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IEVADS

LIETOŠANAS MĒRĶIS

Šī rokasgrāmat ir pieejama katram jaunajam modelim.
Tajā sniegtas nepieciešamās ekspluatācijas un tehniskās
apkopes instrukcijas.

T350 pašgājēja grīdas mazgājamā mašīna ar vietu
stāvošam operatoram ir paredzēta komerciālai
lietošanai, piemēram, viesnīcās, skolās, slimnīcās,
ražotnēs, veikalos, birojos un iznomāšanas iestādēs.
Tā ir izstrādāta, lai tīrītu cietas grīdu virsmas (betona,
flīžu, akmens, sintētiskās, utt.) iekštelpās. Šī mašīna
nav paredzēta paklāju tīrīšanai. Lietojiet tikai ieteiktos
uzliktņus/sukas un komerciāli pieejamos grīdu
mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet šo mašīnu citādi, kā
norādīts šajā lietošanas pamācībā.

Pirms mašīnu
ekspluatējat vai apkopjat, izlasiet
šo pamācību un pārliecinieties, ka
esat visu sapratuši.
Šī mašīna darbosies lieliski. Tomēr vislabāko rezultātu un
viszemākās izmaksas var panākt, ja:
• mašīnu ekspluatē ar saprātīgu rūpību.
• mašīnai regulāri tiek veikta apkope saskaņā ar apkopes
instrukcijā norādītajiem laika periodiem,
• mašīnas apkopei tiek izmantotas ražotāja piegādātas
vai līdzvērtīgas rezerves daļas.
Lai aplūkotu, izdrukātu vai lejupielādētu pamācības,
apmeklējiet
www.tennantco.com/manuals
SAUDZĒJIET VIDI

MAŠĪNAS DATI
Veicot uzstādīšanu, lūdzam pierakstīt attiecīgo
informāciju tālākai izmantošanai.
Modeļa Nr. Sērijas Nr. Uzstādīšanas datums -

MAŠĪNAS SĒRIJAS NUMURA ATRAŠANĀS VIETA

Lūdzu, utilizējiet iepakojuma materiālus
un nolietotas mašīnas sastāvdaļas,
piemēram,
akumulatorus videi drošā veidā
atbilstoši vietējiem atkritumu utilizācijas
noteikumiem.
Vienmēr atcerieties pārstrādāt atkritumus.

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

1-STEP, Pro-Membrane, Severe Environment, Zone Settings, Click-Cart
un Quiet-Mode ir Tennant Company preču zīmes.
Trojan® un HydroLINIK® ir Trojan Battery Company reģistrētas preču
zīmes.
Windows 7® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
Šis izstrādājums var saturēt programmatūras daļas, kam ir dažādas
trešo pušu licences. Papildu informāciju var atrast šeit:
www.tennantco.com/opensource
Specifikācijas un rezerves daļas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

Oriģinālās instrukcijas, autortiesības E2017, 2019 Tennant Company.

MAŠĪNAS IZPAKOŠANA
Rūpīgi pārbaudiet mašīnu, vai tai nav bojājuma pazīmju.
Par bojājumiem nekavējoties informējiet pārvadātāju.
Sazinieties ar izplatītāju vai Tennant jautājumos par
trūkstošām daļām.
Lai izpakotu mašīnu, noņemiet pārvadāšanas siksnas,
riteņu bloķēšanas ierīces un transportēšanas skavas.
Izmantojot komplektā ietilpstošo rampu, uzmanīgi virziet
mašīnu nost no platformas atpakaļgaitā. Pārliecinieties,
ka mazgāšanas galva atrodas paceltā stāvoklī.
UZMANĪBU: neripiniet mašīnu nost no platformas, ja
netiek izmantota rampa, mašīna var tikt sabojāta.
UZMANĪBU: tā kā mašīnām bez uzstādītiem
akumulatoriem smaguma centrs atrodas augstāk
(radot iespēju mašīnu vieglāk apgāzt), esiet uzmanīgi,
izpakojot šo mašīnu, ja tai nav uzstādīti akumulatori.
Uzstādiet akumulatorus, pirms pārvietojat mašīnu no
uzliktņa.
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DROŠĪBA
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI — SAGLABĀJIET TOS
Tālāk norādītie piesardzības pasākumi ir minēti
rokasgrāmatā atbilstoši to aprakstam.
BRĪDINĀJUMS. Brīdina par risku
vai bīstamu darbību, kas var izraisīt
nopietnus savainojumus vai nāvi.
DROŠĪBAI. Norāda uz darbībām, kas jāveic, lai
nodrošinātu mašīnas drošu darbību.
Tālāk sniegtā informācija operatoram norāda uz
potenciāli bīstamiem apstākļiem. Jums jāzina, kad
šādas situācijas var rasties. Nosakiet, kur ir visas
mašīnas drošības ierīces. Nekavējoties ziņojiet par
mašīnas bojājumiem vai nepareizu darbību.
BRĪDINĀJUMS. Lai samazinātu riskus, kas
saistīti ar uguni, eksploziju, elektriskas
strāvas triecienu vai traumām, veiciet
tālāk norādītās darbības.
--

Pirms darba ar mašīnu izlasiet operatora
rokasgrāmatu.

--

Nelietojiet vai neņemiet rokās viegli
uzliesmojošus materiālus vai reaģētspējīgus
metālus.

--

Neizmantojiet uzliesmojošu šķidrumu, tvaiku
vai degošu putekļu tuvumā.
Šī mašīna nav aprīkota ar sprādziendrošu
motoru. Elektriskais motors, to ieslēdzot
un lietojot, rada dzirksteles, kas var
izraisīt uzliesmojumu vai sprādzienu, ja
mašīna tiek ekspluatēta vietā, kurā atrodas
ugunsnedroši tvaiki/šķidrumi vai degoši
putekļi.

--

Akumulatori izdala ūdeņraža gāzi. Var notikt
sprādziens vai aizdegšanās. Uzlādes laikā
sargiet no dzirkstelēm un atklātas liesmas.

--

Pirms mašīnas tīrīšanas un apkopes,
atvienojiet akumulatoru vadus un lādētāja
vadu.

--

Neuzlādējiet akumulatorus, izmantojot
bojātu vadu. Neveiciet spraudņa
modifikāciju.
Ja strāvas padeves vads ir bojāts vai
saplīsis, to ir jānomaina ražotājam vai tā
servisa dienesta aģentam, vai kādai līdzīgi
kvalificētai personai, lai izvairītos no
bīstamības.

--
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Nelietojiet ārā. Uzglabājiet iekštelpās.

