržujte – upoštevajte priložena navodila
za vzdrževanje stroja.
• Pri vzdrževanju uporabljajte nadomestne dele, ki ste jih
nabavili pri proizvajalcu, ali enakovredne dele.
Za ogled, tiskanje ali prenos priročnikov s spleta obiščite
www.tennantco.com/manuals
VARUJTE OKOLJE

PODATKI O STROJU
Za sklicevanje v prihodnje, prosimo, da ob namestitvi
izpolnite podatke spodaj.
Št. modela –
Serijska št. –
Datum namestitve –

LOKACIJA SERIJSKE ŠTEVILKE STROJA

Prosimo, da pri odlaganju embalaže in
izrabljenih sestavnih delov stroja, kot so
akumulatorji, poskrbite za varnost okolja
tako,
da upoštevate lokalne predpise o odlaganju
odpadkov.
Nikoli ne pozabite na recikliranje.

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

RAZPAKIRANJE STROJA
Stroj temeljito preglejte, da se prepričate, da ni znakov
poškodbe. Morebitne poškodbe takoj prijavite prevozniku,
ki je dostavil stroj. Za manjkajoče dele se obrnite na
distributerja strojev ali družbo Tennant.

Trojan® in HydroLINK® sta registrirani blagovni znamki družbe Trojan
Battery Company.

Za razpakiranje stroja odstranite pritrdilne trakove,
blokade koles in transportne nosilce. Z uporabo priložene
klančine previdno premaknite stroj in ga povlecite s
palete. Poskrbite, da je čistilna glava dvignjena.

Windows 7® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft
Corporation.

POZOR: Stroja ne odstranjujte s palete brez uporabe
klančine, saj lahko pride do poškodb stroja.

Ta izdelek lahko vsebuje dele programske opreme, ki imajo licence
različnih tretjih oseb. Več informacij lahko najdete na:
www.tennantco.com/opensource

POZOR: Ker je težišče pri strojih brez nameščenih
akumulatorjev višje (zaradi česar je lažje prevrniti
stroj), pri razpakiranju stroja brez nameščenih
akumulatorjev bodite skrajno previdni. Namestite
akumulatorje, preden premaknete stroj s palete.

1-STEP, Pro-Membrane, Severe Environment, Zone Settings in
Quiet-Mode, Click-Cart so blagovne znamke družbe Tennant.

Pridržujemo si pravico, spreminjati tehnične podatke in nadomestne
dele brez predhodnega obvestila.

Izvirna navodila, zaščitene avtorske pravice, copyright 2017, 2019
Tennant Company.
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VARNOST
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA – SHRANITE TA NAVODILA
V priročniku so uporabljeni varnostni ukrepi, ki so
opisani spodaj:
OPOZORILO: Opozarja na tvegane ali
nepravilne načine uporabe, ki so nevarni,
ker lahko povzročijo hude telesne
poškodbe ali smrt.
ZA VARNOST: Navedba dejanj, ki jih morate
upoštevati za varno delovanje opreme.
Naslednje informacije sporočajo potencialno nevarne
pogoje za upravljavca. Seznanite se, kdaj lahko pride
do nevarnih pogojev za delo. Za vsako varnostno
napravo v stroju ugotovite, kje je nameščena.
Takoj poročajte o poškodbah stroja ali napačnem
delovanju.
OPOZORILO: Za zmanjšanje nevarnosti
požara, eksplozije, električnega udara ali
telesnih poškodb:
--

Pred začetkom upravljanja stroja preberite
priročnik.

--

Ne smete uporabljati, ali pobirati vnetljivih
materialov ali reaktivnih kovin.

--

Ne smete uporabljati stroja v bližini vnetljivih
tekočin/hlapov ali gorljivega prahu.
Ta stroj ni opremljen z motorjem, varnim
pred eksplozijo. Elektromotor se bo ob
vklopu in med delovanjem iskril, kar lahko
povzroči nenadni intenzivni požar ali
eksplozijo, če se stroj uporablja v območju,
kjer so prisotni vnetljivi/-e hlapi/tekočine ali
gorljiv prah.

--

Akumulatorji oddajajo vodikov plin. To
lahko povzroči eksplozijo ali požar. Med
polnjenjem zagotovite, da v bližini ni iskrenja
ali odprtega ognja.

--

Pred začetkom čiščenja in servisiranja stroja
odklopite kable akumulatorja in priključno
vrvico polnilnika.

--

Akumulatorjev ne smete polniti s
poškodovano priključno vrvico. Vtiča ne
smete prilagajati ali spreminjati.
Če je napajalni kabel polnilnika poškodovan
ali pretrgan, ga mora zamenjati proizvajalec,
njegov pooblaščeni zastopnik ali podobno
usposobljena oseba, da se prepreči tveganje
za nastanek poškodbe.

--
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Ne smete uporabljati na prostem. Shranjujte
v zaprtih prostorih.

Telemetrija IRIS – Stroj je lahko opremljen s
tehnologijo, ki samodejno komunicira z uporabo
mobilnega omrežja. Če se bo stroj uporabljal na
območju, kjer je uporaba mobilnih telefonov omejena
zaradi motenj opreme, se obrnite na predstavnika
družbe Tennant za informacije o tem, kako
onemogočiti funkcijo mobilnega komuniciranja.
ZA VARNOST:
1. Stroja ne smete uporabljati:
-- če niste usposobljeni in pooblaščeni;
-- če uporabniškega priročnika niste prebrali in
razumeli;
-- če niste duševno in telesno sposobni slediti
navodilom za uporabo stroja;
-- pod vplivom alkohola ali droge;
-- med uporabo mobilnega telefona ali drugih
elektronskih naprav;
-- z nedelujočo zavoro;
-- če stroj ni v stanju, primernem za uporabo;
-- z nastavki ali dodatno opremo, ki jih ni dobavila
ali odobrila družba Tennant. Uporaba drugih
nastavkov lahko ogrozi varnost obratovanja
stroja;
-- če so tla na prostem. Ta stroj je dovoljen za
uporabo samo v zaprtih prostorih;
-- na območjih, kjer so prisotni vnetljivi/-e hlapi/
tekočine ali gorljiv prah;
-- na območjih, ki so pretemna, da bi varno videli
krmilnike ali varno upravljali stroj;
-- na območjih, kjer obstaja možnost padajočih
predmetov;
-- na neustrezen način in ne smete nameščati
obtežilnikov ali težkih predmetov na stopalko
za zaznavanje prisotnosti upravljavca in/ali
zeleno stopalko za vožnjo.
2. Pred zagonom stroja:
-- se prepričajte, da stroj ne pušča tekočin;
-- poskrbite, da so nameščene in da pravilno
delujejo vse varnostne naprave;
-- preverite delovanje krmilnega mehanizma.
3. Med uporabo stroja:
-- uporabljajte stroj samo tako, kot je opisano v
priročniku;
-- ne sesajte kadečih se ali gorečih odpadkov, kot
so cigarete, vžigalice ali vroč pepel;
-- se premikajte počasi na nagnjenih in spolzkih
površinah;
-- upoštevajte lokalne varnostne napotke glede
mokrih tal;
-- ne čistite površin z naklonom nad 9 % ali ne
prevažajte stroja na površinah z naklonom nad
9 %;
-- ne obračajte na površinah za naklonom ali
klančinah;
-- zmanjšajte hitrost med zavijanjem;
-- med premikanjem stroja morajo biti vsi deli
telesa v kabini upravljavca;
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VARNOST
-- med upravljanjem stroja se vedno zavedajte
svoje okolice;
-- vedno zagotovite, da imate dovolj prostora
za glavo pri vožnji skozi vrata ter pod nizkimi
stropi in previsi;
-- vozite počasi skozi vrata in ozke odprtine,
zlasti pri modelu z dvema diskoma, saj
pobiralnik sega dlje od širine stroja;
-- ne dostopajte do zaslonov z videoposnetki/
pomočjo med premikanjem stroja (zaslon ProPanel);
-- bodite skrajno previdni, ko premikate stroj
vzvratno;
-- otrokom in nepooblaščenim osebam
onemogočite dostop do stroja;
-- ne dovolite, da se stroj uporablja kot igrača;
-- ne smete prevažati potnikov na nobenem delu
stroja;
-- takoj poročajte o morebitnih poškodbah stroja
ali napačnem delovanju;
-- upoštevajte navodila, navedena na embalaži
kemičnih sredstev, glede mešanja z drugimi
sredstvi, uporabe in odlaganja ostankov;
-- upoštevajte lokalne varnostne napotke glede
mokrih tal;
4. Preden zapustite stroj ali ga začnete servisirati:
-- ga parkirajte na vodoravni površini;
-- izklopite stroj in izvlecite ključ.
5. Med vzdrževanjem in popravilom stroja:
-- morajo biti vsa dela opravljena pri zadostni
osvetlitvi in vidljivosti;
-- delovno območje naj bo dobro prezračevano;
-- izogibajte se gibljivim delom. Ne nosite
ohlapne obleke ali nakita in spnite dolge lase;
-- pred dviganjem stroja blokirajte kolesa;
-- dvigujte stroj samo na mestih, ki so temu
namenjena. Stroj podprite z dvižnimi stojali;
-- uporabite dvigalo ali dvižno napravo, ki lahko
nosi težo stroja;
-- ne potiskajte in ne vlecite stroja brez
upravljavca, ki bi nadzoroval stroj;
-- ne potiskajte in ne vlecite stroja na klančini, če
je zavora onesposobljena;
-- stroja ne smete čistiti z visokotlačnimi čistilniki
ali tekočo vodo v bližini električnih komponent;
-- pred začetkom dela na stroju odklopite
priključke akumulatorja in priključno vrvico
polnilnika;
-- ne uporabljajte nezdružljivih polnilnikov
akumulatorjev, saj lahko poškodujejo
akumulatorske pakete ali povzročijo požar;
-- redno pregledujte, ali je priključna vrvica
polnilnika poškodovana;
-- ne smete priključiti polnilnika, če sta nožici
vtiča mokri;
-- odprite zbiralno posodo, da prezračite
akumulatorje, če temperatura pri polnjenju
akumulatorjev presega 80 ºF/27 ºC;
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-- med delovanjem zunanjega polnilnika ne
smete odklopiti njegovega kabla za napajanje
enosmernim tokom iz vtičnice stroja, ker lahko
pride do iskrenja. Če morate polnilnik med
polnjenjem izključiti, najprej odklopite njegov
kabel za napajanje izmeničnim tokom;
-- preprečite stik s kislino iz akumulatorja;
-- vedno upoštevajte lokalna varnostna pravila,
ko odlagate tekočino iz akumulatorjev;
-- vse kovinske predmete držite stran od
akumulatorjev;
-- uporabite neprevodno napravo za
odstranjevanje akumulatorja;
-- uporabite dvigalko in ustrezno pomoč, kadar
dvigujete akumulator;
-- namestitev akumulatorja mora izvesti
usposobljeno osebje;
-- upoštevajte lokalne varnostne napotke glede
odstranjevanja akumulatorja;
-- vsa popravila mora izvesti usposobljeno
osebje;
-- stroja ne smete predelovati niti spreminjati
njegove izvirne oblike in namena;
-- uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih je
dostavila ali odobrila družba Tennant;
-- uporabljajte osebno zaščitno opremo, kot je
ustrezno in po priporočilih v tem priročniku.

Za varnost: obvezno uporabite zaščitne
rokavice.
Za varnost: obvezno uporabite zaščitna
očala.
6. Ko natovarjate/raztovarjate stroj s tovornjaka/
prikolice ali nanjo:
-- pred natovarjanjem izpraznite posode;
-- uporabite klančino, ki prenese težo stroja in
upravljavca;
-- ne smete voziti po spolzki klančini;
-- ne vklopiti stroja na klančini z naklonom nad
18 %;
-- uporabite vitel, kadar naklon klančine presega
18 %;
-- spustite čistilno glavo in odstranite pobiralnik,
preden privežete stroj;
-- blokirajte kolesa stroja;
-- trdno privežite stroj na prikolico ali tovornjak.
7. Med uporabo vozička za dodatke:
-- Ne prenašajte odprtih vsebnikov tekočin,
zabojev za orodje, oseb ali drugih težkih
predmetov.
-- Na voziček ne polagajte predmetov, ki bi lahko
med premikanjem naprave padli z nje.
-- Ne dovolite, da bi se brisala za tla, krpe in
drugi pripomočki vlekli po tleh in se zapletli v
kolesa.
-- Pred premikanjem se prepričajte, da so predali
in vrata varno zaprti.
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VARNOST
Naslednje varnostne nalepke so nameščene
na stroju na označenih mestih. Zamenjajte
poškodovane/manjkajoče nalepke.
VARNOSTNA NALEPKA –
Pred uporabo naprave preberite
priročnik.
Nameščena na plošči za dostop.

OPOZORILNA NALEPKA –
Vnetljive snovi ali reaktivne kovine
lahko povzročijo eksplozijo. Ne pobirajte jih.
Nameščena na plošči za dostop.

1204414

1204364

OPOZORILNA NALEPKA –
Visoka napetost. Pred servisiranjem
stroja odklopite kable akumulatorja.
Nameščena v stroju na montažni plošči
vgrajenega polnilnika akumulatorja.

OPOZORILNA NALEPKA –
Akumulatorjev ne polnite s
poškodovano priključno vrvico. Lahko
pride do električnega udara. Pred servisiranjem odklopite
priključno vrvico polnilnika.
Nameščena na plošči za dostop.

1209084

OPOZORILNA NALEPKA −
Akumulatorji oddajajo
vodikov plin.
To lahko povzroči eksplozijo ali požar. Med polnjenjem
zagotovite, da v bližini ni
iskrenja ali odprtega ognja.
Nameščena na plošči za
dostop.

1209085
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VARNOST
OPOZORILNA NALEPKA −
Akumulatorji oddajajo vodikov plin. To lahko
povzroči eksplozijo ali požar. Med polnjenjem zagotovite, da v bližini ni iskrenja ali
odprtega ognja.
Nameščena na spodnji strani zbiralne posode.

OPOZORILNA NALEPKA –
Vnetljive snovi lahko povzročijo eksplozijo ali požar. V posodi/-ah ne smete uporabljati vnetljivih snovi.
Nameščena na boku stroja.

OPOZORILNA NALEPKA –
Interferenčne motnje magnetnega polja.
Magnetno gonilo nastavkov/magnetna
krtača je lahko škodljivo/-a za ljudi s
srčnimi spodbujevalniki ali medicinskimi vsadki.
Magnetno polje, ki povzroča interferenčne
motnje, je na gonilu nastavkov Insta-Click/
krtači Insta-Click.

T350 9016459 (1-2019)

OPOZORILNA NALEPKA –
Vrteča se krtača. Roke držite
na varni razdalji.
Nameščena na zgornji strani
čistilne glave.
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OBRATOVANJE
DELI STROJA
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OBRATOVANJE
DELI STROJA
Volan
Ključavnica vžiga
Stikalo za vožnjo naprej/vzvratno
Gumb za izklop v sili
Števec ur
Gumb za hupo
Nadzorna plošča
Gumb za hitrost
Stopalka za zaznavanje prisotnosti
upravljavca
10. Zelena stopalka za vožnjo
11. Posoda za raztopino
12. Odprtina za polnjenje posode za raztopino
13. Prikaz nivoja v posodi za raztopino/cev za
praznjenje
14. Zbiralna posoda
15. Pokrov zbiralne posode
16. Cev za praznjenje zbiralne posode
17. Prostor za akumulator
18. Posoda za samodejno dolivanje vode v
akumulator (izbirno)
19. Posoda za detergent pri obratovanju v Težkih
pogojih (Severe Environment)
(izbirno – samo, če ste izbrali možnost
uporabe sistema ec-H2O)
20. Gumb za razmerje mešanja detergenta
(izbirno – samo, če ste izbrali možnost
uporabe sistema ec-H2O)
21. Modul ec-H2O (izbirno)
22. Vložek za usposobitev (kondicioniranje) vode
ec‐H2O (izbirno)
23. Polnilnik akumulatorja vgrajen v stroj (izbirno)
24. Plošča z odklopniki
25. Sklop pobiralnika
26. Čistilna glava
27. Obrobek čistilne glave
28. Napajalni kabel polnilnika akumulatorjev,
vgrajenega v stroj
29. Plošča za dostop
30. Vijak s krilno matico za pritrditev koleščka za
dvojno čiščenje

VRSTE ČISTILNE GLAVE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

T350 9016459 (1-2019)

20 in/ 500 mm, en disk

24 in/ 600 mm, dva diska
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OBRATOVANJE
DELI NADZORNE PLOŠČE
MODEL NADZORNE PLOŠČE PRO‐MEMBRANE
3

2

1

4

5

6
14
5

13

12

11

10

9

8

7

1. Gumb za zamenjavo krtač
2. Gumb za pritisk krtač
3. Gumb 1-Step
4. Gumb za pretok raztopine
5. Prednastavljeni gumbi za izbiro območja
6. Indikator pretoka raztopine
7. Gumb za sesalni ventilator
8. Indikator pritiska krtač
9. Indikator za servis
10. Gumb ec-H2O (izbirno)
11. Indikator samodejnega dolivanja vode v
akumulator (izbirno)
12. Gumb Težki pogoji (izbirno)
13. Gumb Tihi način (izbirno)
14. Indikator izpraznjenosti akumulatorja/kode
napake

12
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OBRATOVANJE
MODEL NADZORNE PLOŠČE PRO‐PANEL
1

19

2

3

4

9

17

8

16

11

7

18
10

5

15

12
6

14

13

1. Gumb za pomoč
2. Indikator izpraznjenosti akumulatorja (Battery
discharge indicator, BDI)
3. Gumb Težki pogoji (izbirno)
4. Gumb/indikator ec-H2O (izbirno)
5. Gumb/indikator za servis
6. Gumb za pretok raztopine
7. Gumb Tihi način (izbirno)
8. Gumb 1-Step
9. Gumb za sesalni ventilator
10. Gumb za pritisk krtač
11. Gumb za povečevanje pretoka raztopine
12. Indikator pretoka raztopine
13. Gumb za zmanjševanje pretoka raztopine
14. Gumb za zamenjavo krtač
15. Prednastavljeni gumbi za izbiro območja
16. Gumb za videovadnico
17. Gumb za znižanje pritiska krtač
18. Indikator pritiska krtač
19. Gumb za zvišanje pritiska krtač

T350 9016459 (1-2019)
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OBRATOVANJE
SIMBOLI STROJA.
Polnilnik akumulatorja

Čiščenje ec‐H2O (izbirno)

Hitrost pri hitrem čiščenju

Hupa

Hitrost pri počasnem čiščenju

Pretok raztopine

Smer (vožnja naprej/vzvratno)

Samodejno dolivanje vode v
akumulator (izbirno)

Ključ v položaju za IZKLOP (OFF)

Odklopnik

Ključ v položaju za VKLOP (ON)

Pritisk krtače

Sesalni ventilator

Polnjenje akumulatorja

Zamenjava krtače

Težki pogoji (izbirno)

Tihi način (izbirno)

1-Step

Indikator za servis

Dvižna točka

Lokacija filtra

14
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OBRATOVANJE
SIMBOLI PRO-PANEL
Začetni zaslon

Nastavitve stroja

Povrnitev na tovarniške
nastavitve

Puščica nazaj

Videoposnetki
upravljavca

Upravljavec

Prijava

Meni nadzornika

Nadzornik

Pomoč za krmiljenje

Videoposnetki za
pomoč

Dodaj profil

Začetni videoposnetek

Dodaj/uredi profile

Uredi profil

O napravi

Izbor akumulatorjev

Kopiraj profil

Gumb za seznam
videoposnetkov

Omogoči prijavo

Izbriši profil

Gumb za
videoposnetke

Onemogoči prijavo

Prijava uporabnika

Obrni pogled
videoposnetka

Umeri zaslon na dotik

Vnos
Brisanje

T350 9016459 (1-2019)
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OBRATOVANJE
VGRADNJA AKUMULATORJEV
OPOZORILO: Akumulatorji oddajajo
vodikov plin. Posledično lahko pride do
eksplozije. Med polnjenjem preprečite
iskrenje ali odprt ogenj.
ZA VARNOST: Kadar servisirate akumulatorje,
nosite osebno varovalno opremo, kot je ustrezno.
Izogibajte se stiku s kislino iz akumulatorja.
PODATKI O AKUMULATORJIH
Potrebuje štiri 6-voltne akumulatorje z globokim
ciklom,
≤ 240 Ah pri 20 urah.

3. S priloženimi akumulatorskimi priključki
polov priključite kable na pole akumulatorja:
RDEČE NA POZITIVNE POLE (+) in ČRNE
NA NEGATIVNE POLE (-). Privijte kabelske
priključke na akumulatorje skladno z navodili
proizvajalca akumulatorja.

BLACK

RED

Za priporočila glede akumulatorjev se obrnite na
distributerja ali družbo Tennant.
ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini
in ugasnite ter odstranite ključ.
1. Dvignite zbirno posodo za dostop do prostora za
akumulatorje.

POMEMBNO: Pred polnjenjem akumulatorjev
se prepričajte, da sta polnilnik akumulatorjev
in indikator izpraznjenosti akumulatorjev
stroja nastavljena tako, da ustrezata vrsti
akumulatorjev. Nepravilna nastavitev povzroči
škodo na akumulatorjih. Glejte NASTAVITVE
POLNILNIKA AKUMULATORJEV.
POZOR: Ne izklopite kablov akumulatorja,
medtem ko je priklopljen polnilnik, saj lahko
pride do poškodb tiskanega vezja.
POZOR: Akumulatorji služijo kot protiutež. Vedno
ohranite minimalno protiutež, da zagotovite
stabilnost in oprijem stroja.

2. Na pladenj prostora za akumulatorje previdno
namestite akumulatorje in jih uredite tako, kot je
prikazano.
ZA VARNOST: Kadar servisirate stroj, uporabite
dvigalko ali ustrezno pomoč, kadar dvigujete
akumulator.
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Obvestilo o meritvah napolnjenosti akumulatorja
IRIS: Stroji, ki so opremljeni s sistemom IRIS
za javljanje stanja napolnjenosti akumulatorja,
so tovarniško dobavljeni skupaj s polnilnikom in
kompletom akumulatorjev. Ko akumulator doseže
konec življenjske dobe in ga morate zamenjati z
novim, vam podjetje Tennant priporoča in svetuje,
da uporabite enak tip akumulatorja in zagotovite, da
stroj še naprej deluje z največjo zmogljivostjo. Če
ste pri zamenjavi izbrali akumulator, ki ima drugačno
zmogljivost v amperskih urah, je drugačne vrste
(svinčevo-kislinski akumulator, akumulator AGM z
elektrolitom, napojenim na stekleni volni, ali gelski
akumulator) ali druge znamke, se obrnite na službo
za tehnične storitve podjetja Tennant in poiščete
pomoč glede združljivosti izbranega akumulatorja
in, če je ustrezen, da poiščete pomoč pri izbiri
ustreznega profila polnjenja. Za akumulatorje
tretjih dobaviteljev ne dajemo jamstva za delovanje
sistema IRIS za javljanje stanja napolnjenosti
akumulatorja.

T350 9016459 (1-2019)

OBRATOVANJE
OPOMBA: Če je tekočina v prostoru za
akumulatorje, izpraznite prostor za akumulatorje,
preden namestite akumulatorje. Glejte VENTIL ZA
PRAZNJENJE PROSTORA ZA AKUMULATORJE.

T350 9016459 (1-2019)

17

OBRATOVANJE
KAKO STROJ DELUJE
Običajno čiščenje:
Pri običajnem čiščenju stroj očisti tla z mešanico
vode in detergenta, ki iz posode za raztopino teče
na tla, na to pa se tla čistijo z vrtljivo/vrtljivima
krtačo/krtačama ali z vrtljivim/vrtljivima nastavkom/
nastavkoma. Med premikanjem stroja pobiralnik
s sesanjem v zbiralno posodo pobere umazano
raztopino s tal.
Tehnologija ec‐H2O NanoClean (izbirno):
Pri uporabi tehnologije ec‐H2O NanoClean navadna
voda teče skozi modul, v katerem se električno
spremeni v čistilno raztopino. Električno spremenjena
voda napade umazanijo in pri tem se naredi zmes
vode in umazanije (suspenzija), ki se preprosto s
strojem pobere. Spremenjena voda se nato v zbiralni
posodi vrne v navadno vodo.

INFORMACIJE O KRTAČAH IN
NASTAVKIH

Strgalni nastavek (rjavi) – Za odstranjevanje
obrabljenega premaza pri pripravi tal za ponovni
nanos premaza.
Polipropilenska stranska krtača – Za splošno
pometanje majhnih in srednje velikih smeti.
Grobi strgalni nastavek (črni) – Uporablja se za
močno strganje pri odstranjevanju trdih premazov/
tesnilnih premazov ali za čiščenje z zelo močnim
drgnjenjem.
Nastavek za pripravo površine (kostanjeve
barve) – Uporablja se za zelo močno strganje
pri odstranjevanju talnih premazov brez uporabe
kemičnih sredstev, da se talna površina pripravi za
ponovno nanašanje premaza.
Čopasto gonilo nastavka – Standardno gonilo
nastavka ima kratke ščetine, »čopke« na hrbtni
strani, ki trdno držijo nastavek. To gonilo ustreza
vsem nastavkom Tennant, razen črnemu visoko
zmogljivemu nastavku.

Za najboljše rezultate uporabite pravilno vrsto krtače
ali nastavka glede na vrsto čiščenja. Spodaj so
naštete krtače in nastavki ter vrste čiščenja, za katere
so namenjeni.
OPOMBA: Količina in vrsta umazanije igrata
pomembno vlogo pri določanju vrste krtače ali
nastavka, ki ga boste uporabili. Za posebna
priporočila se obrnite na zastopnika družbe Tennant.
Čistilna krtača z mehkimi najlonskimi ščetinami
(bela) – Priporočamo za čiščenje z zaščito
premazanih tal, brez odstranjevanja zaključnega sloja
premaza. Čisti brez prask.
Čistilna krtača s polipropilenskimi ščetinami
(črna) – Ta večnamenska krtača s polipropilenskimi
ščetinami se uporablja za čiščenje rahlo zbite
umazanije. Primerna je za vzdrževanje betonskih,
lesenih in popločenih tal.
Čistilna krtača z zelo abrazivnimi ščetinami (siva)
–
Najlonska vlakna, impregnirana z abrazivi, hitro
odstranijo madeže in umazanijo. Učinkovito deluje
na vseh površinah. Primerno za umazanijo, ki se je
nabirala dalj časa, maščobo in sledove gum.
Polirni nastavek (beli) – Za vzdrževanje visoko
poliranih ali loščenih tal.
Mehki nastavek (rdeči) – Za čiščenje z rahlim
drgnjenjem, brez odstranjevanja zaščitnega premaza.
Čistilni nastavek (modri) – Za čiščenje s srednje
močnim ali močnim drgnjenjem. Odstrani umazanijo,
razlite tekočine in rise.
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OBRATOVANJE
NASTAVITEV STROJA
PRITRJEVANJE SKLOPA POBIRALNIKA

5. Samo stroji s čistilnimi glavami premera 20 in
(500 mm): Prepričajte se, da sta oba zavihka na
okviru pobiralnika, nameščena nad obrobkom
čistilne glave.

1. Spustite čistilno glavo.
ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini
in ugasnite ter odstranite ključ.
2. Zavrtite sklop, na katerega boste pritrdili
pobiralnik, od leve proti desni strani stroja, da si
omogočite pristop do nosilca pobiralnika.

6. Priključite sesalno cev na sklop pobiralnika.

3. Uravnajte nosilne zatiče z okvirom sklopa
pobiralnika.

7. Zavrtite in centrirajte sklop pobiralnika pod
strojem.

4. Potiskajte sklop pobiralnika proti njegovemu
nosilcu, dokler nista oba moznika nosilca trdno
nameščena v okvir.

T350 9016459 (1-2019)
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OBRATOVANJE
NAMESTITEV KRTAČ/NASTAVKOV
1. Stopite z obema nogama na ploščad za
upravljavca (ne smete pritisniti zelene stopalke
za vožnjo), obrnite ključ za vžig v položaj za
VKLOP (ON) in pritisnite gumb za zamenjavo
krtač, da dvignete čistilno glavo na ustrezno
višino za namestitev nastavka/-ov.

OPOZORILO: Interferenčne motnje zaradi
magnetnega polja. Magnetno gonilo
nastavka/magnetna krtača ustvarja
magnetno polje, ki povzroča interferenčne
motnje nekaterim napravam in je lahko
nevarno za ljudi s srčnimi spodbujevalniki
ali medicinskimi vsadki.

Stroji z nadzorno ploščo Pro-Membrane:
Počakajte, da se utripanje zelena LED-lučke
ustavi in da ostane prižgana. Glejte ZAMENJAVA
KRTAČ/-E ALI NASTAVKA/-OV NA STROJIH
PRO-MEMBRANE.
Stroji z nadzornimi funkcijami plošče ProPanel: Sledite napotkom na zaslonu in počakajte,
da se na prikazovalniku prikaže zelena kljukica.
Glejte ZAMENJAVA KRTAČ/-E ALI NASTAVKA/OV NA STROJIH PRO-PANEL.
Stroji s pesti krtač s 3 sorniki: Namestite tri
sornike v odprtine pesta motorja in hitro zavrtite
gonilo nastavka/krtačo v nasprotni smeri urnega
kazalca, da se pesto postavi v pravilen položaj.

ZA VARNOST: Preden zapustite, ali začnete
servisirati stroj, ga ustavite na ravni površini in
ugasnite ter odstranite ključ.
2. Pred namestitvijo gonila na stroj, namestite
nastavek na gonilo. Nastavek pritrdite s
sredinskim zaklepom.

Zamenjajte nastavke ali krtače, ko ne čistijo več
učinkovito.
4. Za odstranitev gonila nastavka/-ov ali odstranitev
krtače/krtač ponovite korak 1 in nato odstranite
krtače izpod čistilne glave.

3. Stroji z magnetnimi krtačami ali magnetnimi
gonili nastavkov: Namestite krtačo pod čistilno
glavo ter jo dvignite in postavite proti čistilni glavi,
dokler magnet v čistilni glavi ne pritrdi krtače.
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OBRATOVANJE
POLNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO
ZA VARNOST: Preden zapustite, ali začnete
servisirati stroj, ga ustavite na ravni površini in
ugasnite ter odstranite ključ.
1. Odstranite pokrov s posode za raztopino.

3. Polnite posodo za raztopino z vodo, dokler raven
ne doseže oznake 53 l (14 G) na indikatorju
nivoja v posodi za raztopino.
Čiščenje z vodo ec‐H2O (izbirno)– Napolnite
posodo za raztopino samo s čisto hladno vodo
(manj kot 70 °F/21 °C). Ne dodajajte običajnih
detergentov za čiščenje tal. Če dodate običajne
detergente, pride do napake sistema ec-H2O.
Običajno čiščenje – napolnite posodo
za raztopino z vodo (ki naj ne presega
60 °C/140 °F). V posodo za raztopino vlijte
priporočeni detergent za čiščenje, pri tem pa
upoštevajte navodila za mešanje na embalaži.

2. Vstavite polnilno cev v rumeno cedilo in
zagotovite, da je cev trdno pritrjena na cedilo.

POZOR: Za običajno čiščenje uporabljajte samo
čistila, odobrena za komercialno uporabo. Škoda
na stroju, ki bi nastala zaradi uporabe neustreznega
detergenta, razveljavi garancijo proizvajalca.
OPOZORILO: Vnetljive snovi lahko
povzročijo eksplozijo ali požar. V posodah
ne uporabljajte vnetljivih snovi.
OPOMBA: Če so v posodi za raztopino običajni
detergenti, ne uporabljajte sistema ec-H2O. Pred
začetkom dela s sistemom ec-H2O posodo za
raztopino izpraznite, splaknite in znova napolnite
s čisto hladno vodo. Običajna čistila povzročajo
napake v sistemu ec-H2O.
4. Zaprite dovod vode in odstranite polnilno cev iz
rumenega cedila.
5. Ponovno namestite pokrov na posodo za
raztopino.

T350 9016459 (1-2019)
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OBRATOVANJE
POLNJENJE POSODE ZA DETERGENT PRI
OBRATOVANJU V TEŽKIH POGOJIH (IZBIRNO
PRI MODELU ec‐H2O)

3. Odstranite črni pokrov posode za težke pogoje
in nalijte nerazredčeni priporočeni detergent. Ne
smete dodati vode.

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini
in ugasnite ter odstranite ključ.
1. Povlecite ploščo za dostop, da si odprete prostor
s posodo za obratovanje v težkih pogojih.

OPOZORILO: Vnetljive snovi lahko
povzročijo eksplozijo ali požar. V posodah
ne uporabljajte vnetljivih snovi.

2. Odstranite iz stroja posodo za težke pogoje in jo
postavite na tla.

POZOR: V posodi za težke pogoje uporabljajte samo
čistila, odobrena za komercialno uporabo. Ne smete
uporabljati čistil na osnovi d‐limonena. Škoda na
stroju, ki bi nastala zaradi uporabe neustreznega
detergenta, razveljavi garancijo proizvajalca.
OPOMBA: Pri dopolnjevanju posode za raztopino
priporočamo, da hkrati dopolnite tudi posodo za težke
pogoje, da vam med obratovanjem stroja ne zmanjka
detergenta.
4. Ponovno namestite pokrov na posodo za težke
pogoje.
5. Nastavite gumb za razmerje mešanja detergenta
v skladu z navodili za mešanje detergenta za
čiščenje tal.

OPOMBA: Posodo za težke pogoje odstranite
iz stroja, preden jo napolnite z detergentom, da
preprečite razlitje tekočine in poškodbe elektronskih
sestavnih delov.
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OBRATOVANJE
VLOŽEK ZA KONDICIONIRANJE VODE ec‐H2O
(MODEL ec‐H2O)
ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini
in ugasnite ter odstranite ključ.
Sistem ec‐H2O je opremljen z vložkom za
kondicioniranje vode. Vložek je izdelan za zaščito
sistema vodnih cevi v stroju pred morebitnim
nastankom vodnega kamna.
Vložek je treba zamenjati, ko je dosežena predpisana
maksimalna količina kondicionirane vode ali ko se
doseže predpisani rok uporabe od datuma prve
uporabe vložka (kar nastopi prej).
Nov vložek lahko traja od 12 do 24 mesecev, odvisno
od uporabe stroja.

Modeli Pro-Panel
POZOR: Med prvo uporabo in po zamenjavi
vložka za kondicioniranje vode bo sistem ec-H2O
samodejno preglasil izbrano hitrost pretoka raztopine
za čas do 75 minut.

Vsi vložki so označeni z datumom proizvodnje.
Življenjska doba v skladišču za neuporabljen vložek
je eno leto od datuma proizvodnje. Pri zamenjavi
vložka z novim, je treba ponastaviti časovnik
modula ec-H2O. Glejte ZAMENJAVA VLOŽKA ZA
KONDICIONIRANJE VODE ec‐H2O.

Ko pride čas za zamenjavo vložka, vas bo nadzorna
plošča opozorila s spodaj prikazano kodo. Ikona
ec-H2O začne utripati modro in rdeče. Za dodatne
podrobnosti glejte KODE INDIKATORJA ZA SERVIS.

Modeli Pro-Membrane
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OBRATOVANJE
POLNJENJE POSODE ZA SAMODEJNO
DOLIVANJE VODE V AKUMULATOR (IZBIRNO)
ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini
in ugasnite ter odstranite ključ.
1. Dvignite zbiralno posodo, da omogočite dostop
do posode za samodejno dolivanje vode v
akumulator. Preden dvignete zbiralno posodo, jo
najprej izpraznite.

2. Prestavite posodo za samodejno dolivanje
vode v akumulator, tako da jo je mogoče zlahka
napolniti.

4. Nalijte destilirano vodo v posodo. Za preprečitev
stika občutljivih sestavnih delov z vodo uporabite
lijak, ko polnite posodo za samodejno dolivanje
vode v akumulator.
ZA VARNOST: Pri uporabi stroja smete destilirano
vodo uporabiti le pri polnjenju posode za
samodejno dolivanje vode v akumulator.
5. Kadar je treba posodo ponovno napolniti,
indikator samodejnega dolivanja vode v
akumulator opozori uporabnika, naj dolije
destilirano vodo. Za dodatne podrobnosti glejte
poglavje DELOVANJE NADZORNE PLOŠČE.

Model Pro-Membrane

Model Pro-Panel
3. Odstranite modri pokrov posode za samodejno
dolivanje vode v akumulator.
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6. Ponovno namestite modri pokrov na posodo
za samodejno dolivanje vode v akumulator
in ponovno postavite posodo za samodejno
dolivanje vode v akumulator v pokončen položaj.
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OBRATOVANJE
DELOVANJE NADZORNE PLOŠČE
Delovanje nadzorne plošče se lahko nastavi s
funkcijo odklopa dostopnih pravic upravljavca
tako, da se uporabijo Nadzorniški programabilni
krmilniki. Tako se upravljavcu prepreči spreminjanje
ali shranjevanje nastavitev. Glejte navodila za
NADZORNIŠKE PROGRAMABILNE KRMILNIKE na
hrbtni strani priročnika.

GUMB ZA PRETOK RAZTOPINE
Pritisnite gumb za pretok raztopine, da zvišate, ali
znižate hitrost pretoka raztopine. Indikator pretoka
raztopine prikazuje nastavitev pretoka. Nobena LEDlučka = ni pretoka, ena LED-lučka = majhen pretok,
dve LED-lučki = srednji pretok, tri LED-lučke = velik
pretok.

Program za uporabo nadzorniških programabilnih
krmilnikov zmanjšuje možnosti spremenljivih
rezultatov za enake pogoje čiščenja, kar zagotavlja
vsakokrat enake in ponovljive rezultate čiščenja
ter kakovost strojnega obratovanja, ne glede na
izkušenost uporabnika, zmanjša pa tudi zahteve za
stopnjo usposobljenosti uporabnika.
DELOVANJE NADZORNIH FUNKCIJ –
NADZORNA PLOŠČA PRO-MEMBRANE
GUMB 1-STEP
Ko je ključ v položaju za vklop, pritisnite gumb 1-Step,
da aktivirate funkcijo čiščenja. Čistilna glava in
pobiralnik se bosta spustila na tla. Ponovno pritisnite
gumb, da ustavite funkcijo čiščenja in dvignete
čistilno glavo in pobiralnik.