IRIS Telemetry — šī mašīna var būt aprīkota ar
tehnoloģiju, kas veido automātisku komunikāciju
mobilo sakaru tīklā. Ja šī mašīna tiks ekspluatēta
vietās, kur mobilo tālruņu lietošana ir ierobežota
saistībā ar iekārtu traucējumu risku, lūdzu, sazinieties
ar Tennant pārstāvi, lai iegūtu informāciju par to, kā
atslēgt mobilā tīkla komunikācijas funkcionalitāti.
DROŠĪBA
1. Nedarbiniet mašīnu:
-- ja neesat apmācīts un pilnvarots to darīt;
-- ja neesat izlasījis un sapratis operatora
rokasgrāmatu;
-- ja neesat garīgi un fiziski spējīgs ievērot
mašīnas tālāk sniegtās instrukcijas;
-- alkohola reibumā vai narkotisko vielu ietekmē;
-- lietojot mobilo tālruni vai citas elektroniskas
ierīces;
-- ja bremzes ir bojātas;
-- ja tā nav atbilstošā darba kārtībā;
-- ar uzliktņiem vai piederumiem, kurus
nepiegādā vai nav apstiprinājis Tennant; ja
izmanto citu uzliktņus, drošība nav garantēta;
-- ārtelpās; šī mašīna ir paredzēta tikai lietošanai
telpās;
-- vietās, kur ir viegli uzliesmojoši tvaiki/šķidrumi
vai putekļi;
-- vietās, kas ir pārāk tumšas, lai droši redzētu
vadības ierīces vai darbinātu mašīnu;
-- vietās, kur iespējami krītoši priekšmeti;
-- nenovietojiet atsvarus vai smagus priekšmetus
uz operatora pedāļa un/vai zaļā braukšanas
pedāļa.
2. Pirms iedarbināt mašīnu:
-- palūkojieties, vai mašīnai nav šķidruma
noplūdes;
-- pārliecinieties, vai visas drošības ierīces ir
vietā un darbojas pareizi;
-- pārbaudiet, vai pareizi darbojas stūre.
3. Izmantojot mašīnu:
-- lietojiet to tikai tā, kā ir aprakstīts
rokasgrāmatā;
-- nevāciet gruzdošus vai kūpošus gružus, kā
cigaretes, sērkociņi vai karsti pelni;
-- pa slīpām un slidenām virsmām pārvietojieties
lēnām;
-- ievērojiet objekta drošības norādījumus
attiecībā uz slapjām grīdām;
-- neveiciet mazgāšanu uz virsmām, kuru slīpums
pārsniedz 9% un netransportējiet pa virsmām,
kuru slīpums pārsniedz 9%;
-- neapgriezieties uz slīpām virsmām vai
rampām;
-- samaziniet ātrumu, veicot apgriešanos;
-- mašīnai kustoties, visas ķermeņa daļas turiet
operatora vietas iekšpusē;
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DROŠĪBA
-- mašīnas darbības laikā vienmēr vērojiet
apkārtni;
-- vienmēr ievērojiet atstarpi galvai, kad
pārvietojaties caur durvīm, zem zemiem
griestiem un pārkarēm;
-- caur durvīm un šaurām atverēm brauciet lēni,
īpaši ar divu disku modeli, jo tīrīšanas rakelis
sniedzas ārpus mašīnas platuma.
-- Mašīnas pārvietošanās laikā nedarbojieties ar
video/palīdzības ekrāniem. (Pro-Panel)
-- Ievērojiet piesardzību, pārvietojoties ar mašīnu
atpakaļgaitā.
-- Nepieļaujiet bērnu un nepiederošu personu
uzturēšanos mašīnas tuvumā.
-- Neļaujiet mašīnu izmantot kā rotaļlietu.
-- Nekad nepārvadājiet cilvēkus uz nevienas
mašīnas daļas.
-- Nekavējoties ziņojiet par mašīnas bojājumiem
vai nepareizu darbību.
-- Ievērojiet uz ķīmisko vielu tvertnēm norādītās
jaukšanas, lietošanas un utilizācijas
instrukcijas.
-- Ievērojiet objekta drošības norādījumus
attiecībā uz slapjām grīdām.
4. Pirms mašīnas atstāšanas vai apkopes
veikšanas:
-- novietojiet mašīnu uz līdzenas virsmas;
-- izslēdziet mašīnu un izņemiet atslēgu.
5. Veicot mašīnas apkopi:
-- darbs jāveic pienācīgā apgaismojumā un
redzamībā;
-- darba vietā nodrošiniet labu ventilāciju;
-- izvairieties no kustīgām daļām; nevalkājiet
vaļīgu apģērbu, rotaslietas un savāciet garus
matus atpakaļ un nostipriniet tos;
-- pirms pacelt mašīnu ar domkratu, nobloķējiet
riteņus;
-- celiet mašīnu tikai aiz tam paredzētajām
vietām; atbalstiet mašīnu ar pacelšanas
balstiem;
-- izmantojiet vinču vai domkratu, kas paredzēti
mašīnas svaram;
-- nestumiet vai nevelciet mašīnu, ja operators
nevada mašīnu;
-- nestumiet un nevelciet mašīnu pa slīpu virsmu,
ja ir bojātas bremzes;
-- neveiciet spēcīgu smidzināšanu un
nenoņemiet šļūteni no mašīnas elektrisko
komponentu tuvumā;
-- pirms izpildīt kādus darbus, atvienojiet mašīnas
akumulatoru savienojumu un uzlādēšanas
ierīces vadu;
-- neizmantojiet nesaderīgu akumulatora
lādētāju, jo tas var bojāt akumulatorus un
izraisīt ugunsgrēku;
-- regulāri pārbaudiet, vai lādētāja vadam nav
bojājumu;
-- nelietojiet spraudni, ja tā tapas ir mitras;
-- ja uzlādējot akumulatorus, temperatūra
pārsniedz 80 ºF/27 ºC, atveriet uzsūkšanas
tvertni, lai vēdinātu akumulatorus.
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-- neatvienojiet ārējā lādētāja līdzstrāvas vadu no
mašīnas kontaktligzdas, kamēr uzlādēšanas
ierīce darbojas; tas var izraisīt dzirksteļošanu;
ja tomēr lādētāja darbība uzlādes laikā
ir jāpārtrauc, tad vispirms atvienojiet
maiņstrāvas vadu;
-- nepieļaujiet saskari ar akumulatora skābi;
-- vienmēr ievērojiet drošības noteikumus, kad
utilizējat šķidrumu no akumulatoru nodalījuma;
-- nenovietojiet uz akumulatoriem metāla
priekšmetus;
-- izmantojiet nevadošu akumulatoru izņemšanas
ierīci;
-- paceļot akumulatorus, izmantojiet vinču vai
atbilstošu palīdzību;
-- akumulatorus drīkst uzstādīt tikai apmācīts
personāls;
-- ievērojiet objekta drošības norādījumus par
akumulatoru izņemšanu;
-- jebkurus remontdarbus drīkst veikt tikai
apmācīts personāls;
-- neveiciet mašīnas modifikāciju, kas neatbilst
tās oriģinālajam projektam;
-- izmantojiet tikai Tennant piegādātas vai
apstiprinātas rezerves daļas;
-- valkājiet personīgo aizsargaprīkojumu, kā
nepieciešams un ieteikts šajā rokasgrāmatā;

Drošībai: nēsājiet aizsargcimdus.
Drošībai: nēsājiet acu aizsargbrilles.
6. Ieceļot mašīnu no kravas automašīnā vai
piekabē vai noceļot no tās:
-- iztukšojiet tvertnes pirms mašīna iekraušanas;
-- izmantojiet rampu, kas paredzēta mašīnas un
tās operatora svara noturēšanai;
-- nebrauciet pa slidenu rampu;
-- nedarbiniet mašīnu uz rampas, kuras slīpums
pārsniedz 18%;
-- izmantojiet vinču, ja rampas slīpums pārsniedz
18%;
-- nolaidiet tīrīšanas galvu un tīrīšanas rakeli
pirms mašīnas nostiprināšanas;
-- nobloķējiet mašīnas riteņus;
-- nostipriniet mašīnu uz kravas automašīnas vai
piekabes;
7. Izmantojot piederumu ratiņus:
-- nepārvietot atvērtus šķidruma traukus, rīku
kastes, pasažierus vai jebkādus citus smagus
priekšmetus;
-- nenovietot uz groza priekšmetus, kas var
nokrist, kad iekārta atrodas kustībā;
-- nodrošināt, ka tādi priekšmeti kā birstes,
tīrīšanas lupatiņas u. tml. nenokarājas uz
grīdas, lai neieķertos riteņos;
-- nodrošināt, ka atvilktnes un durtiņas ir droši
aizvērtas pirms kustības uzsākšanas.

7

DROŠĪBA
Tālāk redzamās drošības uzlīmes ir piestiprinātas
uz mašīnas norādītajās vietās. Nomainiet bojātās/
trūkstošās uzlīmes.
UZLĪME AR DROŠĪBAS
NORĀDĪJUMU —
pirms mašīnas darbināšanas
izlasiet rokasgrāmatu.
Atrodas uz piekļuves paneļa.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME —
viegli uzliesmojoši materiāli vai
reaģētspējīgi metāli var izraisīt
sprādzienu. Nevāciet tos.
Atrodas uz piekļuves paneļa.

1204414

1204364

BRĪDINĀJUMA UZLĪME —
elektrības apdraudējums. Pirms
mašīnas apkopes atvienojiet
akumulatoru vadus.
Atrodas uz iebūvētās akumulatora
lādētāja montāžas plāksnes.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME —
neuzlādējiet akumulatorus ar bojātu
vadu. Var izraisīt elektriskās strāvas
triecienu. Pirms apkopes atvienojiet
lādētāja vadu.
Atrodas uz piekļuves paneļa.

1209084

BRĪDINĀJUMA UZLĪME —
akumulators izdala
ūdeņraža gāzi.
Var notikt sprādziens vai
aizdegšanās. Uzlādes laikā
sargiet no dzirkstelēm un
atklātas liesmas.
Atrodas uz piekļuves paneļa.

1209085

8
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DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMA UZLĪME —
akumulators izdala ūdeņraža gāzi. Var notikt
sprādziens vai aizdegšanās. Uzlādes laikā sargiet no dzirkstelēm un atklātas liesmas.
Atrodas uz uzsūkšanas tvertnes apakšpuses.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME —
viegli uzliesmojošas vielas var izraisīt
sprādzienu vai ugunsgrēku. Tvertnē(-ēs)
neizmantojiet viegli uzliesmojošas vielas.
Atrodas uz mašīnas sāniem.