GUMB TIHI NAČIN (IZBIRNO)
Pritisnite gumb za tihi način, da zmanjšate hrup
motorja sesalnika. LED-lučka zasveti, ko je tihi način
aktiviran. Za izklop še enkrat pritisnite gumb.

GUMB ZA PRITISK KRTAČ
Pritisnite gumb za pritisk krtač, da zvišate, ali
znižate pritisk krtač. Indikator pritiska krtač prikazuje
nastavitev pritiska. Ena lučka LED = nizek pritisk in
dve lučki LED = visok pritisk.

T350 9016459 (1-2019)
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OBRATOVANJE
GUMB ZA TEŽKE POGOJE
(IZBIRNO PRI MODELU ec-H2O)
OPOMBA: Ko je vklopljen način za težke pogoje,
se sistem ec-H2O samodejno izključi, nastavitvi
pritiska krtače in pretoka raztopine pa se samodejno
povečata na visoko vrednost. Ob izklopu se
nastavitvi samodejno povrneta na prvotne vrednosti.
Ko dalj časa delate v načinu obratovanja za težke
pogoje, lahko nastavite nižjo vrednost pretoka
čistilne raztopine in nižjo vrednost pritiska na tla,
da prihranite čistilno raztopino in detergent, in da
optimizirate čas delovanja akumulatorja.
Pritisnite gumb za težke pogoje, da zvišate količino
detergenta na območjih s čezmerno nabrano
umazanijo.

PREDNASTAVLJENI GUMBI ZA IZBIRO OBMOČJA
Uporabite gumbe za izbiro območja, da predhodno
nastavite tri območja z različnimi pretoki raztopine,
pritiski krtač, hitrostmi čiščenja in načini čiščenja.
Območje 1 = Pritisnite prednastavljeni gumb 1 za
izbiro območja 1
Območje 2 = Pritisnite prednastavljeni gumb 2 za
izbiro območja 2
Območje 3 = Hkrati pritisnite prednastavljena
gumba 1 in 2 za izbiro območja 3
Gumbi za izbiro območja so tovarniško predhodno
nastavljeni za tri različne vrste čiščenja. Če želite
uporabiti območje 3, hkrati pritisnite gumba 1 in 2.
Ko je območje aktivirano, zasveti zelena LED-lučka v
vogalu ikone.

Pritisnite gumb enkrat za 30-sekundno povečanje
količine detergenta. Med dodajanjem detergenta
zelena LED-lučka v vogalu ikone počasi utripa.
Zadnjih 5 sekund LED-lučka hitro utripa in s tem
opozarja, da se bo dodajanje detergenta ustavilo.
Za stalno povečano količino detergenta pritisnite
gumb in ga držite 3 sekunde, dokler ne začne zelena
LED-lučka svetiti neprekinjeno. Za izklop kadar koli
ponovno pritisnite gumb.
Za opozorilo uporabniku, da je posoda za težke
pogoje prazna, začne ikona z mehurčki utripati, kar
traja 15 sekund. Če gumb pritisnete, kadar je posoda
prazna, ikona z mehurčki še naprej utripa po 15
sekund, dokler posode ne napolnite.

Če želite predhodno nastaviti gumbe za izbiro
območja za različne vrste čiščenja, izberite želene
nastavitve s spodnjega seznama, nato pa pritisnite
gumb za območje in ga držite, dokler zelena LEDlučka ne zasveti trikrat, da shranite prednastavitev.
Če želite predhodno nastaviti območje 3, hkrati
pritisnite gumba 1 in 2.
-- Nastavitev pritiska krtače
-- Hitrost pretoka raztopine
-- Tihi način vklopljen ali izklopljen
-- Sistem ec‐H2O vklopljen ali izklopljen (izbirno)
-- Način za težke pogoje vklopljen ali izklopljen
(izbirno)
-- Največja hitrost čiščenja (glejte poglavje
»Nadzorniški programabilni krmilniki«)
OPOMBA: Načina za težke pogoje in
sistema ec‐H2O ni mogoče hkrati prednastaviti.
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OBRATOVANJE
GUMB/INDIKATOR ec-H2O (IZBIRNO)
Sistem ec-H2O se samodejno vključi pri vsakem
zagonu s ključem. Modri indikator ec-H2O se
prikaže, kadar je stroj opremljen z možnostjo ecH2O. Zelena LED-lučka zasveti, ko je aktiviran
ec-H2O. Za izklop sistema ec-H2O pritisnite gumb
ec-H2O. Zeleni LED-indikator bo izginil.

Sveti neprekinjeno
zeleno

Običajno delovanje

Utripa modro/rdeče

Potekel je rok uporabe
vložka za kondicioniranje
vode. Zamenjajte vložek.

Sveti neprekinjeno ali
utripa rdeče

Prišlo je do sistemske
napake. Glejte kode
indikatorja za servis.

OPOMBA: Če pride do napake sistema ec-H2O,
lahko stroj samodejno izključi sistem ec-H2O in
preklopi na običajno čiščenje. Ikona indikatorja za
servis še naprej sveti neprekinjeno rdeče ali utripa
rdeče, dokler se napaka ec-H2O ne popravi.
INDIKATOR ZA SERVIS
Ko stroj ali vgrajeni polnilnik akumulatorjev zazna
napako, začne utripati indikator za servis. Lučke
indikatorja izpraznjenosti akumulatorja prav tako z
utripanjem označujejo kodo napake. Glejte KODE
INDIKATORJA ZA SERVIS, da diagnosticirate
napako stroja.

T350 9016459 (1-2019)

INDIKATOR IZPRAZNJENOSTI AKUMULATORJA
Indikator izpraznjenosti akumulatorja (BDI) prikazuje
stopnjo napolnjenosti akumulatorjev med delovanjem
stroja. Ko so akumulatorji popolnoma napolnjeni,
sveti vseh pet indikatorjev. Ko stopnja izpraznjenosti
doseže rdečo lučko, nehajte čistiti in napolnite
akumulatorje. Ko začne rdeča lučka utripati, se
funkcija čiščenja onemogoči, da zaščiti akumulatorje
pred popolno izpraznitvijo. Stroj še vedno lahko
vozite, ko rdeča lučka utripa. S tem se uporabniku
omogoči prevoz stroja do polnilne postaje.

INDIKATOR SAMODEJNEGA DOLIVANJA VODE V
AKUMULATOR (IZBIRNO)
Indikator samodejnega dolivanja vode v akumulator
začne utripati, ko je posoda za dolivanje vode v
akumulator prazna in jo je treba napolniti. Za zaščito
akumulatorjev pred poškodbami se onemogoči
obratovanje stroja, če 10 ur po prejemu opozorila
nadaljujete čiščenje in ne dopolnite posode.
Kadar indikator hitro utripa, je funkcija čiščenja
onemogočena. Dodajte destilirano vodo ter
obrnite ključ v položaj za izklop in nato v položaj
za vklop, da izključite utripanje indikatorja. Glejte
poglavje POLNJENJE POSODE ZA SAMODEJNO
DOLIVANJE VODE V AKUMULATOR.
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OBRATOVANJE
GUMB ZA ZAMENJAVO KRTAČ
Stroji s krtačami s 3 sorniki: Pritisnite gumb za
zamenjavo krtač. Čistilna glava se popolnoma
dvigne, da je mogoče čistilne krtače odstraniti s
čistilne glave in nato ponovno namestiti.

Stroji z magnetnimi krtačami: Pritisnite gumb za
zamenjavo krtač, da sprostite krtače s čistilne glave.
Čistilna glava se popolnoma dvigne, da se lahko
sprostijo krtače s čistilne glave, nato pa se delno
spusti, da je mogoče krtače odstraniti s čistilne
glave. Ponovno namestite krtače na čistilno glavo, ko
je ta v delno spuščenem položaju.
GUMB ZA SESALNI VENTILATOR
Pritisnite gumb sesalnega ventilatorja, da vključite
sesalni ventilator. Ponovno pritisnite gumb, da
izključite sesalni ventilator. Sesalni ventilator se
samodejno vključi ob pritisku na gumb 1-Step.
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OBRATOVANJE
DELOVANJE NADZORNIH FUNKCIJ –
NADZORNE FUNKCIJE PLOŠČE PRO-PANEL
ZAČETNI ZASLON
Obstajata dva uporabniška načina, ki uporabljata
začetni zaslon.
Nadzorniški način − omogoča upravljanje stroja
s polno uporabo vseh krmilnih in nadzornih funkcij,
z možnostjo konfiguriranja dovoljenj in omejitev za
upravljalni način in za možnost prijave v omrežje.

GUMB ZA POMOČ
Ta gumb je namenjen uporabnikom, ki prvič
uporabljajo stroj. S pritiskom na gumb za pomoč
(?) se odpira zaslon za pomoč. Zaslon za pomoč
vam dovoljuje, da izberete drug zaslonski jezik,
omogoča nastavitve prijave v omrežje, pomaga, da
se seznanite z ikonami na zaslonu nadzorne plošče,
omogoča ogled videoposnetka o začetku dela s
strojem in dostop do sistemskih informacij o stroju.

Upravljalni način − omogoča upravljanje stroja z
dovoljenji in omejitvami, ki jih dodeljuje nadzornik.
Ob zagonu s ključem se nov stroj iz tovarne
samodejno zažene v nadzorniškem načinu.
Če želite konfigurirati začetni zaslon z dovoljenji
in omejitvami ter možnostjo prijave v omrežje za
upravljalni način, glejte navodila za NADZORNIŠKE
PROGRAMABILNE KRMILNIKE na hrbtni strani
priročnika.
Začetni zaslon nadzorniškega načina omogoča
dostop do gumba za nastavitve stroja in gumba za
največjo hitrost čiščenja.

PRIJAVNI ZASLON
Kadar je prijava omogočena v nadzorniškem načinu,
se ob zagonu s ključem prikaže prijavni zaslon.
Vnesite svojo dodeljeno prijavno kodo in pritisnite
zeleno puščico za vstop na začetni zaslon. Glejte
navodila za NADZORNIŠKE PROGRAMABILNE
KRMILNIKE na hrbtni strani priročnika, da opravite
prijavo ob zagonu.

Začetni zaslon upravljalnega načina omejuje
dostop do gumba za nastavitve stroja in gumba za
največjo hitrost čiščenja.

T350 9016459 (1-2019)
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OBRATOVANJE
INDIKATOR ec-H2O (IZBIRNO)

GUMB ZA SESALNI VENTILATOR

Sistem ec-H2O se samodejno vključi pri vsakem
zagonu s ključem. Na začetnem zaslonu se prikaže
ikona ec-H2O, ki označuje, da je sistem aktiviran.
Pritisnite gumb ec-H2O, da izklopite sistem ec-H2O.
Ikona, prečrtana s poševnico, pomeni, da je sistem
ec‐H2O izklopljen.

Pritisnite gumb sesalnega ventilatorja, da vključite
sesalni ventilator. Ponovno pritisnite gumb, da
izključite sesalni ventilator. Sesalni ventilator se
samodejno vključi ob pritisku na gumb 1-Step.

GUMB ZA PRITISK KRTAČ
GUMB 1-STEP
Pritisnite gumb 1-Step, da aktivirate funkcijo
čiščenja. Čistilna glava in pobiralnik se bosta spustila
na tla. Ponovno pritisnite gumb, da ustavite funkcijo
čiščenja in dvignete čistilno glavo in pobiralnik.

Pritisnite gumb za pritisk krtač, da se prikaže indikator
pritiska krtač. Pritisnite gumb (+), da zvišate pritisk
krtač. Pritisnite gumb (–), da znižate pritisk krtač.

OPOMBA: Če je pritisk krtač nastavljen previsoko
za razmere čiščenja, se nastavitev pritiska
samodejno zniža na nižjo nastavitev in začne utripati.
Kadar utripa, znižajte pritisk krtač, da preprečite
preobremenitev motorja krtač.
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OBRATOVANJE
GUMB ZA PRETOK RAZTOPINE
Pritisnite gumb za pretok raztopine, da se prikaže
indikator pretoka raztopine. Pritisnite gumb (+), da
povečate pretok raztopine. Pritisnite gumb (–), da
zmanjšate, ali prekinete pretok raztopine.

GUMB ZA TEŽKE POGOJE
(IZBIRNO PRI MODELU ec-H2O)
Pritisnite gumb za težke pogoje, da zvišate količino
detergenta na območjih s čezmerno nabrano
umazanijo.
Pritisnite gumb enkrat za 30-sekundno povečanje
količine detergenta. Gumb zasveti zeleno in začne
odštevati 30-sekundni časovnik. Za izklop kadar koli
ponovno pritisnite gumb.
Za stalno povečano količino detergenta pritisnite
gumb in ga držite 3 sekunde, dokler se ne prikaže
stalni časovnik. Za izklop kadar koli ponovno pritisnite
gumb.
Ko je posoda za detergent za težke pogoje prazna,
gumb začne utripati rumeno, da opozori uporabnika.

GUMB ZA ZAMENJAVO KRTAČ
Stroji s standardnimi krtačami: Pritisnite gumb
za zamenjavo krtač. Čistilna glava se popolnoma
dvigne, da je mogoče čistilne krtače odstraniti s
čistilne glave in nato ponovno namestiti.
Stroji z magnetnimi krtačami: Pritisnite gumb za
zamenjavo krtač, da sprostite krtače s čistilne glave.
Čistilna glava se popolnoma dvigne, da se lahko
sprostijo krtače s čistilne glave, nato pa se delno
spusti, da je mogoče krtače odstraniti s čistilne
glave. Ponovno namestite krtače na čistilno glavo, ko
je ta v delno spuščenem položaju.
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OPOMBA: Ko je vklopljen način za težke pogoje,
se sistem ec-H2O samodejno izključi, nastavitvi
pritiska krtače in pretoka raztopine pa se samodejno
povečata na visoko vrednost. Ob izklopu se
nastavitvi samodejno povrneta na prvotne vrednosti.
Ko dalj časa delate v načinu obratovanja za težke
pogoje, lahko nastavite nižjo vrednost pretoka
čistilne raztopine in nižjo vrednost pritiska na tla,
da prihranite čistilno raztopino in detergent in da
optimizirate čas delovanja akumulatorja.
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OBRATOVANJE
GUMB TIHI NAČIN (IZBIRNO)
Pritisnite gumb za tihi način, da zmanjšate hrup
motorja sesalnika na območjih z omejenim hrupom.
Gumb zasveti zeleno, ko je tihi način aktiviran. Za
izklop še enkrat pritisnite gumb.
OPOMBA: Ko je vklopljen tihi način, se moč
pobiranja vode rahlo zmanjša.

GUMB ZA VIDEOVADNICO
(začetni zaslon upravljalnega načina)
Pritisnite gumb za videovadnico za dostop do
zaslona z videovadnico. Vključuje dostop do
videoposnetkov, ki prikazujejo izvajanje posameznih
postopkov in vzdrževanja. Pritisnite gumbe
videoposnetkov, da zaženete videoposnetke.
Pritisnite vrtljivi gumb za dodatne videoposnetke.
Gumb videoposnetkov spodaj desno ponuja seznam
dodatnih videovadnic.

INDIKATOR IZPRAZNJENOSTI AKUMULATORJA
Indikator izpraznjenosti akumulatorja (BDI) prikazuje
stopnjo napolnjenosti akumulatorjev med delovanjem
stroja. Ko so akumulatorji popolnoma napolnjeni,
sveti vseh pet indikatorjev. Ko stopnja izpraznjenosti
doseže rdečo lučko, nehajte čistiti in napolnite
akumulatorje. Ko začne rdeča lučka utripati, se
funkcija čiščenja onemogoči, da zaščiti akumulatorje
pred popolno izpraznitvijo. Stroj še vedno lahko
vozite, ko rdeča lučka utripa. S tem se uporabniku
omogoči prevoz stroja do polnilne postaje.

PREDNASTAVLJENI GUMBI ZA IZBIRO
OBMOČJA
Uporabite gumbe za izbiro območja, da predhodno
nastavite do štiri območja z različnimi pretoki
raztopine, pritiskom krtač, hitrostmi čiščenja in načini
čiščenja.
Štirje gumbi za izbiro območja so tovarniško
predhodno nastavljeni za različne vrste čiščenja.
Gumb za izbiro območja zasveti zeleno, ko je
območje aktivirano.
OPOMBA: Tovarniške nastavitve območja je mogoče
spremeniti samo v nadzorniškem načinu. Glejte
navodila za NADZORNIŠKE PROGRAMABILNE
KRMILNIKE na hrbtni strani priročnika.
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OBRATOVANJE
GUMB INDIKATORJA ZA SERVIS
Ko je zaznana napaka stroja, gumb indikatorja za
servis na začetnem zaslonu utripa rumeno ali rdeče.
Pritisnite gumb indikatorja za servis za ogled zaslona
o napaki.

Utripajoč moder in rdeč zaslon ec-H2O – Potekel
je rok uporabe vložka za kondicioniranje vode. Glejte
ZAMENJAVA VLOŽKA ZA KONDICIONIRANJE
VODE ec‐H2O.

Utripajoča rumena lučka opozarja, da je treba
opraviti servis stroja, vendar stroj še vedno deluje.
Utripajoča rdeča lučka opozarja na napako, ki bo
ustavila stroj in zahtevala servis. Glejte ZASLONI O
NAPAKAH.

Rumeni zaslon o napaki ec‐H2O – Stroj je zaznal
napako v čistilni vodi ali v vodnih ceveh sistema ecH2O.
Rdeči zaslon o napaki ec‐H2O – Stroj je zaznal
električno napako sistema ec-H2O.
ZASLONI O NAPAKAH

Koda napake se prikaže pod ikono ecH2O. Glejte
KODE INDIKATORJA ZA SERVIS.

Ko je napaka zaznana, se samodejno pojavijo
naslednji zasloni o napakah, ki označujejo napako.
Pritiskajte gumb z levo puščico in gumb z desno
puščico na vrhu zaslona, da se pomikate po zaslonih
o napakah.
Rumeni zaslon o napaki stroja – Zaznana je bila
napaka stroja. Koda napake se prikaže pod ikono o
napaki. Glejte KODE INDIKATORJA ZA SERVIS.
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OPOMBA: Če pride do napake sistema ec-H2O,
lahko stroj samodejno izključi sistem ec-H2O in
preklopi na običajno čiščenje. Gumb indikatorja za
servis utripa, dokler se napaka ec-H2O ne popravi.
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OBRATOVANJE
Rumeni zaslon o napaki samodejnega dolivanja
vode v akumulator – Posoda samodejnega
dolivanja vode v akumulator je prazna in jo je
treba napolniti. Za zaščito akumulatorjev pred
poškodbami se onemogoči obratovanje stroja, če
10 ur po prejemu opozorila nadaljujete čiščenje in
ne dopolnite posode. Dodajte destilirano vodo v
posodo za dolivanje vode v akumulator ter izključite
in vključite ključ, da ponastavite zaslon (da se
utripajoča luč ugasne). Glejte poglavje POLNJENJE
POSODE ZA SAMODEJNO DOLIVANJE VODE V
AKUMULATOR.
Rdeči zaslon o napaki samodejnega dolivanja
vode v
akumulator – Posoda samodejnega dolivanja
vode v akumulator je prazna in jo je treba napolniti.
Funkcija čiščenja je onemogočena, dokler se posoda
ne napolni. Dodajte destilirano vodo v posodo za
dolivanje vode v akumulator ter izklopite in vklopite
stroj s ključem, da ponastavite zaslon (da se
utripajoča luč ugasne). Glejte poglavje POLNJENJE
POSODE ZA SAMODEJNO DOLIVANJE VODE V
AKUMULATOR.
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DELOVANJE STROJA

DELOVANJE STROJA

ZA VARNOST: Stroja ne smete uporabljati,
če niste prebrali in razumeli uporabniškega
priročnika.

Navodila za uporabo nadzorne plošče, glejte v
poglavju DELOVANJE NADZORNE PLOŠČE.
1. Zavrtite ključ za vžig v položaj za VKLOP (ON).

SEZNAM PREGLEDOV PRED
ZAČETKOM OBRATOVANJA
FF Preverite tekočino akumulatorja. Po potrebi
napolnite.
FF Stroji z možnostjo samodejnega dolivanja vode
v akumulator Smart-fill: Preverite posodo za
samodejno dolivanje vode v akumulator. Po
potrebi napolnite z destilirano vodo.
FF Preverite napolnjenost akumulatorja. Po potrebi
napolnite.
FF Preverite krtače glede obrabe ali poškodbe.
Odstranite žice, vrvice ali niti, navite okoli glavnih
krtač za čiščenje.

2. Namestite obe nogi na ploščad za upravljavca,
tako da peti pritiskata na stopalko za zaznavanje
prisotnosti upravljavca. Desna noga je
ODMAKNJENA OD zelene stopalke za vožnjo.

FF Preverite, ali je obrobek čistilne glave
poškodovan, in zagotovite, da je obrobek
pravilno nameščen na čistilno glavo.
FF Očistite lovilnik vode, ki jo pobira pobiralnik.
FF Preverite, ali je sesalna cev pobiralnika
zamašena oziroma ali vsebuje smeti.
FF Preverite, ali so pobiralniki poškodovani oziroma
obrabljeni.
FF Preglejte, ali je zbiralna posoda izpraznjena in
čista.
FF Preverite, ali je tesnilo pokrova zbiralne posode
obrabljeno oziroma poškodovano.
FF Očistite pladenj za umazanijo zbirne posode.

3. Modeli ec‐H2O − Ob zagonu s ključem se
sistem ec-H2O samodejno vklopi. Na nadzorni
plošči se prikaže indikator ec-H2O, ki označuje,
da je sistem aktiviran.

FF Očistite plavajočo zaporno mrežico.
FF Čiščenje ec-H2O: Prepričajte se, da ste iz
posode za raztopino izlili in sprali vsa običajna
čistila/sredstva za obnovitev.
FF Čiščenje ec-H2O: Poskrbite, da je posoda za
raztopino napolnjena samo s hladno čisto vodo.
FF Stroji z možnostjo uporabe v težkih pogojih
(Severe Environment, SE): Preverite nivo
posode za detergent. Po potrebi napolnite
posodo za detergent.
FF Preverite delovanje krmiljenja.
FF Preverite hupo.
FF Preverite zapise o izvedenih vzdrževalnih delih
in ugotovite, kaj morate narediti.
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POZOR: Ne pozabite, da pri običajnem čiščenju, ki
v posodi za raztopino uporablja običajne detergente,
morate izključiti sistem ec-H2O s pritiskom na stikalo
ec‐H2O. Če po sistemu ec‐H2O po nesreči obkroži
običajni detergent, pride do napake sistema. Da
ponastavite zaslon (da se opozorilni signal ugasne),
izpraznite posodo za raztopino, dodajte bistro hladno
vodo in uporabljajte sistem ec-H2O, dokler koda
napake ne izgine. Če se opozorilni signal o napaki
ponovi, obrnite ključ v položaj za IZKLOP in nato v
položaj za VKLOP, da se opozorilni signal ugasne.
Za dodatne podrobnosti glejte KODE INDIKATORJA
ZA SERVIS.

5. Pritisnite gumb 1-Step, da aktivirate funkcijo
čiščenja. Čistilna glava in pobiralnik se bosta
spustila na tla.

Pro-Panel Pro-Membrane
6. Medtem ko sta peti obeh nog še vedno na
stopalki za zaznavanje prisotnosti upravljavca,
postavite desno nogo na zeleno stopalko za
vožnjo, da začnete čistiti.

Pro-Panel Pro-Membrane
4. Prestavite stikalo za vožnjo naprej/vzvratno v
smer, v katero se želite pomakniti.

7. Prilagodite hitrost čiščenja tako, da obrnete gumb
za hitrost na želeno hitrost.

OPOMBA: Če lučki stikala za vožnjo naprej/vzvratno
hitro utripata, se prepričajte, da noga ne pritiska na
zeleno stopalko za vožnjo. Stroj se ne bo odzival na
uporabo stikala za vožnjo naprej/vzvratno, če lučki
hitro utripata.
OPOMBA: Vsakokrat, ko se sprosti stopalka za
zaznavanje prisotnosti upravljavca, se mora pritisniti
stikalo za vožnjo naprej/vzvratno, da se ponastavi
smer vožnje.

8. Ko se stroj še premika, pritisnite gumb 1-Step,
da prekinete čiščenje. Pobiralnik bo krajši čas še
ostal spuščen na tla, da bo pobral preostalo vodo
in umazanijo, nato pa se bo dvignil.
9. Odstranite nogo z zelene stopalke za vožnjo, da
ustavite stroj, in obrnite ključ v položaj za izklop.
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DVOJNO ČIŠČENJE
Dvojno čiščenje je postopek, ko skozi zelo umazano
območje zapeljete večkrat. Prvič se peljite z
dvignjenimi pobiralniki, da se lahko raztopina vpije
v tla. Za čiščenje zelo umazanih območij uporabite
postopek dvojnega čiščenja.

Stroji, opremljeni z nadzorno ploščo Pro-Panel:
Pritisnite gumb 1-Step, nato pa gumb za sesalni
ventilator. Gumb za sesalni ventilator ne bo več
osvetljen, sesalni ventilator pa bo nehal delovati.

Dvojno čiščenje lahko izvedete z uporabo SISTEMA
ČIŠČENJA ec-H2O (izbirno) ali OBIČAJNEGA
ČIŠČENJA.
Zrahljajte vijak s krilno matico, ki drži kolešček za
dvojno čiščenje, spustite kolešček za dvojno čiščenje
na tla, in privijte krilno matico, da pritrdite pobiralnik v
dvignjenem položaju.
Očistite močno umazano področje. Pustite, da se
čistilna raztopina namaka na tleh 3–5 minut.
ZA VARNOST: Ko uporabljate stroj, se na
nagnjenih in spolzkih površinah premikajte
počasi.

Stroji, opremljeni z nadzorno ploščo ProMembrane: Pritisnite gumb 1-Step, nato pa gumb
za sesalni ventilator. Lučka v ikoni sesalnega
ventilatorja se bo ugasnila, sesalni ventilator pa bo
nehal delovati nekaj sekund pozneje.

Pred drugim čiščenjem tal zrahljajte vijak s krilno
matico za pritrditev koleščka za dvojno čiščenje,
dvignite kolešček za dvojno čiščenje nad tla, in
privijte vijak s krilno matico, da pritrdite kolešček za
dvojno čiščenje v dvignjenem položaju. Pritisnite
gumb sesalnega ventilatorja, da vključite sesalni
ventilator. Lučka v gumbu se bo prižgala. Znova
očistite tla, da poberete zmes čistilne raztopine in
umazanije.
OPOZORILO: Vnetljive snovi ali reaktivne
kovine lahko povzročijo eksplozijo ali
požar. Ne pobirajte jih.
OPOMBA: Po potrebi zmanjšajte pretok raztopine pri
drugem čiščenju tal.
OPOMBA: Dvojno čiščenje ni priporočljivo za
območja, kjer lahko čistilna raztopina steče pod
police ali poškoduje predmete.
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GUMB ZA IZKLOP V SILI
V nujnem primeru pritisnite gumb za izklop v sili.
Ta rdeči gumb izklopi celotno napajanje stroja.
Za ponovni vklop napajanja obrnite gumb v smeri
urnega kazalca in obrnite ključ za vžig v položaj za
izklop in nato v položaj za vklop.

MED OBRATOVANJEM STROJA
OPOZORILO: Vnetljive snovi ali reaktivne
kovine lahko povzročijo eksplozijo ali
požar. Ne pobirajte jih
1. Poti čiščenja naj se prekrivajo za 2 palca/5 cm.
2. Stroja ne ustavljajte, da preprečite poškodbe
zaključnega premaza ali talnih plošč.
3. Če lamele pobiralnika puščajo sledi, jih obrišite s
krpo.
4. Izogibajte se drgnjenju stroja ob stebre in stene.
5. Če želite preprečiti poškodbe pobiralnika, se
prepričajte, da je ostal centriran pod strojem,
kadar vozite od enega delovišča do drugega.
ZA VARNOST: Pri uporabi stroja vedno
zagotovite, da imate dovolj prostora za glavo pri
vožnji skozi vrata ter pod nizkimi stropi in previsi.
Vozite počasi skozi vrata in ozke odprtine, zlasti
pri modelu z dvema diskoma, saj pobiralnik sega
dlje od širine stroja.
6. Izogibajte se obračanju stroja na površinah z
naklonom ali klančinah.
7. Ko praznite in polnite stroj, vedno napolnite
izbirno posodo za težke pogoje (Severe
Environment) z detergentom.
ZA VARNOST: Pri uporabi stroja ne čistite površin
z naklonom nad 9 % oz. ne prevažajte stroja na
površinah z naklonom nad 9 %;
8. Če se začne pojavljati preveč pene, v zbiralno
posodo dolijte priporočeno raztopino za nadzor
penjenja.
POZOR: V primeru tvorjenja pene se ne aktivira
plavajoča zaporna mrežica, zaradi česar pride do
poškodbe motorja sesalnika.
9. Za zelo umazana območja uporabite postopek
dvojnega čiščenja. Najprej očistite območje
z dvignjenim pobiralnikom, pustite raztopino
učinkovati 3–5 minut, potem pa območje očistite
še enkrat s spuščenim pobiralnikom.
10. Če stroj pustite brez nadzora, ga parkirajte na
ravni površini in izključite ter odstranite ključ.
11. Stroja ne uporabljajte na območjih, kjer je lahko
temperatura okolja nad 110 ºF/43 ºC ali pod
36 ºF/2 ºC.
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PLOŠČA Z ODKLOPNIKI

ŠTEVEC UR

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini
in ugasnite ter odstranite ključ.

Števec ur beleži število delovnih ur stroja. Števec
ur uporabite za izvedbo določenih postopkov
vzdrževanja in za zapisovanje zgodovine servisov.

Stroj je opremljen s ponastavljivimi odklopniki, ki
ščitijo stroj pred tokovno preobremenitvijo. Če se
sproži zaščita odklopnika in ta prekine električni tok,
odklopite priključek kabla akumulatorja in ponastavite
odklopnik tako, da po ohladitvi odklopnika pritisnete
gumb za ponastavitev. Ponovno priklopite priključek
kabla akumulatorja. Če se odklopnik ne ponastavi ali
ga zaščita še vedno izklaplja, se obrnite na servisno
osebje.
Odprite vrata za dostop do plošče z odklopniki.

CB1

4A

Ključavnica vžiga

CB2

10 A

ec-H2O, samodejno
dolivanje vode v akumulator

CB3

70 A

Krmilnik pogona

ZA VARNOST: Pri servisiranju stroja mora vsa
popravila izvesti usposobljeno osebje.
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PRAZNJENJE POSOD

4. Odstranite in očistite pladenj za umazanijo.

PRAZNJENJE ZBIRALNE POSODE
Zbiralno posodo po vsaki uporabi izpraznite in
očistite.
1. Stroj premaknite na območje praznjenja.
ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini
in ugasnite ter odstranite ključ.
2. Odstranite cev za praznjenje zbiralne posode s
kljuke, držite šobo cevi blizu odtoka, odstranite
pokrov s cevi in izpraznite zbiralno posodo.

OPOMBA: Če za praznjenje stroja uporabljate vedro,
ne smete uporabiti istega vedra še za polnjenje
posode za raztopino.

Zbiralno posodo splaknite s čisto vodo in obrišite
morebitne ostanke umazanije.

ZA VARNOST: Kadar stroj servisirate, ga ne
čistite z visokotlačnimi čistilniki ali tekočo vodo.
To lahko povzroči električno okvaro. Uporabite
vlažno krpo.

3. Odstranite in očistite plavajočo zaporno mrežico.
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PRAZNJENJE POSODE ZA RAZTOPINO
Posodo za raztopino izpraznite vsak dan.
1. Stroj premaknite na območje praznjenja.
ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini
in ugasnite ter odstranite ključ.
2. Če želite iztočiti preostalo vodo iz posode za
raztopino, povlecite cev za merjenje napolnjenosti
posode za raztopino s posode za raztopino.

3. Splaknite posodo za raztopino s čisto vodo. Po
spiranju/praznjenju posode ponovno sestavite in
povežite cev na posodo za raztopino tako, da bo
povezava trdna in da cev ne bo puščala.
4. Po vsakih 50 urah uporabe odstranite filter
posode za raztopino in očistite mrežico. Preden
odstranite filter, izpraznite posodo za raztopino.
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VOZIČEK ZA DODATKE (IZBIRNO)

Voziček za dodatke je za prenašanje čistilnih
pripomočkov mogoče pritrditi na sprednji del naprave
ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini
in ugasnite ter odstranite ključ.
Za pritrditev vozička dvignite njegovo ročico
in voziček potisnite, da se pritrdi na napravo.
Spustite ročico. Pred uporabo se prepričajte, da
je voziček varno pritrjen na napravo.

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini
in ugasnite ter odstranite ključ.
Za odstranjevanje vozička z naprave ročico vozička
povlecite navzgor in voziček potisnite stran od
naprave. Voziček pospravite na mesto za hrambo z
ravno površino.
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KODE INDIKATORJA ZA SERVIS
Ko stroj ali polnilnik akumulatorjev zazna napako,
začne utripati indikator za servis. Prikaže se koda
napake, ki omogoča določitev težave, kot je opisano
spodaj.
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

Koda napake
na LED
☼ = utripa

Koda
napake na
LCD

Vzrok

Rešitev

☼☼☼☼☼

0xFFF0

Gumb za izklop v sili aktiviran

Sprostite gumb za ustavitev v sili in znova
zaženite stroj. Če napaka še vedno ni
odpravljena, se obrnite na servis.

●●●☼●

0x0201

Opozorilo: Sprožilni mehanizem je
odklopljen

Obrnite se na servis.

●●●☼☼

0x0101

Opozorilo: Čistilni motor je odklopljen

Obrnite se na servis.

●●☼●●

0x0501

Opozorilo: Motor sesalnika je odklopljen Obrnite se na servis.

●●☼●☼

0x0601

Opozorilo: Črpalka za detergent je
odklopljena

Obrnite se na servis.

●●☼☼●

0x0910

Napaka: Odklopnik premikanja se je
izklopil

Izklopite akumulator in ponastavite
odklopnik. Če težava še vedno ni
odpravljena, se obrnite na servis.

●●☼☼☼

0x0901

Napaka: Pogonski motor je odklopljen

Obrnite se na servis.

●☼●●☼

0x0301

Opozorilo: Ventil za raztopino odprt

Obrnite se na servis.

●☼●☼☼

0x0303

Prevelik tok ventila za raztopino

Obrnite se na servis.

●☼☼☼●

0xFF20

Napaka komunikacije s področnim
krmilnim omrežjem za krmiljenje
čiščenja

Izključite in vključite stroj. Če napaka še
vedno ni odpravljena, se obrnite na servis.

0x0B04

Napaka CAN dolivanja vode v
akumulator

0x0900

Splošna napaka pogona I-Drive

0x0903

Izguba komunikacije s premikanjem

0x0904

Upoštevati je treba interval premora
med izklopom in ponovnim vklopom
premikanja

0x0905

Napaka tokovne omejitve pogona

0x0920 0x0943

Napake pogona

0x0906

Napaka: Nizek kratkostični tok motorja
za premikanje

0x0907

Napaka: Visok kratkostični tok motorja
za premikanje

☼●●●☼

☼●●☼●
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Izključite in vključite stroj. Če napaka še
vedno ni odpravljena, se obrnite na servis.

Obrnite se na servis.
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Koda napake
na LED
☼ = utripa

Koda
napake na
LCD

Vzrok

Rešitev

☼●●☼☼

0x0103

Prevelik tok čistilnega motorja

Obrnite se na servis.

0x0104

Prevelik tok čistilnega motorja 1

0x0105

Prevelik tok čistilnega motorja 2

☼●☼●☼

0x0902

Napaka v položaju dušilne lopute pri
veliki hitrosti

Sprostite zeleno stopalko za vožnjo ali
odstranite blokado zelene stopalke za
vožnjo. Izključite in vključite stroj. Če napaka
še vedno ni odpravljena, se obrnite na
servis.

☼●☼☼●

0x0107

Napaka FET na motorju krtače za
čiščenje

Obrnite se na servis.

0x0207

Napaka FET na motorju aktuatorja

0x0307

Napaka FET ventila

0x0507

Napaka FET motorja sesalnika

0x0607

Napaka FET črpalke za detergent

0x0617

Napaka FET črpalke za dolivanje vode
v akumulator

0x0503

Napaka prevelikega toka sesalnika

0x0504

Napaka prevelikega toka sesalnika 1

0x0505

Napaka prevelikega toka sesalnika 2

☼☼●●●

0x0506

Napaka: Zelo nizka upornost sesalnika

Obrnite se na servis.

☼☼●●☼

0x0603

Napaka prevelikega toka črpalke za
detergent

Obrnite se na servis.

0x0604

Napaka prevelikega toka črpalke za
detergent 2

0x0605

Napaka prevelikega toka črpalke za
detergent 1

☼☼●☼●

0x0606

Napaka: Zelo nizka napetost v
izhodnem tokokrogu črpalke za
detergent

Obrnite se na servis.

☼☼●☼☼

0x0926

Opozorilo: Previsoka temperatura
pogona

Počakajte, da se pogonski motor ohladi.
Izključite in vključite stroj. Če napaka še
vedno ni odpravljena, se obrnite na servis.

☼☼☼●☼

0x0106

Napaka kratkega stika na motorju
krtače za čiščenje

Obrnite se na servis.

☼☼☼☼●

0x0102

Izpad napetosti/napajanja

Obrnite se na servis.

☼●☼☼☼

Obrnite se na servis.

OPOMBA: Pri ostalih kodah napak se obrnite na
servisnega zastopnika podjetja Tennant.
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KODE INDIKATORJA ZA SERVIS POLNILNIKA
AKUMULATORJEV, VGRAJENEGA V STROJ
Koda napake
na LED
☼ = utripa

Koda
napake na
LCD

Vzrok

Rešitev

☼☼☼●●

0xF100

Stanje napake polnilnika.

Obrnite se na servis.

0xF104

Akumulatorji se ne polnijo pravilno

Obrnite se na servis.

●☼☼●●

0xF101

Polnilnik ni priključen na sklop
akumulatorjev.

Preverite kabelske povezave. Če koda
napake še vedno ni odpravljena, se obrnite
na servis.

●☼●●●

0xF102

Polnilnik pregret.

Počakajte, da se polnilnik ohladi. Premaknite
se na dobro prezračeno območje. Če
napaka še vedno ni odpravljena, se obrnite
na servis.