BRĪDINĀJUMA UZLĪME —
magnētiskā lauka bīstamība. Magnētiskā
uzliktņa piedziņa/suka var būt kaitīgi
elektrokardiostimulatoru nēsātājiem vai
medicīniskiem implantātiem.
Atrodas uz Insta-Click magnētiskā uzliktņa
piedziņas/sukas.

T350 9016460 (1-2019)

BRĪDINĀJUMA UZLĪME —
rotējoša suka. Sargiet rokas.
Atrodas uz mazgāšanas galvas
virspuses.
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LIETOŠANA
MAŠĪNAS KOMPONENTI
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LIETOŠANA
MAŠĪNAS KOMPONENTI
1. Stūre
2. Ieslēgšanas atslēga
3. Virziena uz priekšu/atpakaļ slēdzis
4. Avārijas izslēgšanas poga
5. Stundu skaitītājs
6. Skaņas signāla poga
7. Vadības panelis
8. Ātruma rokturis
9. Operatora pedālis
10. Zaļais kustības pedālis
11. Šķīduma tvertne
12. Šķīduma tvertnes uzpildes pieslēgvieta
13. Šķīduma tvertnes nolīmeņošanas/noliešanas
šļūtene
14. Uzsūkšanas tvertne
15. Uzsūkšanas tvertnes vāks
16. Uzsūkšanas tvertnes iztukšošanas šļūtene
17. Akumulatoru nodalījums
18. Automātiskās akumulatoru papildināšanas
tvertne (opcija)
19. Nelabvēlīgas apkārtējās vides mazgāšanas
līdzekļa tvertne
(opcija — tikai ar ec-H2O opciju)
20. Mazgāšanas līdzekļa attiecības poga
(opcija — tikai ar ec-H2O opciju)
21. ec-H2O modulis (opcija)
22. ec‐H2O ūdens kondicionēšanas kasetne
(opcija)
23. Iebūvētais akumulatoru lādētājs (opcija)
24. Ķēdes pārtraucēja panelis
25. Rakeļa mezgls
26. Mazgāšanas galva
27. Mazgāšanas galvas apmale
28. Iebūvētā akumulatoru lādētāja barošanas
vads
29. Piekļuves panelis
30. Dubultās mazgāšanas galvas rullīšu poga

T350 9016460 (1-2019)

MAZGĀŠANAS GALVU VEIDI

20 collu /500 mm viens disks

24 collu /600 mm dubultie diski
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LIETOŠANA
VADĪBAS PANEĻA KOMPONENTI
PRO-MEMBRANE VADĪBAS PANEĻA MODELIS
3

2

1

4

5

6
14
5

13

12

11

10

9

8

7

1. Suku nomaiņas poga
2. Suku spiediena poga
3. Darbības poga
4. Šķīduma plūsmas poga
5. Priekšiestatījumu zonas vadības pogas
6. Šķīduma plūsmas indikators
7. Vakuuma nosūcēja ventilatora poga
8. Suku spiediena indikators
9. Apkopes indikators
10. ec-H2O poga (opcija)
11. Automātiskās akumulatora papildināšanas
indikators (opcija)
12. Nelabvēlīgas apkārtējās vides poga (opcija)
13. Klusā režīma poga (opcija)
14. Akumulatoru izlādes/kļūmes koda indikators

12
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LIETOŠANA
MODELIS AR PRO-PANEL VADIERĪCĒM
1

19

2

3

4

9

17

8

16

11

7

18
10

5

15

12
6

14

13

1. Palīdzības poga
2. Akumulatoru izlādes indikators (BDI)
3. Nelabvēlīgas apkārtējās vides poga (opcija)
4. ec-H2O poga/indikators (opcija)
5. Apkopes indikators/poga
6. Šķīduma plūsmas poga
7. Klusā režīma poga (opcija)
8. Darbības poga
9. Vakuuma nosūcēja ventilatora poga
10. Suku spiediena poga
11. Šķīduma plūsmas palielināšanas poga
12. Šķīduma plūsmas indikators
13. Šķīduma plūsmas samazināšanas poga
14. Suku nomaiņas poga
15. Priekšiestatījumu zonas vadības pogas
16. Video apmācības poga
17. Suku spiediena samazināšanas poga
18. Suku spiediena indikators
19. Suku spiediena palielināšanas poga

T350 9016460 (1-2019)
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LIETOŠANA
MAŠĪNAS SIMBOLI
Akumulatora lādētājs

ec‐H2O mazgāšana (opcija)

Liels mazgāšanas ātrums

Skaņas signāls

Mazs mazgāšanas ātrums

Šķīduma plūsma

Virziens (uz priekšu/atpakaļ)

Automātiskā akumulatoru
papildināšana (opcija)

Atslēga izslēgta

Ķēdes pārtraucējs

Atslēga ieslēgta

Suku spiediens

Vakuuma nosūcēja ventilators

Akumulatora lādēšana

Nomainiet suku

Nelabvēlīga apkārtējā vide (opcija)

Klusais režīms (opcija)

Darbība

Apkopes indikators

Pacelšanas punkts

Filtra atrašanās vieta

14
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LIETOŠANA
PRO-PANEL SIMBOLI
Sākuma ekrāns

Mašīnas iestatījumi

Mašīnas iestatījumi

Atpakaļvērstā bultiņa

Operatora video

Operators

Pieteikšanās

Pārrauga izvēlne

Pārraugs

Vadības ierīču palīdzība

Videopalīdzība

Pievienot profilu

Sākuma video

Pievienot/rediģēt
profilus

Rediģēt profilu

Informācija

Akumulatoru atlase

Kopēt profilu

Video saraksta poga

Iespējot pierakstīšanos

Dzēst profilu

Video poga

Atspējot pierakstīšanos

Lietotāja pierakstīšanās

Video rotācijas skats

Kalibrēt skārienekrānu

Ievadīt
Atpakaļatkāpe

T350 9016460 (1-2019)
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LIETOŠANA
AKUMULATORA UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS. Akumulatori izdala
ūdeņraža gāzi. Var notikt sprādziens vai
aizdegšanās. Uzlādes laikā sargiet no
dzirkstelēm un atklātas liesmas.
DROŠĪBAI. Veicot mašīnas apkopi, ja
nepieciešams, izmantojiet atbilstošu individuālo
aizsargaprīkojumu. Nepieļaujiet saskari ar
akumulatoru skābi.
AKUMULATORA SPECIFIKĀCIJAS

3. Izmantojot piegādātās akumulatoru spaiļu
uzmavas, pievienojiet vadus akumulatoru
spailēm, SARKANO POZITĪVAJAI (+) UN
MELNO NEGATĪVAJAI (-). Pievelciet vadu
savienojumus ar akumulatoru atbilstoši ražotāja
specifikācijām.

BLACK

RED

Nepieciešami četri 6 voltu dziļas izlādes akumulatori,
≤ 240 Ah pie 20 h.
Sazinieties ar izplatītāju vai Tennant, lai saņemtu
ieteikumus par akumulatoriem.
DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.
1. Lai piekļūtu akumulatoru nodalījumam, paceliet
uzsūkšanas tvertni.

IEVĒROJIET. Pirms akumulatoru lādēšanas
pārliecinieties, ka akumulatoru lādētājs un
mašīnas akumulatoru izlādes indikators ir
iestādīti atbilstoši akumulatoru veidam. Nepareizi
iestatījumi radīs akumulatoru bojājumu.
Skatiet sadaļu “AKUMULATORA LĀDĒTĀJA
IESTATĪJUMI”.
UZMANĪBU! Neatvienojiet akumulatoru
vadus, kamēr ir pieslēgts lādētājs, var rasties
iespiedplates bojājums.
UZMANĪBU! Akumulatori pilda pretsvara lomu.
Lai nodrošinātu mašīnas stabilitāti un saķeri,
vienmēr saglabājiet minimālu pretsvaru.

2. Uzmanīgi uzstādiet akumulatorus uz akumulatoru
nodalījuma paplātes un sakārtojiet spailes, kā
redzams attēlā.
DROŠĪBAI. Veicot mašīnas apkopi, izmantojiet
vinču vai atbilstošu palīdzību, lai paceltu
akumulatorus.

Paziņojums par IRIS® akumulatoru uzlādes
rādītāju. Mašīnas, kuras var ar IRIS ziņot
akumulatoru uzlādes datus, tiek komplektētas ar
rūpnīcas lādētāju un akumulatoru komplektu. Kad
akumulators sasniedz sava darba mūža beigas un
tas ir jānomaina, Tennant stingri ieteic izmantot tāda
paša veida akumulatoru, lai arī turpmāk nodrošinātu
vislabāko mašīnas veikumu. Ja nomaiņai tiek
izvēlēts akumulators ar atšķirīgu ampērstundu (AH)
lielumu, darbības veidu (šķidrā elektrolīta, AGM,
gela) vai ko ražojis cits ražotājs, lūdzu, sazinieties
ar Tennant tehniskās apkopes daļu, lai saņemtu
palīdzību paredzēto akumulatoru piemērotības
noteikšanai, un, ja tie ir piemēroti, pareizā
uzlādes profila izvēlei. Trešo personu piegādātiem
akumulatoriem netiek garantēta akumulatoru
metrikas IRIS ziņošana.
PIEZĪME. Ja akumulatoru nodalījumā ir šķidrums,
izteciniet šķidrumu no akumulatoru nodalījuma
pirms akumulatoru ievietošanas, Skatiet sadaļu
“AKUMULATORU NODALĪJUMA IZTECINĀŠANAS
VĀRSTS”.
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LIETOŠANA
KĀ MAŠĪNA DARBOJAS
Parastā mazgāšana.
Izmantojot parasto mazgāšanas režīmu, ūdens un
mazgāšanas līdzekļa maisījums no šķīduma tvertnes
plūst uz grīdas un rotējošā(-ās) suka(-as)/uzliktnis(ņi) berž grīdu tīru. Mašīnai braucot uz priekšu, rakeļa
ierīce ar vakuuma iesūkšanu uzsūc netīro šķīdumu
no grīdas uzsūkšanas tvertnē.
ec‐H2O NanoClean tehnoloģija (opcija)
Lietojot ec-H2O NanoClean tehnoloģiju, parastais
ūdens iziet cauri modulim, kur tas tiek elektriski
pārveidots par tīrīšanas šķīdumu. Elektriski
pārveidotais ūdens iedarbojas uz netīrumiem, sadala
tos mazākās daļiņās un atdala no grīdas virsmas,
ļaujot mašīnai viegli nomazgāt traipus. Pārveidotais
ūdens uzsūkšanas tvertnē pēc tam kļūst par parastu
ūdeni.

Demontāžas uzliktnis (brūns) — tiek izmantots
grīdas apdares noņemšanai, lai sagatavotu grīdu
atkārtotai pārklāšanai.
Polipropilēna sānu suka — ieteicama vispārējai
nelielu līdz vidēji lielu gružu slaucīšanai.
Lielas slodzes demontāžas uzliktnis (melns) —
tiek izmantots stingrai stabilas blīvas apdares
noņemšanai vai beršanai pie ļoti lielas slodzes.
Virsmas sagatavošanas uzliktnis (sarkanbrūns)
— tiek izmantots ļoti spēcīgu ķimikāliju noņemšanai
vai grīdas sagatavošanai atkārtotai pārklāšanai.
Paliktņa piedziņas ar nostiprināšanu uz sariem
— standarta paliktņu piedziņas aizmugurē ir īsi sari
jeb kušķi, uz kuriem tiek nostiprināts uzliktnis. Šī
piedziņa ir izmantojama ar visiem Tennant ražojuma
uzliktņiem, izņemot melno augsta veikuma uzliktni.

INFORMĀCIJA PAR SUKU UN UZLIKTNI
Lai iegūtu vislabāko tīrīšanas rezultātu, izmantojiet
atbilstoša veida suku un uzliktni. Tālāk norādītas
dažādas sukas un uzliktņi, kā arī kādiem mērķiem tie
vislabāk piemēroti.
PIEZĪME. Netīrumu daudzumam un veidam ir
būtiska nozīme izmantojamās sukas vai uzliktņa
veida noteikšanā. Sazinieties ar Tennant pārstāvi, lai
iegūtu specifiskus ieteikumus.
Mīksta neilona saru suka mazgāšanai (Balta)
-Ieteicama lakotu grīdu tīrīšanai, jo tā pasargā
apdari. Tīra neskrāpējot.
Polipropilēna saru suka mazgāšanai (Melna)
-Šī polipropilēna saru suka parastajām vajadzībām
tiek izmantota, lai nomazgātu viegli pieblietētus
netīrumus. Šī suka labi noder betona, koka un uz
betona likto flīžu grīdu apkopei.
Īpaši abrazīva suka beršanai (Pelēka) —
ar abrazīvu smilti impregnētas neilona šķiedras
traipu un netīrumu noņemšanai. Spēcīgi iedarbojas
uz jebkuru virsmu. Labi noder nosēdumu, tauku vai
riepu nospiedumu tīrīšanai.
Spodrināšanas uzliktnis (Balts) —izmanto, lai
koptu spožas vai pulētas grīdas.
Pulēšanas uzliktnis (Sarkans) — tiek izmantots
vieglas slodzes mazgāšanai, kas saudzē grīdas
apdari.
Mazgāšanas uzliktnis (Zils) — tiek izmantots
vidējas vai lielas slodzes beršanai. Notīra netīrumus,
izšļakstītus šķidrumus un švīkas.

T350 9016460 (1-2019)
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LIETOŠANA
MAŠĪNAS IESTATĪŠANA
RAKEĻA MEZGLA PIEVIENOŠANA

5. Tikai mašīnām ar 20 collu. (500 mm)
mazgāšanas galvām. Pārliecinieties, ka abas
rakeļa tapas atrodas virs mazgāšanas galvas
apmales.

1. Nolaidiet mazgāšanas galvu.
DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.
2. Pagrieziet rakeļa ratiņu mezglu uz mašīnas labo
pusi, lai piekļūtu rakeļa ratiņiem.

6. Pievienojiet vakuuma nosūcēja šļūteni pie rakeļa
mezgla.

3. Salāgojiet rakeļa ratiņu tapas ar rakeļa mezgla
kronšteinu.

7. Pagrieziet un iecentrējiet rakeļa mezglu zem
mašīnas.

4. Iebīdiet rakeļa mezglu uz rakeļa ratiņiem, līdz
abas rakeļa ratiņu tapas ir droši ievietotas
kronšteinā.
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LIETOŠANA
SUKU/PALIKTŅU UZLIKŠANA
1. Stāviet ar abām kājām uz operatora platformas
(nenospiediet zaļo kustības pedāli), pagrieziet
atslēgu stāvoklī ON (IESLĒGTS) un nospiediet
suku nomaiņas pogu, lai paceltu mazgāšanas
galvu pareizā augstumā uzliktņa(-u) uzlikšanai.

BRĪDINĀJUMS. Magnētiskā lauka
apdraudējums. Magnētiskā uzliktņa
piedziņa/suka var būt kaitīgi
elektrokardiostimulatoru nēsātājiem vai
medicīniskiem implantātiem.

Mašīnām ar Pro-Membrane vadības ierīcēm.
Pagaidiet, līdz beidz mirgot un spīd nepārtraukti
zaļais LED indikators. Skatīt SUKAS(-U)
PALIKTŅA(-U) NOMAIŅA UZ PRO-MEMBRANE
MAŠĪNĀM.
Mašīnas, kas aprīkotas ar Pro-Panel vadības
ierīcēm. Izpildiet norādījumus ekrānā un
pagaidiet, līdz displejā parādās zaļš kāsītis.
Skatīt SUKAS(-U) PALIKTŅA(-U) NOMAIŅA UZ
PRO-PANEL MAŠĪNĀM.
Mašīnas ar 3 izciļņu suku rumbu. Novietojiet
trīs izciļņus motora rumbas spraugās un
strauji pagrieziet uzliktņa pamatni/suku pretēji
pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai savienotu
rumbā.

DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.
2. Pirms piedziņas uzstādīšanas, piestipriniet
uzliktni pie uzliktņa piedziņas. Nostipriniet uzliktni
ar centrālo fiksatoru.

Nomainiet uzliktņus vai sukas, kad tās vairs
netīra efektīvi.
4. Lai noņemtu uzliktņa piedziņu(-as) / suku(-as),
atkārtojiet 1. darbību, pēc tam noņemiet sukas
zem mazgāšanas galvs.

3. Mašīnas ar magnētiskajām sukām vai uzliktņa
piedziņu. Novietojiet suku zem mazgāšanas
galvas un paceliet suku pie mazgāšanas galvas,
līdz magnēts mazgāšanas galvā pievelk suku.

T350 9016460 (1-2019)
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LIETOŠANA
ŠĶĪDUMA TVERTNES UZPILDĪŠANA
DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.
1. Noņemiet vāciņu no šķīduma tvertnes.