●☼☼☼●

0xF103

Napaka komunikacije polnilnika.

Izključite in vključite stroj. Če koda napake
še vedno ni odpravljena, se obrnite na
servis.
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OBRATOVANJE
KODE INDIKATORJA ZA SERVIS SISTEMA ecH2O (IZBIRNO)
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

Koda napake na
LED
☼ = utripa

Koda napake Vzrok
na LCD

Rešitev

●☼☼☼●

0x0704

Napaka CAN ec-H2O

Izključite in vključite stroj. Če napaka
še vedno ni odpravljena, se obrnite na
servis.

●☼●☼●

0x0711

Opozorilo: Črpalka ec-H2O je
odklopljena

Izključite in vključite stroj. Če napaka
še vedno ni odpravljena, se obrnite na
servis.

●☼☼☼☼

0x0713

Prevelik tok črpalke ec‐H2O

Obrnite se na servis.

☼●●●●

0x0717

Napaka FET črpalke ec-H2O

Obrnite se na servis.

☼●☼●●

0x0703

Odklopnik ec-H2O sprožen

Ponastavite odklopnik. Če se ponovno
sproži, se obrnite na servis.

0x0700

Električne napake sistema ec-H2O

Obrnite se na servis.

Napake v čistilni vodi in v vodnih ceveh
sistema ec-H2O

Obrnite se na servis.

0x0781

Prazna posoda za detergent

Ponovno napolnite posodo za detergent.

0x0707

Potekel je rok uporabe vložka za
kondicioniranje vode

Zamenjajte vložek za kondicioniranje
vode.

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

Indikator sistema
ecH2O utripa
modro/rdeče

*Preverite, ali je bil v posodo za čistilno raztopino
dodan detergent. Če je sistem ec‐H2O deloval z
detergentom za čiščenje tal, izpraznite posodo za
raztopino, nalijte čisto vodo in uporabljajte sistem
ec‐H2O, dokler koda napake ne izgine.
T350 9016459 (1-2019)
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VZDRŽEVANJE
Spodnja tabela prikazuje odgovorno osebo za
posamezni postopek.
O = Upravljavec.
T = Usposobljeno osebje.
Interval

Odg.
oseba

Št.
dela

Opis

Postopek

Dnevno

O

1

Nastavek/-ki

Preglejte, obrnite na drugo stran ali
zamenjajte

O

1

Krtača/-e

Preglejte, očistite

O

6

Pobiralnik

Očistite ter preverite, ali je kaj
poškodovano ali obrabljeno

O

8

Obrobek čistilne glave

Preverite, ali je kaj poškodovano ali
obrabljeno

O

2

Zbiralna posoda

Izpraznite, splaknite, očistite
plavajočo zaporno mrežico in
pladenj za umazanijo

O

3

Posoda za raztopino

Izpraznite, splaknite

O

4

Posoda za težke pogoje (izbirno)

Preverite, napolnite

CAD
(komercialno
odobren
detergent)

O

5

Posoda za samodejno dolivanje
vode v akumulator (izbirno)

Preverite, napolnite

DW
(destilirana
voda)

O

7

Akumulatorji

Po potrebi napolnite

O

7

Akumulatorske celice

Preverite raven elektrolita

O

7

Prostor za akumulator

Preverite glede tekočine

O

6

Posoda lovilnika kapljic sklopa
pobiralnika (model z dvema
diskoma)

Preverite. Očistite

O

2

Tesnilo pokrova zbiralne posode

Preverite obrabo

O

9

Filter posode za raztopino

Odstranite in očistite

100 ur

O

7

Sistem dolivanja vode v
akumulator (izbirno)

Preverite, ali so cevi poškodovane
ali obrabljene

200 ur

O

7

Akumulatorji, priključki in kabli

Preglejte in očistite

T

13

Krmilna veriga

Namažite, preverite nategnjenost
in preverite, ali so se pojavili znaki
poškodbe in obrabe

T

14

Krmilna jeklena pletenica

Preverite nategnjenost. Preverite,
ali so se pojavili znaki poškodbe in
obrabe

750 ur

T

10

Vakuumski motor

Zamenjajte ogljene ščetke

1250 ur

T

11

Pogonski motor

Zamenjajte ogljene ščetke

T

12

Motor/-ji krtače

Zamenjajte ogljene ščetke

Tedensko

50 ur

Mazivo/
tekočina

DW

GL (mazivo za
mehanizem)

MAZIVO/TEKOČINA
DW: destilirana voda
CAD Komercialno odobren detergent
GL SAE 90W mazivo za transmisijske mehanizme

T350 9016459 (1-2019)
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VZDRŽEVANJE STROJA
Za ohranjanje stroja v dobrem stanju izvajajte
naslednje postopke vzdrževanja.

3. Do čistega obrišite lamele pobiralnika. Preverite,
ali so lamele poškodovane ali obrabljene. Obrnite
lamele, če so obrabljene. Glejte, ZAMENJAVA
LAMEL POBIRALNIKA.

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini,
izklopite in odstranite ključ.
ZA VARNOST: Kadar servisirate stroj, obvezno
nosite osebno varovalno opremo, kot se zahteva.
Vsa popravila mora izvesti usposobljeno osebje.

RUMENE TOČKE DOTIKA
Za lažje iskanje ta stroj ima rumeno označene
elemente, ki jih je preprosto servisirati, imenovane
rumene točke dotika. Pri opravljanju vzdrževalnih del
za te elemente ne potrebujete nobenega orodja.

PO VSAKODNEVNI UPORABI
1. Obrnite nastavek na drugo stran ali ga
zamenjajte, če je obrabljen. Glejte, ZAMENJAVA
KRTAČE IN NASTAVKA.

4. Očistite obrobek čistilne glave. Preverite, ali so se
na čistilni glavi pojavili znaki obrabe in poškodb.
Zamenjajte jo, če je obrabljena ali poškodovana.

5. Izpraznite, splaknite in očistite zbiralno posodo.
Glejte, PRAZNJENJE POSOD

2. Zamenjajte krtače, ko ne čistijo več učinkovito.
Glejte, ZAMENJAVA KRTAČE IN NASTAVKA.
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8. Izpraznite in izperite posodo z raztopino.

ZA VARNOST: Kadar stroj servisirate, ga ne
smete čistiti z visokotlačnimi čistilniki ali tekočo
vodo. To lahko povzroči električno okvaro.
Uporabite vlažno krpo.
6. Odstranite in očistite pladenj za umazanijo.

7. Odstranite in očistite plavajočo zaporno mrežico.

9. Posoda za težke pogoje − napolnite posodo
za težke pogoje (Severe Environment) z
nerazredčenim priporočenim detergentom.
Namestite pokrovček.

10. Možnost samodejnega dolivanja vode v
akumulator – Napolnite posodo z destilirano
vodo. Namestite pokrovček.
OPOMBA: Preverite, ali je prisotna tekočina v
prostoru za akumulatorje, vsakič, ko ponovno
napolnite posodo za samodejno dolivanje vode v
akumulator. Odstranite vso tekočino iz prostora za
akumulatorje. Glejte, VENTIL ZA PRAZNJENJE
PROSTORA ZA AKUMULATORJE.

T350 9016459 (1-2019)
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11. Napolnite akumulatorje. Glejte, AKUMULATORJI.

PO TEDENSKI UPORABI

POZOR: Ne smete izklopiti kablov akumulatorja,
medtem ko je priklopljen polnilnik, saj lahko pride
do poškodb plošče s tiskanim vezjem.

1. Preverite nivo elektrolitov v vseh akumulatorjih.
Glejte, AKUMULATORJI.

12. Očistite zunanjost stroja z večnamenskim čistilom
in vlažno krpo.

OPOMBA: Če je stroj opremljen s sistemom za
samodejno ali ročno dolivanje vode v akumulator;
glejte, AKUMULATORJI.

2. Preverite, ali je prisotna tekočina v prostoru za
akumulatorje. Glejte, VENTIL ZA PRAZNJENJE
PROSTORA ZA AKUMULATORJE.

3. Samo stroji s 24 in (600 mm) čistilnimi
glavami: Odstranite pokrov lovilnika kapljic s
sklopa pobiralnika in očistite posodo.
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PO VSAKIH 50 URAH UPORABE

PO VSAKIH 200 URAH UPORABE

1. Preglejte in očistite tesnilo na pokrovu zbiralne
posode. Če je tesnilo poškodovano, ga
zamenjajte.

1. Preverite, ali so priključki akumulatorjev
razrahljani, in očistite površino akumulatorjev,
vključno s priključki in kabelskimi sponkami, da
preprečite korozijo. Glejte, AKUMULATORJI.
2. Preverite, ali so se na krmilni verigi pojavile
poškodbe ali obrabe in jo namažite.
ZA VARNOST: Pri servisiranju stroja mora vsa
popravila izvesti usposobljeno osebje.

.
2. Izpraznite rezervoar z raztopino. Odstranite filter
posode za raztopino in očistite mrežico. Obrnite
posodo filtra v nasprotni smeri urnega kazalca,
da jo odstranite.

3. Preverite krmilno jekleno pletenico glede
poškodb ali obrabe. Z merilnikom nategnjenosti
preverite nategnjenost.
ZA VARNOST: Pri servisiranju stroja mora vsa
popravila izvesti usposobljeno osebje.

PO VSAKIH 100 URAH UPORABE
Če je stroj opremljen z izbirnim sistemom za
dolivanje vode v akumulator, preverite, ali se
pojavilo puščanje na ceveh, ali so se cevni priključki
razrahljali, in ali so poškodovani ali obrabljeni. Če je
sistem poškodovan, ga zamenjajte.
ZA VARNOST: Kadar servisirate akumulatorje,
obvezno nosite osebno varovalno opremo,
kot se zahteva. Izogibajte se stiku s kislino iz
akumulatorja.

T350 9016459 (1-2019)

ELEKTRIČNI MOTORJI
Zamenjajte ogljene ščetke na motorjih, kot je
navedeno. Za zamenjavo ogljenih ščetk se obrnite na
usposobljeno osebje.
Zamenjava ogljenih ščetk

Ure delovanja

Vakuumski motor

750

Pogonski motor

1250

Motor/-ji krtače

1250
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AKUMULATORJI
ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini,
izklopite in odstranite ključ.
Življenjska doba akumulatorjev je odvisna od
pravilnega vzdrževanja. Za zagotovitev čim daljše
življenjske dobe akumulatorjev:
•

Akumulatorje lahko polnite samo enkrat dnevno
in samo po vsaj 15-minutnem delovanju stroja.

•

Akumulatorjev ne puščajte delno izpraznjenih dlje
časa.

•

Akumulatorje polnite samo na dobro
prezračevanem območju, da preprečite kopičenje
plinov.

•

Počakajte, da polnilnik do konca napolni
akumulatorje, preden znova uporabite stroj.

•

Tedensko preverjajte nivo elektrolita v mokrih
akumulatorjih in poskrbite, da je nivo ustrezen.

Stroj je opremljen z mokrimi akumulatorji s svinčevo
kislino ali z akumulatorji brez vzdrževanja (zaprti
AGM), ki jih je dobavila družba Tennant.
ZA VARNOST: Pri vzdrževanju stroja se ne smete
z nobenim kovinskim predmetom dotakniti
akumulatorjev. Izogibajte se stiku s kislino iz
akumulatorja.
AKUMULATORJI BREZ VZDRŽEVANJA
Akumulatorji brez vzdrževanja (zaprti AGM) ne
zahtevajo dolivanja vode. Še vedno pa jih je treba
čistiti in na njih izvajati drugo redno vzdrževanje.

Nivo elektrolita mora biti pred polnjenjem malenkost
nad ploščami akumulatorja, kot je prikazano. Če
tekočine ni dovolj, dolijte destilirano vodo. NE
PRENAPOLNITE GA. Elektrolit se med polnjenjem
razširi, kar lahko privede do razlitja. Po polnjenju
lahko dolijete destilirano vodo do višine približno
3 mm (0,12 in) pod cevmi za ogled.

Before Charging

After Charging

PREVERJANJE PRIKLJUČKOV/ČIŠČENJE
Po vsakih 200 urah delovanja preverite, ali so
priključki akumulatorjev razrahljani, in očistite
površino akumulatorjev, vključno s priključki in
kabelskimi sponkami, da preprečite korozijo. Za
čiščenje uporabite krtačo in močno raztopino jedilne
sode v vodi. Med čiščenjem akumulatorjev ne
odstranjujte pokrovov.

MOKRI AKUMULATORJI S SVINČEVO KISLINO
Mokri akumulatorji s svinčevo kislino zahtevajo redno
dolivanje vode, kot je opisano spodaj. Tedensko
preverjajte nivo elektrolita v akumulatorju.
OPOMBA: Če je stroj opremljen s sistemom za
samodejno ali ročno dolivanje vode v akumulator,
pojdite na navodila za SISTEM ZA DOLIVANJE
VODE V AKUMULATOR.
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POLNJENJE AKUMULATORJEV
Navodila za polnjenje v tem priročniku so namenjena
za polnilnik akumulatorjev, ki je bil dobavljen z vašim
strojem. Uporaba drugih polnilnikov akumulatorjev,
ki jih ni dobavila ali odobrila družba Tennant, je
prepovedana.

ZA VARNOST: Odprite zbiralno posodo, če
temperatura pri polnjenju akumulatorjev presega
80 ºF/27 ºC.

Če je vaš stroj opremljen z zunanjim polnilnikom
akumulatorjev, za navodila glejte priročnik za
uporabo polnilnika za lastnike. Če stroj ni opremljen
s polnilnikom, se za priporočila glede polnilnika
akumulatorjev obrnite na prodajalca ali družbo
Tennant.
ZA VARNOST: Ne uporabljajte nezdružljivih
polnilnikov akumulatorjev, saj lahko poškodujejo
akumulatorje ali povzročijo požar.
POMEMBNO OBVESTILO: Polnilnik akumulatorjev
je nastavljen za polnjenje vrste akumulatorja, ki
je dobavljen z vašim strojem. Če boste začeli
uporabljati akumulatorje drugačne vrste ali
zmogljivosti (mokri akumulatorji s svinčevo
kislino, akumulatorji brez vzdrževanja, zaprti
akumulatorji AGM itd.), morate spremeniti profil
polnjenja polnilnika, da preprečite poškodbe
akumulatorjev. Glejte, NASTAVITVE POLNILNIKA
AKUMULATORJEV.
1. Stroj premaknite v dobro prezračen prostor.
OPOZORILO: Akumulatorji oddajajo
vodikov plin. Posledično lahko pride do
eksplozije. Med polnjenjem zagotovite, da
v bližini ni iskrenja ali odprtega ognja.
2. Stroj parkirajte na ravni in suhi površini, ga
izklopite in odstranite ključ.
ZA VARNOST: Pri servisiranju akumulatorjev
ustavite stroj na ravni površini, ga izklopite in
odstranite ključ.
3. Če je stroj opremljen z mokrimi akumulatorji
s svinčevo kislino, tedensko preverjajte nivo
elektrolita v akumulatorju pred polnjenjem. Pri
modelih, opremljenih s sistemom za samodejno
dolivanje vode v akumulator, preverite, ali je treba
napolniti posodo za vodo za samodejno dolivanje
v akumulator. Če tekočine ni dovolj, dolijte
destilirano vodo.
4. Za modele opremljene z vgrajenimi polnilniki,
snemite napajalni kabel polnilnika, ki je navit na
kljukah, in napajalni kabel priključite v pravilno
ozemljeno stensko vtičnico.
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Pri modelih, opremljenih z zunanjimi polnilniki,
najprej priključite kabel polnilnika za napajanje
enosmernim tokom v vtičnico za polnjenje
akumulatorja v stroju, nato pa priključite kabel
za napajanje izmeničnim tokom v pravilno
ozemljeno stensko vtičnico. Za navodila za
uporabo glejte uporabniški priročnik zunanjega
polnilnika akumulatorjev. Ne smete zapreti
pokrova zbiralne posode na kable polnilnika pri
polnjenju z zunanjim polnilnikom.
ZA VARNOST: Med delovanjem zunanjega
polnilnika ne smete izklopiti kabla za napajanje
enosmernim tokom iz vtičnice v stroju. Lahko
pride do iskrenja. Če morate prekiniti polnilnik
med polnjenjem, najprej izklopite napajalni
kabel za napajanje izmeničnim tokom iz stenske
vtičnice.
5. Polnilnik samodejno začne polniti in se
izklopi, ko je polnjenje končano. Najdaljši cikel
polnjenja lahko traja 6−12 ur, odvisno od vrste
akumulatorja.
Polnilnik akumulatorja, vgrajen v stroj:
Med ciklom polnjenja se lučke indikatorja
izpraznjenosti akumulatorja zaporedoma prižigajo
naprej in nazaj. Ko vseh pet lučk utripne dvakrat,
je cikel polnjenja končan.

Pro-membrane

Pro-panel

POZOR: Ne smete izklopiti kablov akumulatorja,
medtem ko je priklopljen polnilnik, saj lahko
pride do poškodb plošče s tiskanim vezjem.
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6. Po polnjenju akumulatorjev izklopite napajalni
kabel in ga navijte okoli kljuk za kabel.
Pri modelih, opremljenih z zunanjim polnilnikom,
vedno najprej izklopite izmenični napajalni kabel
polnilnika, nato pa izklopite kabel iz vtičnice v
stroju.
NASTAVITVE POLNILNIKA AKUMULATORJEV
Polnilnik akumulatorjev je nastavljen za polnjenje
vrste akumulatorja, ki je dobavljen z vašim
strojem. Če boste začeli uporabljati akumulatorje
drugačne vrste ali zmogljivosti, morate spremeniti
profil polnjenja polnilnika, da preprečite poškodbe
akumulatorjev.
Indikator izpraznjenosti akumulatorjev (battery
discharge indicator, BDI) je treba tudi preprogramirati
tako, da ustreza vrsti akumulatorja, da prepreči
poškodbe akumulatorja in/ali kratek čas delovanja.
OPOMBA: Pri strojih, dobavljenih brez akumulatorjev,
sta indikator izpraznjenosti akumulatorja in vgrajeni
polnilnik akumulatorjev privzeto nastavljena za
akumulatorje GEL. Če se odločite uporabiti drugo
vrsto akumulatorja, je treba nastavitve spremeniti, kot
je opisano spodaj.
OPOMBA: Pri strojih, ki so dobavljeni brez
akumulatorjev, priložen pa jim je zunanji polnilnik,
je zunanji polnilnik akumulatorja tovarniško
nastavljen za mokre akumulatorje s svinčevo kislino.
Indikator izpraznjenosti akumulatorja v stroju je
privzeto nastavljen za akumulatorje GEL. Indikator
izpraznjenosti akumulatorja je treba preprogramirati,
da ustreza nastavitvam polnilnika (glejte, ZUNANJI
POLNILNIK AKUMULATORJEV).
MODELI IRIS: Za stroje, ki so opremljeni z
zmogljivostjo za javljanje podatkov o napolnjenosti
akumulatorja z uporabo tehnologije IRIS,
družba Tennant priporoča uporabo enakega tipa
akumulatorjev. Če je zaželen akumulator, ki ima
drugačno zmogljivost v amperskih urah in je
drugačne vrste, se obrnite na oddelek za vzdrževanje
družbe Tennant.