3. Piepildiet šķīduma tvertni ar ūdeni, līdz sasniegta
53 l atzīme šķīduma tvertnes indikatorā
ec-H2O mazgāšana (opcija) — piepildiet
šķīduma tvertni tikai ar vēsu, tīru ūdeni (ūdens
temperatūra nedrīkst pārsniegt 70 °F/21 °C).
Nepievienojiet parastos grīdas mazgāšanas
līdzekļus. ec-H2O sistēmā radīsies kļūme, ja tiks
pievienoti tīrīšanas līdzekļi.
Parastā mazgāšana — piepildiet šķīduma
tvertni ar ūdeni (ūdens temperatūra nedrīkst
pārsniegt 140 °F/60 °C). Atbilstoši uz konteinera
norādītajām jaukšanas instrukcijām pielejiet
ieteikto tīrīšanas līdzekli šķīduma tvertnē.

2. Ievietojiet uzpildes šļūteni dzeltenajā sietā un
pārliecinieties, ka šļūtene ir stingri nostiprināta
sietā.

UZMANĪBU. Lai mazgātu parastajā režīmā,
izmantojiet vienīgi komerciālai lietošanai apstiprinātus
tīrīšanas līdzekļus. Nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu
izmantošanas gadījumā mašīnai var rasties bojājumi,
ražotāja garantija zaudēs spēku.
BRĪDINĀJUMS. Viegli uzliesmojošas
vielas var izraisīt sprādzienu vai
ugunsgrēku. Tvertnē(-ēs) neizmantojiet
viegli uzliesmojošas vielas.
PIEZĪME. Neizmantojiet ec-H2O sistēmu, ja šķīduma
tvertnē ir parastie mazgāšanas līdzekļi. Pirms
darbināt ec-H2O sistēmu, iztukšojiet, izskalojiet un
vēlreiz uzpildiet šķīduma tvertni ar tīru, vēsu ūdeni.
Parastās tīrīšanas vielas var izraisīt ec-H2O sistēmas
kļūmi.
4. Noslēdziet ūdens padevi un izņemiet uzpildes
šļūteni no dzeltenā sieta.
5. Uzlieciet atpakaļ šķīduma tvertnes vāciņu.
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LIETOŠANA
NELABVĒLĪGAS APKĀRTĒJĀS VIDES
TVERTNES UZPILDE (ec‐H2O MODEĻA OPCIJA)
DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.

3. Noņemiet melno vāciņu no nelabvēlīgas
apkārtējās vides tvertnes un pievienojiet
ieteicamo tīrīšana šķīdumu pilnā koncentrācijā.
Nepievienojiet ūdeni.

1. Atveriet piekļuves paneli, lai piekļūtu
nelabvēlīgas apkārtējās vides tvertnei.

BRĪDINĀJUMS. Viegli uzliesmojošas
vielas var izraisīt sprādzienu vai
ugunsgrēku. Tvertnē(-ēs) neizmantojiet
viegli uzliesmojošas vielas.
2. Izņemiet nelabvēlīgas apkārtējās vides tvertni no
mašīnas un nolieciet to uz grīdas.

UZMANĪBU. Nelabvēlīgas apkārtējās vides tvertnē
lietojiet tikai komerciāli apstiprinātus tīrīšanas
šķīdumus. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kam
pievienots d-limonēns. Nepiemērotu tīrīšanas
līdzekļu izmantošanas gadījumā mašīnai var rasties
bojājumi, ražotāja garantija zaudēs spēku.
PIEZĪME. Lai nepieļautu tīrīšanas līdzekļa
izbeigšanos darba laikā, ieteicams uzpildīt
nelabvēlīgas apkārtējās vides tvertni laikā, kad tiek
uzpildīta šķīduma tvertne.
4. Uzlieciet atpakaļ nelabvēlīgas apkārtējās vides
tvertnes vāciņu.

PIEZĪME. Lai novērstu elektronisko sastāvdaļu
bojājumu, izņemiet nelabvēlīgas apkārtējās vides
tvertni no mašīnas pirms tvertnes uzpildes ar
mazgāšanas līdzekli.

T350 9016460 (1-2019)

5. Pielāgojiet mazgāšanas līdzekļa sajaukšanas
attiecības kloķi saskaņā ar mazgāšanas šķidruma
sajaukšanas instrukcijām.
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LIETOŠANA
ec‐H2O ŪDENS KONDICIONĒŠANAS KASETNE
(ec‐H2O MODELIS)
DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.
ec‐H2O sistēma ir aprīkota ar ūdens
kondicionēšanas kasetni. Kasetne ir paredzēta,
lai aizsargātu mašīnas cauruļvadu sistēmu no
potenciālas aplikuma veidošanās.
Ūdens kondicionēšanas kasetni ir nepieciešams
nomainīt, kad tā sasniedz savu maksimālo ūdens
lietojumu vai tiek aktivizēts kasetnes termiņa
beigšanās laika indikators, atkarībā no tā, kas notiek
pirmais.
Atkarībā no mašīnas lietošanas, jauna kasetne var
kalpot no 12 līdz 24 mēnešiem.

Pro-Panel modeļi
UZMANĪBU. Pirmajā lietošanas reizē un pēc ūdens
kondicionēšanas kasetnes nomaiņas ec-H2O
sistēma automātiski darbosies līdz 75 minūtēm ar
plūsmu, kas ignorēs atlasīto vērtību.

Visām kasetnēm uz etiķetes ir ražošanas datums.
Neuzstādītas kasetnes uzglabāšanas laiks ir
viens gads no izgatavošanas datuma. Jaunas
kasetnes nomaiņai, nepieciešams atiestatīt ecH2O
moduļa taimeri. Skatiet sadaļu “ec‐H2O ŪDENS
KONDICIONĒŠANAS KASETNES NOMAIŅA”.

Vadības panelis signalizēs ar šo kodu, kad pienāks
laiks nomainīt kasetni. ec-H2O ikona sāks mirgot zilā
un sarkanā krāsā. Sīkāku informāciju skatiet sadaļā
“APKOPES INDIKATORU KODI”.

Pro-Membrane modeļi
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LIETOŠANA
AUTOMĀTISKĀS AKUMULATORA
PAPILDINĀŠANAS TVERTNES UZPILDĪŠANA
(OPCIJA)

4. Ielejiet tvertnē destilētu ūdeni. Lai izvairītos no
ūdens nokļūšanas uz jutīgiem komponentiem,
automātiskās akumulatoru papildināšanas
tvertnes uzpildē lietojiet piltuvi.

DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.

DROŠĪBAI. Lietojot mašīnu, automātiskās
akumulatoru papildināšanas tvertnes uzpildei
izmantojiet tikai destilētu ūdeni.

1. Paceliet uzsūkšanas tvertni, lai piekļūtu
automātiskās akumulatoru uzpildes tvertnei.
Iztukšojiet uzsūkšanas tvertni pirms tvertnes
pacelšanas.

5. Kad tvertni vajadzēs uzpildīt, automātiskās
akumulatoru papildināšanas indikators brīdinās
lietotāju, ka jāpievieno destilēts ūdens. Detalizētu
informāciju skatiet sadaļā “VADĪBAS PANEĻA
DARBĪBA”.

2. Novietojiet atpakaļ automātiskās akumulatoru
uzpildes tvertni tā, lai to varētu ērti uzpildīt.

Pro-Membrane modelis

Pro-Panel modelis
3. Noņemiet zilo vāciņu no automātiskās
akumulatoru papildināšanas tvertnes.
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6. Uzlieciet atpakaļ zilo vāciņu uz automātiskās
akumulatoru papildināšanas tvertnes un
novietojiet atpakaļ automātiskās akumulatoru
papildināšanas tvertni vertikālā stāvoklī.
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LIETOŠANA
VADĪBAS PANEĻA DARBĪBA
Vadības paneļa darbību var uzstādīt ar ierobežoto
funkcionalitāti, izmantojot pārrauga vadierīču
funkciju. Tādējādi operators nevarēs nomainīt vai
saglabāt iestatījumus. Skatiet sadaļu “PĀRRAUGA
VADIERĪCES” instrukcijas rokasgrāmatas beigu
daļā.

ŠĶĪDUMA PLŪSMAS POGA
Nospiediet šķīduma plūsmas pogu, lai palielinātu
vai samazinātu šķīduma plūsmas ātrumu. Šķīduma
plūsmas indikators attēlo šķīduma plūsmas
iestatījumu. Nav LED = nav plūsmas, viena LED =
zema plūsma, divas LED = vidēja plūsma, trīs LED =
augsta plūsma.

Pārrauga vadības ierīču funkcija ļauj samazināt
mašīnas mainīgumu pastāvīgiem, atkārtojamiem
tīrīšanas rezultātiem, mašīnas kvalitātes
nodrošināšanai neatkarīgi no lietotāja pieredzes, un
samazināt lietotāja apmācības prasības.
VADĪBAS IERĪČU DARBĪBA —
PRO-MEMBRANE VADĪBAS IERĪCES
DARBĪBAS POGA
Ar ieslēgtu atslēgu nospiediet DARBĪBAS pogu, lai
aktivizētu mazgāšanas funkciju. Mazgāšanas galva
un rakelis nolaidīsies līdz grīdai. Nospiediet pogu
vēlreiz, lai apturētu mazgāšanas funkciju un paceltu
mazgāšanas galvu un rakeli.

KLUSĀ REŽĪMA POGA (OPCIJA)
Nospiediet klusā režīma pogu, lai samazinātu
nosūcēja motora skaņu. Pēc aktivācijas sāks spīdēt
LED. Lai izslēgtu, atkal nospiediet pogu.

SUKU SPIEDIENA POGA
Nospiediet suku spiediena pogu, lai palielinātu
vai samazinātu sukas spiedienu. Sukas spiediena
indikators parāda spiediena iestatījumu. Viena LED
= zems spiediens, divas LED = augsts spiediens.
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LIETOŠANA
NELABVĒLĪGAS APKĀRTĒJĀS VIDES POGA
(ec-H2O MODEĻA OPCIJA)
PIEZĪME. Kad režīms Nelabvēlīga apkārtējā vide
ir ieslēgts, ec-H2O sistēma automātiski izslēgsies
un sukas spiediena un šķīduma plūsmas iestatījumi
palielināsies uz lielāko iestatījumu. Kad izslēgts,
iestatījumi atgriežas atpakaļ uz sākotnējiem
iestatījumiem. Strādājot režīmā Nelabvēlīga apkārtējā
vide ilgāku laiku, pēc vēlēšanās šķīduma plūsmu
un zemāko spiedienu var samazināt, lai samazinātu
šķīduma un tīrīšanas līdzekļa izlietojumu un
optimizētu akumulatoru darbības ilgumu.
Nospiediet nelabvēlīgas apkārtējās vides pogu, lai
palielinātu tīrīšanas šķīduma pieplūdi zonās ar īpašu
piesārņojumu.

PRIEKŠIESTATĪJUMU ZONAS VADĪBAS POGAS
Izmantojiet zonas vadības pogas, lai iestatītu līdz
trim zonām ar dažādiem šķīduma plūsmas ātrumiem,
sukas spiedieniem, mazgāšanas ātrumiem un
mazgāšanas režīmiem.
1. zona = 1. priekšiestatījumu zonas vadības
poga
2. zona = 2. priekšiestatījumu zonas vadības
poga
3. zona = 1. un 2. priekšiestatījumu zonas pogas
Zonas vadības pogas ir rūpnīcā iepriekš iestatītas
dažādām mazgāšanas vajadzībām. Lai lietotu
3. zonu, vienlaicīgi nospiediet 1. un 2. pogu. Kad
režīms ir aktivēts, stūrī ieslēdzas zaļa LED.

Nospiest pogu vienreiz, lai notiktu 30 sekunžu
papildu pieplūde. Zaļa LED stūrī lēni mirgo šķīduma
izlaišanas laikā. Pēdējo 5 sekunžu laikā LED mirgo
strauji, brīdinot, ka izlaišana tūlīt apstāsies.
Lai nodrošinātu konstantu tīrīšanas šķīduma pieplūdi,
nospiediet un paturiet pogu 2 sekundes, līdz zaļā
LED paliks nemainīgi zaļa. Jebkurā laikā varat
nospiest pogu, lai izslēgtu.
Lai brīdinātu lietotāju par to, ka tīrīšanas šķīduma
tvertne ir tukša, burbuļu ikona mirgos 15 sekundes.
Ja poga tiek nospiesta, kamēr tvertne ir tukša,
burbuļu ikona turpinās mirgot 15 sekundes, līdz
tvertne tiks uzpildīta.

Lai iestatītu zonas vadības pogas dažādām
mazgāšanas vajadzībām, atlasiet vēlamos
iestatījumus no tālāk redzamā saraksta, tad
nospiediet un turiet zonas pogu, līdz zaļā LED
nomirgos trīs reizes, lai tiktu saglabāts iestatījums.
Lai iestatītu 3. zonu, vienlaikus nospiediet un turiet 1.
un 2. pogu.
-- Suku spiediena iestatījumi
-- Šķīduma plūsmas ātrums
-- Klusais režīms ieslēgts vai izslēgts
-- ec‐H2O režīms ieslēgts vai izslēgts (opcija)
-- Režīms Nelabvēlīga apkārtējā vide ieslēgts vai
izslēgts (opcija)
-- Maksimālais mazgāšanas ātrums (skatiet
sadaļu “Pārrauga vadierīces”)
PIEZĪME. Režīms Nelabvēlīga apkārtējā vide un
ec-H2O sistēma nevar tikti iestatīti kopā.
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LIETOŠANA
ec-H2O POGA/INDIKATORS (OPCIJA)

AKUMULATORU IZLĀDES INDIKATORS

ec‐H2O sistēma automātiski ieslēdzas pie katras
atslēgas ieslēgšanas. Ja mašīna ir aprīkota ar ecH2O opciju, parādās zils ec-H2O indikators. Kad
ec-H2O ir aktivēta, iedegas zaļa LED. Nospiediet ecH2O pogu, lai izslēgtu ec-H2O sistēmu. Zaļais LED
indikators pazudīs.

Akumulatoru izlādes indikators (BDI) parāda
akumulatoru uzlādes līmeni, kamēr mašīna
darbojas. Kad akumulatori ir pilnībā uzlādēti, spīd
visi pieci indikatori. Kad izlādes līmenis sasniedz
sarkano gaismiņu, pārtrauciet tīrīšanu un uzlādējiet
akumulatorus. Kad sāks mirgot sarkanā lampiņa,
mazgāšanas funkcija tiks automātiski pārtraukta, lai
aizsargātu akumulatorus no pilnīgas izlādes. Kamēr
mirgos sarkanā gaisma, mašīna joprojām virzīsies
uz priekšu. Tas lietotājam ļaus pārvietot mašīnu uz
uzlādes vietu.

Nepārtraukti zaļa

Standarta darbība

Mirgo zilā/sarkanā
krāsā

Ūdens kondicionēšanas
kasetnei beidzies
derīguma termiņš.
Nomainiet kasetni.

Deg vai mirgo sarkanā Ir radusies sistēmas
krāsā
kļūda. Skatiet sadaļu
“Apkopes indikatora kodi”.
PIEZĪME. Ja ec-H2O sistēmā rodas kļūme, mašīna
var automātiski izslēgt ec-H2O sistēmu un pāriet pie
parastas mazgāšanas. Apkopes indikatora ikona
uzliks ieslēgta sarkana vai turpinās mirgot sarkana,
līdz tiks novērsta ec-H2O kļūme.
APKOPES INDIKATORS
Kad mašīna vai akumulatoru lādētājs atklāj kļūmi,
iedegsies un mirgos apkopes indikators. Arī
akumulatoru izlādes indikators mirgos ar kļūmes
kodu. Skatiet sadaļu “APKOPES INDIKATORU
KODI”, lai diagnosticētu mašīnas problēmu.
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AUTOMĀTISKĀS AKUMULATORA
PAPILDINĀŠANAS INDIKATORS (OPCIJA)
Automātiskās akumulatoru papildināšanas indikators
mirgos, ja akumulatoru ūdens papildināšanas tvertne
būs tukša un to vajadzēs uzpildīt. Lai pasargātu
akumulatorus no bojājuma, mašīnas mazgāšanas
funkcija tiks atspējota pēc 10 nepārtrauktas
darbības stundām, ja tvertne netiks uzpildīta.
Kad indikators mirgos ātri, tīrīšanas funkcija tiks
atspējota. Pievienojiet destilētu ūdeni un vēlreiz
pagrieziet atslēgu, lai atslēgtu indikatora mirgošanu.
Skatiet sadaļu “AUTOMĀTISKĀS AKUMULATORA
PAPILDINĀŠANAS TVERTNES UZPILDĪŠANA”.
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LIETOŠANA
SUKU NOMAIŅAS POGA
Mašīnas ar 3 izciļņu sukām. Nospiediet suku
nomaiņas pogu. Mazgāšanas galva pilnībā
pacelsies, lai ļautu noņemt mazgāšanas suku(-as)
no mazgāšanas galvas un uzlikt no jauna.