VGRAJENI POLNILNIK AKUMULATORJA:
Model Pro-Membrane - Za spreminjanje nastavitev
polnilnika akumulatorjev, vgrajenega v stroj,
je potrebna servisna namenska programska
oprema. Obrnite se na servisno službo. Obstaja
druga možnost, da spremenjene značilnosti
polnilnika vnesete ročno. Glejte, SPREMINJANJE
NASTAVITEV VGRAJENEGA POLNILNIKA
AKUMULATORJEV za model Pro-Membrane.
Ob spremembi profila polnilnika akumulatorjev se
indikator izpraznjenosti akumulatorja samodejno
preprogramira tako, da ustreza vrsti akumulatorja.
Model Pro-Panel – Za spreminjanje nastavitev
vgrajenega polnilnika akumulatorjev glejte točko
SPREMINJANJE NASTAVITEV VGRAJENEGA
POLNILNIKA AKUMULATORJEV za modele ProPanel. Indikator izpraznjenosti akumulatorja se
samodejno preprogramira tako, da ustreza izbiri
akumulatorja.
SPREMINJANJE NASTAVITEV VGRAJENEGA
POLNILNIKA AKUMULATORJEV (model ProMembrane)
Če želite ročno spremeniti nastavitve vgrajenega
polnilnika akumulatorjev za drugo vrsto
akumulatorjev, pozorno sledite spodaj opisanim
navodilom:
OPOMBA: Ročna metoda je edina možnost, če
nastavitve ni mogoče spremeniti z uporabo servisne
namenske programske opreme s strani servisa.
1. Odklopite priključek kabla akumulatorja v stroju.
ZA VARNOST: Preden začnete vzdrževati stroj,
ga ustavite na ravni površini in izklopite ter
odstranite ključ.
2. Odprite ploščo za dostop do vgrajenega
polnilnika akumulatorjev.
3. Previdno odlepite nalepko z bistvenimi podatki o
napravi, ki prekriva številčnico za nastavitev tipa
akumulatorja.

ZUNANJI POLNILNIK AKUMULATORJA:
1. Če želite spremeniti nastavitve zunanjega
polnilnika akumulatorjev, glejte priročnik za
lastnika zunanjega polnilnika.
2. Za preprogramiranje indikatorja izpraznjenosti
akumulatorja (BDI) v stroju:
Model Pro-Membrane – Potrebna je servisna
namenska programska oprema. Obrnite se na servis.
Model Pro-Panel – Glejte točko SPREMINJANJE
NASTAVITEV VGRAJENEGA POLNILNIKA
AKUMULATORJEV za modele Pro-Panel.
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4. Z majhnim standardnim izvijačem obrnite kazalec
številčnice na ustrezno vrsto akumulatorja
skladno z naslednjo tabelo.

Položaj
številčnice

Nastavitve opisa akumulatorja
serije AH

0

Nastavitev CAN-BUS*

1

Mokri, Trojan 180-260 Ah

2

Mokri, Trojan 270-360 Ah

3

Mokri, Enersys/Tab 200–350 Ah

4

AGM, Tianneng 180–260 Ah

5

AGM, Discover 200–350 Ah

6

Gel, Sonnenschein 80–150 Ah

* Nastavitev CAN-BUS (položaj »0« na številčnici) je
nastavitev programske opreme, ki je programirana
tako, da ustreza vrsti akumulatorja, ki je dobavljen
s strojem. Če številčnico ročno preklopite na
drugo nastavitev, je ne smete ponastaviti nazaj
na »0«, sicer se lahko akumulator poškoduje. Za
ponastavitev številčnice nazaj na »0« je potrebna
servisna namenska programska oprema. Obrnite se
na servis.
5. Ponovno namestite nalepko z bistvenimi podatki
o napravi.
6. Če želite indikator izpraznjenosti akumulatorja
(BDI) nastaviti na nov tip akumulatorja, priključite
kabel vgrajenega polnilnika akumulatorja v
električno vtičnico. Programska oprema stroja bo
samodejno preprogramirala prikaz izpraznjenost
akumulatorja (BDI) na nov tip akumulatorja.
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VZDRŽEVANJE
ROČNA ČRPALKA ZA ZA PRETAKANJE
TEKOČINE V SISTEMU ZA ROČNO DOLIVANJE
DESTILIRANE VODE V AKUMULATOR (MOŽNOST
IZBIRE AKUMULATORJA TAB)
Spodnja navodila so namenjena modelom,
opremljenim z izbirno ročno črpalko za pretakanje
tekočine v sistemu za ročno dolivanje destilirane
vode v akumulator.

3. Poiščite spojnik gibljive cevi za dolivanje vode v
akumulator, ki je nameščen znotraj prostora za
akumulator. Priključite gibljivo cev ročne črpalke
za pretakanje tekočine na sistem za dolivanje
destilirane vode v akumulator (.

Izbirni sistem za ročno dolivanje destilirane vode v
akumulator zagotavlja varno in preprosto vzdrževanje
ravni elektrolita v akumulatorjih. Izdelan je samo za
akumulatorje tipa Wet BFS TAB.
ZA VARNOST: Kadar servisirate stroj, nosite
predpisano osebno varovalno opremo. Izogibajte
se stiku s kislino iz akumulatorja.

4. Potopite drugi konec gibljive cevi ročne črpalke v
plastenko z destilirano vodo.

Pred uporabo sistema za dolivanje destilirane
vode v akumulator preverite, ali so cevi in priključki
poškodovani ali obrabljeni.
1. Pred uporabo sistema za dolivanje destilirane
vode v akumulator popolnoma napolnite
akumulatorje. Vode ne dolivajte v akumulatorje
pred polnjenjem, ker se med polnjenjem raven
elektrolita dviguje in lahko pride do razlitja.
2. Ko napolnite akumulatorje, preverite raven
elektrolita na kazalnikih, ki so nameščeni na
pokrovih akumulatorjev. Če je bela ploščica
kazalnika ravni v spodnjem položaju, dodajte
destilirano vodo, kot je opisano v nadaljevanju.
Če je bela ploščica kazalnika ravni v zgornjem
položaju (ob prosojnem okencu), pomeni, da je
raven elektrolita ustrezna in da vam ni treba doliti
vode.
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5. Stiskajte bučko na cevi ročne črpalke, dokler
ni trdna. Bela ploščica kazalnika ravni se bo
dvigala, dokler ne kaže, da je dosežena najvišja
raven.

6. Po dolivanju destilirane vode shranite gibljivo cev
ročne črpalke znotraj prostora za akumulator v
notranjosti stroja za prihodnjo uporabo.
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VZDRŽEVANJE
SAMODEJNO DOLIVANJE VODE V
AKUMULATOR SMART-FILL (IZBIRNO)

VENTIL ZA PRAZNJENJE PROSTORA ZA
AKUMULATORJE

ZA VARNOST: Kadar servisirate stroj, obvezno
nosite predpisano osebno varovalno opremo.
Izogibajte se stiku s kislino iz akumulatorja.

Izpustite tekočino iz prostora za akumulatorje z
ventilom za praznjenje prostora za akumulatorje.

Sistem za dolivanje vode v akumulator je zasnovan
tako, da samodejno dolije vodo v akumulatorje, ko
stroj doseže omejeno število ciklov polnjenja. Ne
odstranjujte pokrovov akumulatorjev in ne dolivajte
vode v akumulatorje ročno.
Preverite, ali sistem za dolivanje vode v akumulator
kje pušča, ali ima razrahljane priključke in ali je
poškodovan ali obrabljen Če je poškodovan, ga
zamenjajte.

ZA VARNOST: Pri servisiranju stroja vedno
upoštevajte lokalne varnostne napotke
za odstranjevanje tekočine iz prostora za
akumulatorje.
1. Namestite sprednji konec stroja na območje,
kjer je mogoče varno izprazniti prostor za
akumulatorje, izklopite stroj in odstranite ključ.
ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini,
izklopite in odstranite ključ.
2. Odprite ventil za praznjenje prostora za
akumulatorje in pustite, da tekočina izteče iz
prostora za akumulatorje.
ZA VARNOST: Kadar servisirate stroj, obvezno
nosite predpisano osebno varovalno opremo.
Izogibajte se stiku s kislino iz akumulatorja.

Redno preverjajte nivo vode v posodi za samodejno
dolivanje vode. Kadar je nizek, dodajte destilirano
vodo.
ZA VARNOST: Pri servisiranju stroja smete
destilirano vodo uporabiti le pri polnjenju posode
za samodejno dolivanje vode v akumulator.

3. Zaprite ventil za praznjenje prostora za
akumulatorje, potem ko vsa tekočina izteče iz
prostora za akumulatorje.

Indikator samodejnega dolivanja vode v
akumulator prav tako opozori uporabnika, naj
dolije destilirano vodo, kadar je posoda prazna. Za
dodatne podrobnosti glejte poglavje DELOVANJE
NADZORNE PLOŠČE.
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ZAMENJAVA KRTAČE IN NASTAVKA

2. Pritisnite gumb za zamenjavo krtač, da sprostite
krtačo.

Zamenjajte nastavke, ko ne čistijo več učinkovito.
Zamenjajte krtače, ko ne čistijo več učinkovito.
Nastavek morate namestiti na gonilo nastavka,
preden ga lahko uporabite. Čistilni nastavek se pritrdi
na disk gonila s sredinskim zaklepom. Za čiščenje
lahko uporabljate obe strani nastavka. Obrnite
nastavek, da uporabite drugo stran.
Nastavek je treba takoj po uporabi očistiti z milom in
vodo. Nastavkov ne smete prati s tlačnim čistilcem.
Oprane nastavke obesite ali jih položite na ravno
površino, da se posušijo.
OPOMBA: Krtače in nastavke vedno zamenjajte
hkrati. Drugače bo ena krtača bila močnejša od
druge oziroma en nastavek močnejši od drugega.

Gumb za zamenjavo krtač začne svetiti zeleno,
čistilna glava pa spremeni položaj, da omogoči
zamenjavo krtače ali gonila nastavka.

ZAMENJAVA KRTAČE/KRTAČ ALI NASTAVKA/OV ZA
STROJE PRO-PANEL
1. Stopite z obema nogama na stopalko za
zaznavanje prisotnosti upravljavca (ne smete
pritisniti stopalke za vožnjo), obrnite ključ v
položaj za VKLOP (ON) in pritisnite gumb za
zamenjavo krtač, da dvignete čistilno glavo na
ustrezno višino za zamenjavo krtače/krtač ali
nastavka/nastavkov.

OPOMBA: Stojte še naprej na stopalki za zaznavanje
prisotnosti upravljavca, dokler se čistilna glava ne
pomakne skozi celoten obseg gibanja in se preneha
premikati. Postopek bo začasno prekinjen, če se
sprosti stopalka za zaznavanje prisotnosti stopalke.
Stopite nazaj na stopalko za zaznavanje prisotnosti
upravljavca in ponovno pritisnite gumb za zamenjavo
krtač, da nadaljujete postopek. Obrnite ključ za
zagon v položaj za IZKLOP (OFF), da prekinete
postopek.
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3. Počakajte, da se na zaslonu Pro-Panel prikaže
zelena kljukica in dve oranžni puščici.

4. Sprostite stopalko za zaznavanje prisotnosti
upravljavca.
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5. Stroji, opremljeni z magnetnimi pesti krtač:
Odstranite krtačo ali gonilo nastavka izpod
čistilne glave.

8. Prepričajte se, da je obrobek čistilne glave
pravilno nameščen na čistilno glavo.

OPOZORILO: Interferenčne motnje
magnetnega polja. Magnetno gonilo
nastavka/magnetna krtača je lahko
škodljivo/-a za ljudi s srčnimi
spodbujevalniki ali medicinskimi vsadki.

9. Ponovite postopek za drugo krtačo ali gonilo
nastavka, če je stroj opremljen s čistilno glavo z
dvema krtačama.

Stroji, opremljeni s pesti krtač s 3 sorniki: Če
želite odstraniti krtačo ali gonilo nastavka, primite
disk in ga hitro zavrtite.

6. Stroji, opremljeni z magnetnimi pesti krtač:
Potisnite novo krtačo ali gonilo nastavka
pod čistilno glavo in dvigujte krtačo ali gonilo
nastavka, dokler magnet ne pritrdi krtače ali
nastavka na pesto pogona.
Stroji, opremljeni s pesti krtač s 3 sorniki:
Namestite tri sornike v odprtine pesta motorja in
gonilo nastavka/krtačo hitro zavrtite v nasprotni
smeri urnega kazalca, da se pesto postavi v
pravilen položaj.
7. Prepričajte se, da je krtača/gonilo nastavka dobro
nameščena/nameščeno na pesto pogona krtač.
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ZAMENJAVA KRTAČE/KRTAČ ALI NASTAVKA/KOV NA
STROJIH S PLOŠČO PRO-MEMBRANE

Stroji, opremljeni s pesti krtač s 3 sorniki: Če
želite odstraniti krtačo ali gonilo nastavka, primite
disk in ga hitro zavrtite.

1. Stopite z obema nogama na stopalko za
zaznavanje prisotnosti upravljavca (ne smete
pritisniti stopalke za vožnjo), obrnite ključ v
položaj za VKLOP (ON) in pritisnite gumb za
zamenjavo krtač, da dvignete čistilno glavo na
ustrezno višino za zamenjavo krtače/krtač ali
nastavka/nastavkov.

4. Stroji, opremljeni z magnetnimi pesti krtač:
Potisnite novo krtačo ali gonilo nastavka
pod čistilno glavo in dvigujte krtačo ali gonilo
nastavka, dokler magnet ne pritrdi krtače ali
nastavka na pesto pogona.

OPOMBA: Stojte še naprej na stopalki za zaznavanje
prisotnosti upravljavca, dokler se čistilna glava ne
pomakne skozi celoten obseg gibanja. Postopek
bo začasno prekinjen, če se sprosti stopalka za
zaznavanje prisotnosti upravljavca. Stopite nazaj
na stopalko za zaznavanje prisotnosti upravljavca
in ponovno pritisnite gumb za zamenjavo krtač,
da nadaljujete postopek. Obrnite ključ za zagon v
položaj za IZKLOP (OFF), da prekinete postopek.

Stroji, opremljeni s pesti krtač s 3 sorniki:
Namestite tri sornike v odprtine pesta motorja in
gonilo nastavka/krtačo hitro zavrtite v nasprotni
smeri urnega kazalca, da se pesto postavi v
pravilen položaj.
5. Prepričajte se, da je krtača/gonilo nastavka dobro
nameščena/nameščeno na pesto pogona krtač.
6. Prepričajte se, da je obrobek čistilne glave
pravilno nameščen na čistilno glavo.

2. Zapustite stopalko upravljavca, ko zelena
LED-lučka preneha utripati in začne svetiti
neprekinjeno zeleno.
3. Stroji, opremljeni z magnetnimi pesti krtač:
Odstranite krtačo ali gonilo nastavka izpod
čistilne glave.
OPOZORILO: Interferenčne motnje
magnetnega polja. Magnetno gonilo
nastavka/magnetna krtača je lahko
škodljivo/-a za ljudi s srčnimi
spodbujevalniki ali medicinskimi vsadki.

7. Ponovite postopek za drugo krtačo ali gonilo
nastavka, če je stroj opremljen s čistilno glavo z
dvema krtačama.
8. Stopite nazaj na stopalko za zaznavanje
prisotnosti upravljavca, da lahko stroj konča cikel
zamenjave krtač.
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VZDRŽEVANJE
ZAMENJAVA LAMEL POBIRALNIKA

4. Stisnite zadrževalno ročico pobiralnika in ločite
sklop pobiralnika od stroja.

Vsaka lamela pobiralnika ima štiri robove. Ko se
lamele obrabijo, jih preprosto obrnete v navpični
ali vodoravni smeri, tako da namestite nov rob
za pobiranje. Ko se obrabijo vsi robovi, lamele
zamenjajte.
ZAMENJAVA POBIRALNIKOV NA STROJIH S
ČISTILNIMI GLAVAMI PREMERA 20 in (500 mm)
1. Ustavite stroj in spustite čistilno glavo.
ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini,
izklopite in odstranite ključ.
2. Zavrtite sklop pobiralnika proti desni strani stroja.

5. Popolnoma zrahljajte štiri vijake s krilno matico
na sklopu pobiralnika. S tem ločite vzmetno
držalo lamel od ogrodja pobiralnika.

3. Ločite sesalno cev od sklopa pobiralnika.

6. Odstranite obrabljene lamele iz držala lamel.
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7. Obrnite zadnjo lamelo/-e, da bo uporabljen
nov rob, in znova namestite lamelo/-e. Reže v
lamelah morajo biti poravnane z jezički na držalu.

10. Potiskajte sklop pobiralnika na nosilec
pobiralnika, dokler nista oba zatiča, nameščena
na nosilcu pobiralnika, pritrjena v okvir sklopa.

8. Stisnite skupaj držalo lamel in ogrodje pobiralnika
ter privijte štiri vijake s krilno matico.

11. Prepričajte se, da sta oba zavihka, nameščena
na okviru pobiralnika, nad obrobkom čistilne
glave.

9. Namestite okvir sklopa pobiralnika blizu
nosilca pobiralnika in poravnajte zatiče nosilca
pobiralnika v okvir sklopa pobiralnika.
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12. Priključite sesalno cev na sklop pobiralnika.
13. Zavrtite in centrirajte sklop pobiralnika pod
strojem.
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ZAMENJAVA POBIRALNIKOV NA STROJIH S
ČISTILNIMI GLAVAMI PREMERA 24 in (600 mm)

5. Popolnoma zrahljajte dva zunanja vijaka s
krilno matico na sklopu pobiralnika. S tem ločite
vzmetno držalo lamel od ogrodja pobiralnika.

1. Ustavite stroj in spustite čistilno glavo.
ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini,
izklopite in odstranite ključ.
2. Zavrtite sklop pobiralnika proti desni strani stroja.

6. Odstranite obrabljene lamele iz držala lamel.

3. Ločite sesalno cev od sklopa pobiralnika.

7. Obrnite zadnje lamele, da bo uporabljen nov
rob, in znova namestite lamele. Reže v lamelah
morajo biti poravnane z jezički na držalu.

4. Stisnite zadrževalno ročico pobiralnika in ločite
sklop pobiralnika od stroja.
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8. Stisnite skupaj držalo lamel in ogrodje pobiralnika
ter privijte zunanja vijaka s krilno matico.

11. Priključite sesalno cev na sklop pobiralnika.
12. Zavrtite in centrirajte sklop pobiralnika pod
strojem.

9. Namestite okvir sklopa pobiralnika blizu
nosilca pobiralnika in poravnajte zatiče nosilca
pobiralnika v okvir sklopa pobiralnika.

10. Potiskajte sklop pobiralnika na nosilec
pobiralnika, dokler nista oba zatiča, nameščena
na nosilcu pobiralnika, pritrjena v okvir sklopa.
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VZDRŽEVANJE
ZAMENJAVA VLOŽKA ZA
KONDICIONIRANJE VODE ec-H2O

3. Izvlecite dva priključka cevi na vrhu vložka tako,
da pritisnete navznoter siva obročka in povlečete
priključka. Dvignite vložek in ga odstranite.