Mašīnas ar magnētiskajām sukām. Nospiediet
suku nomaiņas pogu, lai atbrīvotu suku(-as) no
mazgāšanas galvas. Mazgāšanas galva pilnībā
pacelsies, lai suka(-as) atdalītos no mazgāšanas
galvas, tad daļēji nolaidīsies, lai ļautu suku(-as)
izņemt zem mazgāšanas galvas. Uzlieciet suku(as) atpakaļ, kad mazgāšanas galva ir daļēji nolaistā
stāvoklī.
VAKUUMA NOSŪCĒJA VENTILATORA POGA
Nospiediet vakuuma nosūcēja ventilatora pogu, lai
ieslēgtu vakuuma nosūcēja ventilatoru. Lai izslēgtu
vakuuma nosūcēju, atkal nospiediet pogu. Vakuuma
nosūcējs automātiski ieslēdzas, kad tiek nospiesta
darbības poga.

T350 9016460 (1-2019)

27

LIETOŠANA
VADĪBAS IERĪČU DARBĪBA — PRO-PANEL
VADĪBAS IERĪCES
SĀKUMA EKRĀNS
Ir divi lietotāja režīmu tipi, kas veido saskarni ar
operatora sākuma ekrānu.
Pārrauga režīms — iespējo mašīnas darbināšanu
ar pilnu visu vadierīču lietojumu, kopā ar operatora
režīma konfigurēšanas atļaujām un pierakstīšanās
ierobežojumiem.

PALĪDZĪBAS POGA
Pirmajā lietošanas reizē nospiediet palīdzības pogu
(?), lai piekļūtu palīdzības ekrānam. Palīdzības
ekrāns jums ļaus izvēlēties starp dažādām ekrāna
valodām, iespējos pieteikšanās iestatījumus, palīdzēs
saprast vadības paneļa ikonas, skatīt mašīnas
startēšanas video un piekļūt mašīnas sistēmas
informācijai.

Operatora režīms — ļauj veikt mašīnas darbību ar
atļaujām un ierobežojumiem, ko kontrolē pārraugs.
Pagriežot atslēgu, jauna mašīna no ražotāja
automātiski pēc noklusējuma sāk darboties pārrauga
režīmā.
Lai konfigurētu vadības paneli ar atļaujām
un ierobežojumiem operatora režīmam,
skatiet PĀRRAUGA VADIERĪCES instrukcijas
rokasgrāmatas beigās.
Pārrauga režīma sākuma ekrāns nodrošina
piekļuvi mašīnas iestatījumu pogai un maksimālā
mazgāšanas ātruma pogai.

PIETEIKŠANĀS EKRĀNS
Ja pieteikšanās ir aktivēta pārrauga režīmā, pagriežot
ieslēgšanas atslēgu, parādīsies pieteikšanās
ekrāns. Ievadiet jums piešķirto pieteikšanās kodu un
nospiediet zaļo bultiņu, lai piekļūtu sākuma ekrānam.
Skatīt PĀRRAUGA VADIERĪCES instrukcijas
rokasgrāmatas aizmugurē, lai aktivētu iespēju
pieteikšanos startējot.

Operatora režīma sākuma ekrāns ierobežo
piekļuvi mašīnas iestatījumu pogai un maksimālā
mazgāšanas ātruma pogai.
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LIETOŠANA
ec-H2O INDIKATORS (OPCIJA)

VAKUUMA NOSŪCĒJA VENTILATORA POGA

ec‐H2O sistēma automātiski ieslēdzas pie katras
atslēgas ieslēgšanas. ec-H2O ikona parādīsies
sākuma ekrānā, norādot, ka sistēma ir aktivēta.
Nospiediet ec-H2O pogu, lai izslēgtu ec-H2O
sistēmu. Slīpa svītra pāri ikonai norādīs, ka ec-H2O
sistēma ir izslēgta.

Nospiediet vakuuma nosūcēja ventilatora pogu, lai
ieslēgtu vakuuma nosūcēja ventilatoru. Lai izslēgtu
vakuuma nosūcēju, atkal nospiediet pogu. Vakuuma
nosūcējs automātiski ieslēdzas, kad tiek nospiesta
darbības poga.

SUKU SPIEDIENA POGA
DARBĪBAS POGA
Nospiediet DARBĪBAS pogu, lai aktivētu
mazgāšanas funkciju. Mazgāšanas galva un rakelis
nolaidīsies līdz grīdai. Nospiediet pogu vēlreiz,
lai apturētu mazgāšanas funkciju un paceltu
mazgāšanas galvu un rakeli.

Nospiediet suku spiediena pogu, lai attēlotu
suku spiediena indikatoru. Nospiediet (+) pogu,
lai palielinātu spiedienu. Nospiediet (-) pogu, lai
pazeminātu spiedienu.

PIEZĪME. Ja sukas spiediens ir uzstādīts pārāk
augsts mazgāšanas apstākļiem, sukas spiediena
iestatījumi tiks automātiski samazināti uz zemākiem
iestatījumiem un sāks mirgot. Ja mirgo, samaziniet
sukas spiedienu, lai novērstu sukas motora
pārslodzi.
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LIETOŠANA
ŠĶĪDUMA PLŪSMAS POGA
Nospiediet šķīduma plūsmas pogu, lai attēlotu
šķīduma plūsmas indikatoru. Nospiediet (+) simbolu,
lai palielinātu šķīduma plūsmu. Nospiediet (-)
simbolu, lai samazinātu šķīduma plūsmu vai izslēgtu
to.

NELABVĒLĪGAS APKĀRTĒJĀS VIDES POGA
(ec-H2O MODEĻA OPCIJA)
Nospiediet nelabvēlīgas apkārtējās vides pogu, lai
palielinātu tīrīšanas šķīduma pieplūdi zonās ar īpašu
piesārņojumu.
Nospiediet pogu vienreiz, lai notiktu mazgāšanas
līdzekļa 30 sekunžu papildu pieplūde. Ikona kļūs zaļa
un taimeris sāks 30 sekunžu lejupejošu laika atskaiti.
Jebkurā laikā varat nospiest pogu, lai izslēgtu.
Lai nodrošinātu nepārtrauktu mazgāšanas līdzekļa
pastiprinātu pieplūdi, nospiediet un turiet pogu
2 sekundes, līdz parādās nepārtraukts taimeris.
Jebkurā laikā varat nospiest pogu, lai izslēgtu.
Lai brīdinātu lietotājus, ka nelabvēlīgas apkārtējās
vides tīrīšanas šķīduma tvertne ir tukša, poga mirgos
dzeltenā krāsā.

SUKU NOMAIŅAS POGA
Mašīnas ar standarta sukām. Nospiediet suku
nomaiņas pogu. Mazgāšanas galva pilnībā
pacelsies, lai ļautu noņemt mazgāšanas suku(-as)
no mazgāšanas galvas un uzlikt no jauna.
Mašīnas ar magnētiskajām sukām. Nospiediet
suku nomaiņas pogu, lai atbrīvotu suku(-as) no
mazgāšanas galvas. Mazgāšanas galva pilnībā
pacelsies, lai suka(-s) atdalītos no mazgāšanas
galvas, tad daļēji nolaidīsies, lai ļautu suku(-as)
izņemt zem mazgāšanas galvas. Uzlieciet suku(as) atpakaļ, kad mazgāšanas galva ir daļēji nolaistā
stāvoklī.
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PIEZĪME. Kad režīms Nelabvēlīga apkārtējā vide
ir ieslēgts, ec-H2O sistēma automātiski izslēgsies
un sukas spiediena un šķīduma plūsmas iestatījumi
palielināsies uz lielāko iestatījumu. Kad izslēgts,
iestatījumi atgriežas atpakaļ uz sākotnējiem
iestatījumiem. Strādājot režīmā Nelabvēlīga apkārtējā
vide ilgāku laiku, pēc vēlēšanās šķīduma plūsmu
un zemāko spiedienu var samazināt, lai samazinātu
šķīduma un tīrīšanas līdzekļa izlietojumu un
optimizētu akumulatoru darbības ilgumu.
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LIETOŠANA
KLUSĀ REŽĪMA POGA (OPCIJA)
Nospiediet klusā režīma pogu, lai samazinātu
nosūcēja motora skaņu vietās ar trokšņa
ierobežojumu. Ikona kļūs zaļa, kad aktivēta. Lai
izslēgtu, atkal nospiediet pogu.
PIEZĪME. Kad ir aktivēts klusais režīms, ūdens
uzsūkšana nedaudz samazinās.