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini,
izklopite in odstranite ključ.
Vložek za kondicioniranje je treba zamenjati, ko
je dosežena predpisana maksimalna količina
kondicionirane vode, ali ko se doseže predpisani
rok uporabe od datuma prve uporabe vložka (kar
nastopi prej). Ko je treba zamenjati vložek, se na
nadzorni plošči prikaže koda opozorilnega signala.
Za dodatne podrobnosti glejte poglavje DELOVANJE
NADZORNE PLOŠČE.
Nov vložek lahko traja od 12 mesecev v primeru
pogoste uporabe stroja do 24 mesecev v primeru
manj pogoste uporabe stroja, odvisno od uporabe
stroja.
POZOR: Med prvo uporabo in po zamenjavi
vložka za kondicioniranje vode bo sistem ec-H2O
samodejno preglasil izbrano hitrost pretoka raztopine
za čas do 75 minut.
1. Stroj parkirajte na ravni površini in odstranite
ključ.
2. Odprite vrata za dostop, da zamenjate vložek za
kondicioniranje vode ec-H2O.
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4. Zapišite datum namestitve na nalepko novega
vložka.
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5. Namestite nov vložek in ponovno priključite obe
cevi. Poskrbite, da sta priključka cevi popolnoma
vstavljena v vložek.
Pred izvedbo naslednjega postopka pozorno
preberite vse korake, tako da jih razumete.
a. Obrnite ključ v položaj za vklop.
b. Pritisnite servisno stikalo, nameščeno
na modulu ec-H2O, in ga držite 10 sekund.
Ko spustite servisno stikalo, se začnejo tri
indikatorske lučke za pretok raztopine
prižigati naprej in nazaj (zaporedoma prižigati).
c. Pet (5) sekund po sprostitvi
servisnega stikala, medtem ko se tri indikatorske
lučke prižigajo naprej in nazaj, hitro
pritisnite in spustite gumb za pretok raztopine,
nameščen na modulu ec-H2O.
Tri indikatorske lučke nato trikrat
utripnejo, kar pomeni, da je časovnik
ponastavljen. Če tri indikatorske
lučke ne utripnejo trikrat, ponovite postopek.

DVIG STROJA
ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini,
izklopite in odstranite ključ.
Pri servisiranju stroj dvigujte samo na označenih
delih. Pred dvigovanjem izpraznite posodi za
raztopino in zbiranje, stroj pa postavite na vodoravno
podlago.
ZA VARNOST: Pri servisiranju stroj dvigujte samo
na označenih mestih. Stroj podprite z dvižnimi
stojali. Uporabite dvižno napravo ali dvigalo, ki
lahko nosi težo stroja.
Zadnja dvižna točka.

Sprednji dvižni točki.
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DVIG SPREDNJEGA DELA STROJA

DVIG ZADNJEGA DELA STROJA

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini,
izklopite in odstranite ključ.

ZA VARNOST: Preden zapustite stroj, ali ga
začnete servisirati, ga ustavite na ravni površini,
izklopite in odstranite ključ.

1. Namestite volan tako, da je sprednje krmilno
kolo usmerjeno naravnosti proti sprednjemu delu
stroja.

1. Blokirajte obe sprednji pogonski kolesi.

2. Blokirajte zadnje kolo.

3. Odstranite spodnjo zaščito s stroja.

2. Zavrtite sklop pobiralnika proti desni strani stroja.

3. Namestite dvigalko pod središčno dvižno točko,
nameščeno na sprednjem delu stroja.
4. Z dvigalko dvignite stroj od tal.

4. Namestite dvigalo pod mesto za privez/dvižno
mesto in razporedite vse cevi/kable tako, da se
ne stisnejo pri dvigu stroja s tal.
5. Namestite dvižno stojalo pod drugo dvižno mesto
in spustite stroj na dvižno stojalo, tako da dvižno
stojalo in dvigalka nosita težo stroja.

5. Z dvigalko dvignite stroj od tal.

6. Ko končate vzdrževanje, z dvigalko dvignite stroj
z dvižnega stojala, odstranite dvižno stojalo izpod
stroja in spustite stroj na tla.
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6. Namestite leseno blokado pod zadnji del stroja,
da zagotovite dodatno oporo.

Napravo potiskajte ali vlecite samo na zelo kratko
razdaljo in ne prekoračite hitrosti 3,2 km/h. Stroj NI
namenjen potiskanju ali vleki na dolge razdalje pri
visoki hitrosti.
POZOR! Ne potiskajte in ne vlecite stroja na
dolge razdalje, saj se lahko poškoduje pogonski
sistem.
Takoj ko nehate potiskati stroj, odstranite izvijač, ki
ste ga postavili med ročico električne zavore in pesto.
NIKOLI ne uporabljajte stroja z onesposobljeno
zavoro.
ZA VARNOST: Nikoli ne uporabljajte stroja z
onesposobljeno zavoro.

7. Ko končate vzdrževanje, z dvigalko dvignite stroj
z dvižnega stojala, odstranite leseno blokado
izpod stroja in spustite stroj na tla.

TRANSPORT STROJA

8. Ponovno namestite spodnjo zaščito na stroj.

Če stroj prevažate s prikolico ali tovornjakom, skrbno
upoštevajte postopek natovarjanja in privezovanja:

POTISKANJE, VLEKA IN PREVOZ
STROJA

1. Izpraznite posode, dvignite čistilno glavo in
odstranite sklop pobiralnika.
2. Previdno naložite stroj na prikolico ali tovornjak.

POTISKANJE IN VLEKA STROJA
ZA VARNOST: Ko vzdržujete stroj, ga ne
potiskajte ali vlecite brez upravljavca, ki bi
nadziral stroj.
Če se stroj pokvari, ga lahko potiskate od spredaj ali
zadaj, vlečete pa ga lahko samo od spredaj.
Pred potiskanjem ali vleko stroja morate onesposobiti
zavoro. Za izklop zavore vstavite vrh majhnega
izvijača med ročico električne zavore in pesto.
Naprava se lahko prosto premika, ko je zavora
onesposobljena.

ZA VARNOST: Pri natovarjanju/raztovarjanju
uporabite klančino, ki lahko nosi težo stroja in
upravljavca. Stroja ne obračajte na površinah
z naklonom ali klančinah. Ne vozite po spolzki
klančini.
ZA VARNOST: Pri natovarjanju/raztovarjanju ne
uporabljajte stroja na klančinah, katerih naklon
presega 18 %. Uporabite vitel, če naklon klančine
presega 18 %.
3. Ko je stroj natovorjen, obrnite sprednji del stroja
proti sprednji strani tovornjaka ali prikolice.
Spustite čistilno glavo in obrnite ključ v položaj za
izklop.
4. Za vsako kolo namestite blokado.
5. S trakovi pritrdite stroj z uporabo štirih nosilcev
za privezovanje, ki so na okvirju stroja. Na
prikolico ali tovornjak boste v ta namen morda
morali vgraditi nosilce za privezovanje.
OPOMBA: Pri prevozu stroja na odprtem tovornjaku
ali prikolici zavarujte pokrov zbiralne posode.
POZOR: Za privezovanje ne uporabljajte območja
nadzorne konzole ali nosilcev za shranjevanje
dodatkov, ker lahko pride do poškodb.
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SHRANJEVANJE STROJA

ZAŠČITA PRED ZMRZOVANJEM

Pred daljšim skladiščenjem stroja izvedite naslednje
korake.

Skladiščenje stroja pri temperaturah pod lediščem:

1. Pred skladiščenjem stroja napolnite akumulatorje,
da podaljšate njihovo življenjsko dobo.
Akumulatorje polnite enkrat na mesec.

1. Popolnoma izpraznite zbiralno posodo in posodo
za raztopino.
2. Iztočite vodo iz filtra posode za raztopino, ki je
nameščena pod strojem. Namestite filter nazaj

2. Pred shranjevanjem odklopite akumulatorje.
3. Izpraznite in splaknite zbiralno posodo ter posodo
za raztopino.
4. Stroj hranite na suhem mestu z dvignjeno čistilno
glavo in pobiralnikom.
POZOR: Stroja ne izpostavljajte dežju, shranjujte
ga v zaprtem prostoru.
5. Za boljše zračenje odprite pokrov zbiralne
posode.
6. Če shranjujete stroj v zelo nizkih temperaturah,
sledite spodnjim navodilom za ZAŠČITO PRED
ZMRZOVANJEM.
OPOMBA: Stroj shranjujte v prostoru brez glodavcev
in insektov, da se izognete morebitnim poškodbam
stroja.
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3. V posodo za raztopino nalijte 1 galono/4
litre tekočine proti zmrzovanju na osnovi
propilenglikola za avtodome.
Modeli z dodatno posodo za detergent za težke
pogoje – Dvignite posodo iz stroja in iztočite
detergent iz posode. Namestite posodo nazaj.
V posodo za detergent nalijte 1/4 galone/1
liter tekočine proti zmrzovanju na osnovi
propilenglikola za avtodome.
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4. Modeli, ki niso opremljeni s sistemom ec-H2O
– Vključite stroj in uporabite sistem za pretok
raztopine. Izključite stroj, ko na tleh vidite
tekočino proti zmrzovanju.
Modeli, opremljeni s sistemom ec-H2O in
načinom za težke pogoje – Nastavite izbirnik za
razmerje detergenta na največjo koncentracijo.
Vključite stroj in nastavite visoko hitrost pretoka
raztopine. Uporabite čiščenje ec-H2O in pritisnite
gumb za težke pogoje, da tekočina proti
zmrzovanju zakroži po obeh sistemih. Izključite
stroj, ko na tleh vidite tekočino proti zmrzovanju.
To lahko traja do dve minuti.
Modeli, opremljeni s sistemom ec-H2O –
Vključite stroj in nastavite visok pretok raztopine
ter uporabite čiščenje ec-H2O, da tekočina proti
zmrzovanju zakroži po sistemu. Izključite stroj, ko
na tleh vidite tekočino proti zmrzovanju. To lahko
traja do dve minuti.
5. Modeli, opremljeni z izbirnim sistemom za
dolivanje vode v akumulator – Dvignite posodo iz
stroja in iztočite vodo iz posode.

POMEMBNO: NE dodajajte tekočine proti
zmrzovanju v posodo za samodejno dolivanje v
akumulator.
6. Po končanem skladiščenju stroja pri
temperaturah pod lediščem iztočite morebitno
preostalo tekočino proti zmrzovanju iz posode
za raztopino in dodatne posode za detergent
za težke pogoje. Nalijte čisto vodo v posodo za
raztopino in v dodatno posodo za detergent ter
upravljajte stroj, da splaknete sistem.
7. Napolnite posodo za samodejno dolivanje vode v
akumulator z destilirano vodo, če je na voljo.
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ODPRAVLJANJE NAPAK STROJA
Težava

Vzrok

Rešitev

Ikona indikatorja za
servis utripa

Zaznana je bila napaka stroja ali
vgrajenega polnilnika akumulatorja

Glejte, KODE INDIKATORJA ZA SERVIS

Ikona ec-H2O je rdeča Zaznana je bila napaka sistema ec-H2O
ali utripa rdeče

Glejte, KODE INDIKATORJA ZA SERVIS

Ikona ec-H2O utripa
rdeča in modro

Vložek ec-H2O je dosegel največjo
količino vode ali rok uporabe

Zamenjajte vložek ec-H2O

Stroj ne deluje

Gumb za izklop v sili aktiviran

Zavrtite gumb za ponastavitev

Zaznana je bila napaka stroja

Glejte, KODE INDIKATORJA ZA SERVIS

Akumulatorji izpraznjeni

Napolnite akumulatorje

Razrahljani kabli akumulatorjev

Pritrdite razrahljane kable

Okvarjen/-i akumulator/-ji

Zamenjajte akumulator/-je

Okvarjena ključavnica vžiga

Obrnite se na servis

Okvarjena stopalka za vožnjo

Obrnite se na servis

Odklopnik sprožen

Ponastavite odklopnik

Okvarjena nadzorna plošča

Obrnite se na servis

Vtič ni priključen na napajanje

Preverite povezavo vtiča

Vgrajeni polnilnik
akumulatorjev ne
deluje

Stroj se ne premika

Motor krtač ne deluje

Vakuumski motor ne
deluje

Slaba učinkovitost
čiščenja
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Akumulatorji preveč izpraznjeni

Zamenjajte akumulatorje

Zaznana napaka polnilnika akumulatorja

Glejte, KODE INDIKATORJA ZA SERVIS

Okvarjen polnilnik

Zamenjajte polnilnik

Okvarjen napajalni kabel

Zamenjajte napajalni kabel

Lučka za vožnjo naprej/vzvratno hitro
utripa

Premaknite desno nogo z zelene
stopalke za vožnjo

Zaznana je bila napaka pogona

Glejte, KODE INDIKATORJA ZA SERVIS

Odklopnik sprožen

Ponastavite odklopnik

Okvarjen pogonski motor ali ožičenje

Obrnite se na servis

Obrabljene ogljene ščetke v motorju

Obrnite se na servis

Zaznana je bila napaka motorja krtače

Glejte, KODE INDIKATORJA ZA SERVIS

Okvarjen motor blazinice ali ožičenje

Obrnite se na servis

Obrabljene ogljene ščetke v motorju

Obrnite se na servis

Pretrgan ali zrahljan jermen

Obrnite se na servis

Sklop pobiralnika je dvignjen nad tlemi

Spustite sklop pobiralnika na tla

Zaznana je bila napaka v vakuumskem
motorju

Glejte, KODE INDIKATORJA ZA SERVIS

Okvarjen vakuumski motor ali ožičenje

Obrnite se na servis

V krtačo/nastavek se je ujela umazanija

Odstranite umazanijo

Obrabljena krtača/nastavek

Zamenjajte krtačo/nastavek

Nepravilen pritisk krtače

Prilagodite pritisk krtače

Napačna vrsta krtače/nastavka

Uporabite ustrezno krtačo/nastavek
glede na vrsto uporabe

Akumulatorji so skoraj čisto prazni

Napolnite akumulatorje

Neenak pritisk krtač

Čistilna glava/krtače niso poravnane.
Obrnite se na servis
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Težava

Vzrok

Rešitev

Vodne sledi – slabo
ali odsotno pobiranje
vode

Zbiralna posoda je polna ali pa se tvori
preveč pene

Izpraznite zbiralno posodo

Zrahljan pokrov cevi za praznjenje

Ponovno namestite pokrov.

Izrabljene lamele pobiralnika

Zamenjajte ali obrnite lamele pobiralnika

Zamašen lovilnik kapljic (sklop
pobiralnika)

Odstranite pokrov in očistite

Zamašen sklop pobiralnika

Očistite sklop pobiralnika

Zrahljan priključek sesalne cevi

Pritrdite priključek sesalne cevi

Zamašena sesalna cev

Splaknite sesalno cev

Poškodovana sesalna cev

Zamenjajte sesalno cev

Zamašena plavajoča zaporna mrežica v
zbiralni posodi

Očistite zaslon

Pokrov zbiralne posode ni popolnoma
zaprt

Preverite, ali je pokrov oviran

Okvarjena tesnila na pokrovu zbiralne
posode

Zamenjajte tesnilo

Prazna posoda za raztopino

Napolnite posodo za raztopino

Nastavljena nizka hitrost pretoka
raztopine

Povečajte hitrost pretoka raztopine

Zamašen filter posode za raztopino

Očistite filter

Zamašena cev za dovod raztopine

Splaknite cev za dovod raztopine

Črpalka ec-H2O se ne polni

Ponovno zaženite stroj in nastavite na
visoko hitrost pretoka

Ni detergenta

Napolnite posodo

Okvarjeno stikalo s plovcem

Obrnite se na servis

Okvarjena črpalka

Obrnite se na servis

Okvarjen potenciometer črpalke

Obrnite se na servis

Okvarjena nadzorna plošča

Obrnite se na servis

Iz posode za
samodejno dolivanje
vode v akumulator ne
prihaja voda

Posoda je prazna

Napolnite posodo

Okvarjena črpalka

Obrnite se na servis

Črpalka ne vbrizgava

Obrnite se na servis

Okvarjena nadzorna plošča

Obrnite se na servis

Kratek čas delovanja

Akumulatorji so skoraj čisto prazni

Napolnite akumulatorje

Akumulatorji potrebujejo vzdrževanje

Glejte, AKUMULATORJI

Okvarjen akumulator ali potekla
življenjska doba akumulatorja

Zamenjajte akumulatorje

Indikator izpraznjenosti akumulatorja
(BDI) programiran nepravilno

Glejte, POLNJENJE AKUMULATORJEV

Okvarjen polnilnik

Zamenjajte polnilnik akumulatorja

Pritisk krtače je prevelik

Zmanjšajte pritisk krtače

Ni pretoka raztopine
ali je pretok majhen

Iz posode za težke
pogoje ne prihaja
detergent
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TEHNIČNI PODATKI
SPLOŠNE DIMENZIJE/PROSTORNINE POSOD/ZMOGLJIVOST STROJA
MODEL
Dolžina
Dolžina (z izbirnim vozičkom za dodatke)
Širina (ohišje)

20" (500 mm), en disk

24" (600 mm), dva diska

55" (1397 mm)

55" (1397 mm)

77.5 in / 1975 mm

77.5 in / 1975 mm

26,5" (673 mm)

26,5" (673 mm)

Višina

49" (1245 mm)

49" (1245 mm)

Teža

490 lb (222 kg)

495 lb (225 kg)

Teža (z akumulatorji)

725 lb (329 kg)

730 lb (331 kg)

Bruto teža vozila

1100 lb (500 kg)

Največja nosilnost (izbirnega) vozička za dodatke
Širina pobiralnika

88.2 lb / 40 kg
28,6" (727 mm)

30,7" (780 mm)

Prostornina posode za raztopino

14,1 gal (53 l)

Prostornina zbiralne posode

18,4 gal (70 l)

Prostornina posode za težke pogoje (Severe Environment)

0,66 gal (2,5 l)

Prostornina posode za samodejno dolivanje vode v
akumulator

0,48 gal (1,8 l)

Širina poti čiščenja

20" (508 mm)

24" (610 mm)

Pritisk

62 lb (28 kg)
90 lb (41 kg)

64 lb (29 kg)
91 lb (41 kg)

Hitrost čiščenja

0,2–3,6 m/h (0,32–5,8 km/h)

Hitrost prevoza

0,2–3,6 m/h (0,32–5,8 km/h)

Vzvratna hitrost

0–1,1 m/h (0–1,8 km/h)

Stopnja produktivnosti − dejansko ugotovljena

24.588 ft2/h (2287 m2/h)

30.052 ft2/h (2795 m2/h)

Stopnja produktivnosti ec‐H2O − dejansko ugotovljena

25.284 ft /h (2351 m /h)

30.903 ft2/h (2874 m2/h)
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Širina obrata med vrstami

60" (1524 mm)

Širina za obračanje v prehodih (z izbirnim vozičkom za
dodatke)

80 in / 2032 mm

Naklon klančine za čiščenje

9%

Naklon klančine za transport pri bruto teži vozila, zapisani
na napisni ploščici proizvajalca (to je največja obratovalna
teža vozila vključno z voznikom)

9%

Naklon klančine za nakladanje − pri praznih posodah

18 %

Hitrost pretoka raztopine

Nizka: 0,15 g/min (0,57 l/min), Srednja: 0,35 g/min (1,32 l/min),
Visoka: 0,50 g/min (1,89 l/min)

Hitrost pretoka raztopine ec‐H2O

Nizka: 0,12 g/min (0,45 l/min), Srednja: 0,25 g/min (0,95 l/min),
Visoka: 0,35 g/min (1,32 l/min)

Motor/-ji krtače

24 V DC, 0,87 Hp (65 kW)

Pogonski motor

24 V DC, 0,64 Hp (48 kW), 20 A

Vakuumski motor

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

Podtlak

42" H2O/1067 mm vodnega stolpca

Podtlak za tihi način (Quiet-Mode)

30" H2O/762 mm vodnega stolpca

Črpalka za raztopino ec‐H2O

24 V DC, 2 A, minim. hitrost pretoka v odprtem sistemu 3,8 l/min (1,0 g/
min)

Črpalka za raztopino za težke pogoje

24 V DC, 1,7 A, minim. hitrost pretoka v odprtem sistemu 59 ml/min
(2,0 oz/min)

Črpalka za samodejno dolivanje vode v akumulator

13,5 V DC, 4 A, minim. hitrost pretoka v odprtem sistemu 3,5 l/min
(0,9 g/min)

Napetost stroja
Kapaciteta akumulatorja

Skupna poraba električne energije
Polnilnik akumulatorja − vgrajeni
Polnilnik akumulatorja − pametni, zunanji
Stopnja zaščite
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24 V DC
4–6 V, kapaciteta 210 Ah, C/20 mokri; 4–6 V, kapaciteta 240 Ah, C/20
mokri;
4–6 V, kapaciteta 220 Ah, C/20 AGM (z vložki iz mikrovlaken)
1,1 kW
115−240 V AC, 50/60 Hz, 24 V DC, 25 A
85–270 V AC, 50/60 Hz, 24 V DC, 650 W (27,1 A)
IPX3
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TEHNIČNI PODATKI
MODEL

20" (500 mm), en disk

24" (600 mm), dva diska

Zvočni pritisk LpA*

63,7 dB A

64,5 dB A

Zvočni pritisk LpA* – tihi način

59,7 dB A

61,3 dB A

Naključna napaka meritve zvoka KpA*

3,0 dB A

3,0 dB A

Naključna napaka meritve zvočne moči LpA – naključna
napaka KpA*

82,5 dB A

84,0 dB A

Izpostavljenost dlani/rok vibracijam stroja*

Temperatura okolice med obratovanjem

<2,5 m/s2

Min.: 2 °C (36 °F) Maks.: 43 °C (110 °F

DIMENZIJE STROJA
500 mm/20" Model z enim diskom:

727 mm
(28.6 in)

673 mm
(26.5 in)

1,245 mm
(49 in)

1397 mm
(55 in)
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TEHNIČNI PODATKI
600 mm/60" Model z dvema diskoma:

780 mm
(30.7 in)

673 mm
(26.5 in)

1,245 mm
(49 in)

1397 mm
(55 in)

Voziček za dodatke (izbirno)

1975 mm
(77.75 in)
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NADZORNIŠKI PROGRAMABILNI KRMILNIKI
NADZORNIŠKI PROGRAMABILNI
KRMILNIKI
POZOR: Ta navodila so namenjena samo
nadzorniku. Po potrebi odstranite strani iz priročnika.
Nadzorniški programabilni krmilniki omogočajo
nadzorniku, da za upravljavca programira strojne
nastavitve čiščenja. Funkcija odklopa dostopnih
pravic onemogoča upravljavcu, da spreminja, ali
shranjuje nastavitve za način čiščenja območja.
Program za uporabo nadzorniških programabilnih
krmilnikov zmanjšuje možnosti spremenljivih
rezultatov za enake pogoje čiščenja, kar zagotavlja
vsakokrat enake in ponovljive rezultate čiščenja
ter kakovost strojnega obratovanja, ne glede na
izkušenost uporabnika, zmanjša pa tudi zahteve za
stopnjo usposobljenosti uporabnika.
MODEL NADZORNE PLOŠČE PRO-MEMBRANE
Stroj podpira tri načine nadzorniškega
programiranja:

3. Za izbiro ali zamenjavo nastavitev nadzorniških
programabilnih krmilnikov pritisnite in držite
gumb za izbiro želenega območja, dokler LEDlučka ne utripne trikrat. Za 3. način z odklopom
dostopnih pravic hkrati pritisnite in držite gumba
za izbiro območij 1 in 2. Ko je izbira opravljena,
začne LED-lučka svetiti neprekinjeno, kar
označuje nov način.
1. način z odprtim dostopom = Gumb za izbiro
območja 1
2. način z odklopom dostopnih pravic = Gumb za
izbiro območja 2
3. način z odklopom dostopnih pravic = Gumba
za izbiro območij 1 in 2

1. način z odprtim dostopom: Upravljavec ima
popoln nadzor nad vsemi parametri čiščenja z
možnostjo ponovne konfiguracije prednastavljenih
gumbov za izbiro območja. 1. način z odprtim
dostopom je tovarniško privzeta nastavitev.
2. način z odklopom dostopnih pravic: Nadzornik
prednastavi gumbe za izbiro območja in odklopi
možnost dostopa do izbire drugačne konfiguracije
in do ponovnega programiranja načina čiščenja.
Upravljavec lahko med delom izbere drugačno
konfiguracijo nadzorniško prednastavljenih gumbov
za izbiro območja, kar pomeni, da lahko izbere
drugačen način čiščenja, vendar ga ne more shraniti
in se bo stroj po končanem delu samodejno vrnil na
nadzorniške nastavitve.
3. način z odklopom dostopnih pravic:
Nadzornik prednastavi gumbe za izbiro območja
in odklopi možnost dostopa do izbire drugačne
konfiguracije in do ponovnega programiranja načina
čiščenja. Upravljavec lahko uporablja nadzorniško
prednastavljene gumbe za izbiro območja samo
tako, kot jih je konfiguriral nadzornik.
DOSTOP DO NADZORNIŠKIH PROGRAMABILNIH
KRMILNIKOV
1. Stroj parkirajte na ravni površini in obrnite ključ v
položaj za izklop (O).
2. Medtem ko obračate ključ v položaj za vklop,
pritisnite in držite gumb za pritisk krtače. Ko
zasveti skrajni desni LED-indikator izpraznjenosti
akumulatorja, izpustite gumb. Po izpustitvi
gumba se prikaže zaslon nadzorniškega
programiranja, kot je opisano v koraku 3.
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1. način prostega
dostopa

2. način odklopa
dostopnih pravic

3. način odklopa
dostopnih pravic

4. Pritisnite gumb za pretok raztopine, da
konfigurirate prednastavitve gumba za izbiro
območja čiščenja na 2. način z odklopom
dostopnih pravic ali 3. način z odklopom
dostopnih pravic.

5. Konfigurirajte prednastavitve gumba za izbiro
območja iz spodnjega seznama, nato pa
pritisnite gumb za izbiro območja in ga držite,
dokler ne utripne trikrat, kar pomeni, da je
prednastavitev shranjena. Ponovite postopek
za drugi dve območji. Za prednastavitev načina
čiščenja na območju 3, hkrati pritisnite gumba za
izbiro območij 1 in 2.
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Prednastavitev načina čiščenja na izbranem
območju:
-- Stopnja pritiska krtače
-- Hitrost pretoka raztopine
-- Gumb za tihi način vključen ali izključen
-- Stikalo za način ec‐H2O vključeno ali izključeno
-- Gumb za težke pogoje vključen ali izključen
(držite gumb 3 sekunde, dokler ne zasveti LEDlučka)
-- Nastavitev največje hitrosti čiščenja
Za nastavitev največje hitrosti čiščenja, pritiskajte
gumb za težke pogoje, da se premikate od prve
do pete izbire hitrosti, kot je opisano spodaj. Pri
modelih brez gumba za težke pogoje čiščenja
pritisnite območje na plošči, kot je prikazano.
Gumb je skrit.
Izbiro hitrosti prikazujejo LED-indikatorji
izpraznjenosti akumulatorja. Rdeči LED-indikator
označuje najmanjšo hitrost. Skrajno desna zelena
LED-lučka označuje največjo hitrost

Najnižja

Najvišja

OPOMBA: Nastavitev največje hitrosti čiščenja
je mogoče uporabiti samo z nadzorniškim
programiranjem v 2. in 3. načinu z odklopom
dostopnih pravic upravljavca.
6. Če želite zapustiti zaslon nadzorniških
programabilnih krmilnikov, obrnite ključ v položaj
za izklop.
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MODEL Z NADZORNIMI FUNKCIJAMI PLOŠČE
PRO‐PANEL
Na začetnem zaslonu se lahko prikažeta dva
uporabniška načina.

DOSTOP DO NADZORNIŠKEGA NAČINA
1. Vključite stroj. Ob zagonu se prikaže začetni
zaslon. Pritisnite gumb za pomoč.

Upravljalni način− omogoča upravljanje stroja z
dovoljenji in omejitvami, ki jih dodeljuje nadzornik.
Začetni zaslon upravljalnega načina omejuje dostop
do gumba za nastavitve stroja in gumba za največjo
hitrost čiščenja. Na začetnem zaslonu upravljavca
se lahko prikažeta dve vrsti uporabniškega načina:

2. Pritisnite gumb za prijavo.

Nadzorniški način − omogoča upravljanje stroja s
polno uporabo vseh upravljalnih in nadzornih funkcij,
z možnostjo konfiguriranja dovoljenj in omejitev za
upravljalni način in za možnost prijave v omrežje.
Začetni zaslon nadzorniškega načina omogoča
dostop do gumba za nastavitve stroja in gumba za
največjo hitrost čiščenja.

3. Prva uporaba – Vnesite tovarniško dodeljeno
prijavno kodo za način nadzornika »1234« in
nato pritisnite zeleni gumb za vnos.

Nov stroj iz tovarne se samodejno zažene v
nadzorniškem načinu z vnaprej dodeljenim privzetim
profilom nadzornika. Tovarniško dodeljena prijavna
koda za nadzornika za ta stroj je »1234«. Ta
prijavna koda se ne zahteva, dokler se ne aktivira.
Ime privzetega profila nadzornika in prijavno kodo
je mogoče spremeniti tako, kot je opisano v tem
razdelku. Če pozabite novo dodeljeno prijavno kodo
za nadzorniški način, uporabite obnovitveno prijavno
kodo 836626826.
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4. Prikaže se začetni zaslon nadzorniškega načina.
Pritisnite gumb za nastavitve stroja.

DODAJANJE/UREJANJE PROFILOV
1. Pritisnite gumb Add/Edit Profiles (Dodaj/uredi
profile), da vnesete nov uporabniški profil.

5. Zaslon za strojne nastavitve omogoča dostop do
naslednjega menija.
2. Pritisnite gumb Add Profile (Dodaj profil), da
dodate nov uporabniški profil.

Video Help (Videopomoč) – uporabite za
ogled posameznih postopkov za uporabo in
vzdrževanje.
Add/Edit Profiles (Dodaj/uredi profile) –
uporabite, da dodate/uredite uporabniške
profile za uporabo stroja.

Pritisnite gumb Edit Profile (Uredi profil), da
uredite obstoječ profil.
Pritisnite gumb Copy Profile (Kopiraj profil),
da kopirate obstoječ profil.
Pritisnite gumb Delete Profile (Izbriši profil),
da izbrišete obstoječ profil.

Battery Type (Tip akumulatorja) –
uporabite, da konfigurirate stroj za različne
tipe akumulatorjev. Glejte, AKUMULATORJI.
Enable Login (Omogoči prijavo) –
uporabite, da ob zagonu stroja aktivirate
zahtevano prijavno kodo za uporabo stroja.
Calibrate Touch (Umeri dotik) − uporabite to
možnost, da umerite zaslon na dotik, če točke
dotika niso več poravnane z ikonami.
Factory Reset (Tovarniška ponastavitev)
− ponastavi prijavno številko za nadzornika
nazaj na tovarniško privzeto številko »1234«,
odstrani uporabniške profile in ponastavi
morebitna prilagojena imena prednastavljenih
gumbov za izbiro območja nazaj na
tovarniško prednastavljena območja.
T350 9016459 (1-2019)
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3. Pritisnite gumb Operator (Upravljavec), da
dodate profil v upravljalni način, ali pritisnite
gumb Supervisor (Nadzornik), da dodate profil v
nadzorniški način.

5. Dodelite prijavno kodo za nov uporabniški profil,
nato pa pritisnite zeleni gumb za vnos. Nova
prijavna koda je lahko katera koli 3- do 8-mestna
kombinacija številk.

Opomba: Privzetega profila nadzornika stroja ni
mogoče izbrisati s seznama profilov.

Pritisnite gumb Operator (Upravljavec),
da dodate/uredite/kopirate/izbrišete profil
upravljavca.

6. Izberite nadzorne funkcije, do katerih bo novi
uporabnik imel dostop samo za uporabo.
Zelena predstavlja nadzorne funkcije s prostim
dostopom, siva pa nadzorne funkcije z začasnim
odklopom dostopnih pravic. Pritisnite utripajoči
gumb za shranjevanje, da shranite novi profil.

Pritisnite gumb Supervisor (Nadzornik),
da dodate/uredite/kopirate/izbrišete profil
nadzornika.
4. Vnesite ime novega uporabniškega profila, nato
pa pritisnite zeleni gumb za vnos.

7. Novi uporabniški profil je zdaj shranjen na
seznam upravljalnih profilov, kot je prikazano.
Dodati je mogoče več uporabniških profilov
upravljavca in nadzornika. Pritisnite puščico
nazaj, da se vrnete na prejšnji zaslon, da dodate
več uporabniških profilov.
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8. Da omogočite odpiranje prijavnega zaslona ob
zagonu, glejte točko »Omogočanje prijave«.

OMOGOČANJE PRIJAVNEGA ZASLONA
1. Vključite stroj.

5. Pritisnite gumb »yes« (Da), da omogočite prijavo.

6. Ob zagonu stroja se bo prikazal prijavni zaslon.
Novi uporabnik mora za upravljanje stroja vnesti
svojo dodeljeno prijavno kodo.

2. Pritisnite gumb za pomoč in se prijavite v stroj
v nadzorniškem načinu. Glejte, »Dostop do
nadzorniškega načina«.
3. Pritisnite gumb za nastavitve stroja.

7. Ko uporabnik zaključi z upravljanjem stroja,
priporočamo, da se odjavi, in sicer tako, da
pritisne gumb za pomoč in nato gumb za odjavo.
Drugi način odjave je obračanje ključa v položaj
za izklop.
4. Pritisnite gumb Enable Login (Omogoči prijavo).
Besedilo v gumbu se ob tem spremeni iz
Enable Login (Omogoči prijavo) v Disable Login
(Onemogoči prijavo).
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ONEMOGOČANJE PRIJAVNEGA ZASLONA
1. Vključite stroj.
2. Pritisnite gumb za pomoč in se prijavite v stroj
v nadzorniškem načinu. Glejte, DOSTOP DO
NADZORNIŠKEGA NAČINA.

6. Pritisnite gumb Operator (Upravljavec) ali
Supervisor (Nadzornik), da izberete želeni
uporabniški profil, ki bo vaš privzeti začetni
zaslon brez prijave.

3. Pritisnite gumb za nastavitve stroja.

4. Pritisnite gumb Disable Login (Onemogoči
prijavo).

5. Pritisnite gumb »yes« (Da), da onemogočite
prijavo ob zagonu stroja.

7. Izberite vnaprej dodeljen uporabniški profil. V
tem primeru je izbran profil upravljavca »JANEZ«
(JOHN). Obrnite ključ v položaj za izklop, da
uveljavite nastavitev.

8. Ob zagonu je zdaj začetni zaslon nastavljen za
želeni uporabniški profil kot privzeta nastavitev
brez prijave.
OPOMBA: Če želite preklopiti na drug uporabniški
profil, ki bo vaš privzeti začetni zaslon brez prijave,
morate ponovno omogočiti prijavo in ponoviti
navodila za onemogočanje prijave.
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SPREMINJANJE TOVARNIŠKO DODELJENE
PRIJAVNE NADZORNIŠKE KODE

4. Pritisnite gumb Supervisor (Nadzornik), nato pa
še DEFAULT SUPER (Privzeti nadzornik).

1. Pritisnite gumb za nastavitev stroja.

2. Pritisnite gumb Add/Edit Profiles (Dodaj/uredi
profile).

5. Pritisnite tovarniško dodeljeno prijavno kodo in
vnesite novo prijavno kodo. Pritisnite utripajoči
gumb za shranjevanje, da shranite novo prijavno
kodo.

3. Pritisnite gumb Edit Profile (Uredi profil).
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SPREMINJANJE HITROSTI ČIŠČENJA
1. Vključite stroj.
2. Pritisnite gumb za pomoč in se prijavite v stroj
v nadzorniškem načinu. Glejte, DOSTOP DO
NADZORNIŠKEGA NAČINA.

4. Nato pritisnite gumb za območje in ga držite,
dokler se ne prikaže poziv za poimenovanje
novega prednastavljenega območja.
Izberite »yes« (Da), da vnesete ime za novo
prednastavljeno območje.

3. Pritisnite gumb za največjo hitrost čiščenja, da se
prikaže vrstica za prilagoditev hitrosti čiščenja.

4. Pritisnite gumb (+), da zvišate najvišjo hitrost
čiščenja. Pritisnite gumb (–), da znižate najvišjo
hitrost čiščenja.

5. Če so na primer nastavitve območja
konfigurirane za čiščenje veže, poimenujte
območje v »VEŽA« (ang. LOBBY). Pritisnite
zeleno puščico, da shranite novo prednastavljeno
območje.

SPREMINJANJE PREDNASTAVLJENIH GUMBOV
ZA IZBIRO OBMOČJA
1. Izberite želene nastavitve s spodnjega seznama.
-- Stopnja pritiska krtače
-- Hitrost pretoka raztopine
-- Tihi način vključen ali izključen
-- Sistem ec‐H2O vključen ali izključen (izbirno)
-- Način za težke pogoje vključen ali izključen
(izbirno)
-- Največja hitrost čiščenja
2. Vključite stroj.
3. Pritisnite gumb za pomoč in se prijavite v stroj
v nadzorniškem načinu. Glejte, »Dostop do
nadzorniškega načina«.
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6. Ime se prikaže nad številko nastavljenega
območja, ko pritisnete gumb tega območja.
Ponovite postopek za druga območja, za katera
želite prednastaviti način čiščenja.
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SPREMINJANJE NASTAVITEV VGRAJENEGA
POLNILNIKA AKUMULATORJEV (model ProPanel)
1. Obrnite ključ v položaj za vklop.
2. Pritisnite gumb za nastavitve, ki je na začetnem
zaslonu.

UMERJANJE ZASLONA NA DOTIK
1. Vključite stroj, prijavite se v glavni zaslon za
upravljanje in pritisnite gumb za nastavitve, da
odprete zaslon z nadzorniškimi nastavitvami.
Glejte, DOSTOP DO NADZORNIŠKEGA
NAČINA.
2. Pritisnite gumb Calibrate Touch (Umeri dotik), da
umerite zaslon na dotik. Če točke dotika niso več
poravnane z ikonami.

3. Pritisnite gumb Battery Type (Tip akumulatorja).

4. Izberite tip in znamko akumulatorja, vgrajenega
v stroju. Glejte napisno ploščico akumulatorja,
da preberete tip in znamko. Pritiskajte puščici
navzgor in navzdol, da se pomikate po izboru
akumulatorjev.

OPOMBA: Ob izbiri tipa akumulatorja se značilnosti
polnilnika akumulatorjev in indikator izpraznjenosti
akumulatorja samodejno spremenijo, da ustrezajo
tipu akumulatorja.
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