VIDEO APMĀCĪBAS POGA
(Operatora režīma sākuma ekrāns)
Nospiediet video apmācības pogu, lai piekļūtu video
apmācības ekrānam. Ietver video par to, kā veikt
specifiskas lietošanas un apkopes procedūras.
Nospiediet video pogu, lai sāktu video. Piespiediet
grozāmo pogu, lai piekļūtu citiem video. Apakšējā
labā poga piedāvā papildu video apmācību video
sarakstu.

AKUMULATORA IZLĀDES INDIKATORS
Akumulatoru izlādes indikators (BDI) parāda
akumulatoru uzlādes līmeni, kamēr mašīna
darbojas. Kad akumulatori ir pilnībā uzlādēti, spīd
visi pieci indikatori. Kad izlādes līmenis sasniedz
sarkano gaismiņu, pārtrauciet tīrīšanu un uzlādējiet
akumulatorus. Kad sāks mirgot sarkanā lampiņa,
mazgāšanas funkcija tiks automātiski pārtraukta, lai
aizsargātu akumulatorus no pilnīgas izlādes. Kamēr
mirgos sarkanā gaisma, mašīna joprojām virzīsies
uz priekšu. Tas lietotājam ļaus pārvietot mašīnu uz
uzlādes vietu.

PRIEKŠIESTATĪJUMU ZONAS VADĪBAS POGAS
Izmantojiet zonas vadības pogas, lai priekšiestatītu
līdz četrām zonām ar dažādiem šķīduma plūsmas
ātrumiem, sukas spiedieniem, mazgāšanas ātrumiem
un mazgāšanas režīmiem.
Četras zonas kontroles pogas ir rūpnīcā iepriekš
iestatītas dažādām mazgāšanas vajadzībām. Zonas
vadības poga izgaismosies zaļa, kad zona tiks
aktivēta.
PIEZĪME. Zonu rūpnīcas iestatījumus iespējams
mainīt tikai pārrauga režīmā. Skatiet PĀRRAUGA
VADIERĪCES instrukcijas rokasgrāmatas beigu daļā.
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LIETOŠANA
APKOPES INDIKATORA POGA
Kad tiek atklāta kļūme mašīnas darbībā, apkopes
indikatora ikona sāk mirgot dzeltenā vai sarkanā
krāsā. Nospiediet apkopes indikatora pogu, lai
skatītu kļūmes ekrānu.

Mirgojošs zils un sarkans ec-H2O ekrāns( —
ir beidzies ūdens kondicionēšanas kasetnes
derīguma termiņš. Skatiet sadaļu “ec‐H2O ŪDENS
KONDICIONĒŠANAS KASETNES NOMAIŅA”.

Mirgojošs dzeltenais nozīmē brīdinājumu, ka
nepieciešama apkope, bet mašīna vēl joprojām var
darboties. Mirgojošs sarkanais norāda uz kļūmi, kas
izslēgs mašīnu un būs nepieciešama apkope. Skatiet
sadaļu “KĻŪMJU EKRĀNI”.

Dzeltens H2O kļūmes ekrāns — mašīna ir
konstatējusi ec-H2O sistēmas vai cauruļvadu kļūmi.
Sarkans ec-H2O kļūmes ekrāns — mašīna ir
konstatējusi ec-H2O sistēmas elektrisku kļūmi.

KĻŪMJU EKRĀNI

Zem ec-H2O ikonas parādīsies kļūmes kods. Skatiet
sadaļu “APKOPES INDIKATORA KODI”.

Kad pirmoreiz tiek konstatēta kļūme, automātiski
parādīsies šādi kļūmju ekrāni, lai norādītu uz kļūmi.
Nospiediet kreisās un labās bultiņas pogas ekrāna
augšpusē, lai ritinātu kļūmju ekrānus.
Dzeltens mašīnas kļūmes ekrāns( — ir
konstatēta mašīnas kļūme. Zem kļūmes ikonas
parādīsies kļūmes kods. Skatiet sadaļu “APKOPES
INDIKATORA KODI”.
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PIEZĪME. Ja ec-H2O sistēmā rodas kļūme, mašīna
var automātiski izslēgt ec-H2O sistēmu un pāriet
pie parastas mazgāšanas. Apkopes indikatora poga
turpinās mirgot, līdz tiks novērsts ec-H2O kļūme.
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LIETOŠANA
Dzeltens automātiskās akumulatoru
papildināšanas sistēmas kļūmes ekrāns —
automātiskās akumulatoru ūdens papildināšanas
tvertne ir tukša un tā ir jāuzpilda. Lai pasargātu
akumulatorus no bojājuma, mašīnas mazgāšanas
funkcija tiks atspējota pēc 10 nepārtrauktas darbības
stundām, ja tvertne netiks uzpildīta. Pievienojiet
destilētu ūdeni akumulatoru ūdens papildināšanas
tvertnei un vēlreiz pagrieziet atslēgu, lai notīrītu
kļūmes ziņojumu. Skatiet sadaļu “AUTOMĀTISKĀS
AKUMULATORA PAPILDINĀŠANAS TVERTNES
UZPILDĪŠANA”.
Sarkans ūdens papildināšanas sistēmas kļūmes
ekrāns —
automātiskās akumulatoru papildināšanas tvertne
ir tukša un tā ir jāuzpilda. Mazgāšanas funkcija ir
atspējota, līdz tvertne tiks uzpildīta. Pievienojiet
destilētu ūdeni akumulatoru ūdens papildināšanas
tvertnei un vēlreiz pagrieziet atslēgu, lai notīrītu
kļūmes ziņojumu. Skatiet sadaļu “AUTOMĀTISKĀS
AKUMULATORA PAPILDINĀŠANAS TVERTNES
UZPILDĪŠANA”.
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LIETOŠANA
MAŠĪNAS LIETOŠANA

MAŠĪNAS LIETOŠANA

DROŠĪBAI. Nelietojiet mašīnu, ja neesat izlasījis
un izpratis lietotāja rokasgrāmatu.

Lai atrastu vadības paneļa lietošanas norādījumus,
skatiet sadaļu “VADĪBAS PANEĻA LIETOŠANA”.

PĀRBAUDES PIRMS DARBA

1. Pagrieziet atslēgu ON (IESLĒGTĀ) stāvoklī.

FF Pārbaudiet akumulatoru šķidrumu. Papildiniet
pēc vajadzības.
FF Mašīnas ar Smart-Fill automātisko akumulatoru
papildināšanas opciju. Pārbaudiet automātiskās
papildināšanas tvertni. Uzpildiet ar destilētu
ūdeni pēc vajadzības.
FF Pārbaudiet akumulatoru uzlādes līmeni. Ja
nepieciešams, uzlādējiet.
FF Pārbaudiet sukas, vai nav nodilums un bojājumi.
Noņemiet stieples, auklas vai virves, kas
aptinušās ap galvenajām mazgāšanas sukām.
FF Pārbaudiet mazgāšanas galvas apmali, vai nav
bojājumi, pārliecinieties, ka apmale ir pareizi
novietota uz mazgāšanas galvas.

2. Novietojiet abas pēdas uz operatora platformas
tā, lai papēži nospiestu operatora klātbūtnes
pedāli. Labajai pēdai jābūt NOST no zaļā
kustības pedāļa.

FF Iztīriet rakeļa ūdens savācēju.
FF Pārbaudiet rakeļa vakuuma šļūteni, vai nav gruži
vai aizsērējums.
FF Pārbaudiet, vai rakeļi nav nodiluši un bojāti.
FF Pārliecinieties, ka uzsūkšanas tvertne ir iztukšota
un iztīrīta.
FF Pārbaudiet uzsūkšanas tvertnes vāka
blīvējumus, vai nav nodilums un bojājumi.
FF Iztīriet uzsūkšanas tvertnes gružu tekni.
FF Notīriet pludiņveida noslēgšanas sietu.
FF ec-H2Omazgāšana: pārliecinieties, ka visi
parastie tīrīšanas līdzekļi/atjaunotāji ir izlieti un
izskaloti no šķīduma tvertnes.

3. ec‐H2O modeļi — ec‐H2O sistēma automātiski
ieslēdzas pie atslēgas ieslēgšanas. ec-H2O
indikators parādīsies vadības panelī, norādot, ka
sistēma ir aktivēta.

FF ec-H2Omazgāšana: pārliecinieties, ka šķīduma
tvertne ir piepildīta tikai ar tīru, vēsu ūdeni.
FF Mašīnas ar SE (nelabvēlīgas apkārtējās vides)
opciju. Pārbaudiet mazgāšanas līdzekļa tvertnes
līmeni. Uzpildiet mazgāšanas līdzekļa tvertni pēc
vajadzības.
FF Pārbaudiet, vai pareizi darbojas stūre.
FF Pārbaudiet signāltauri.
FF Pārbaudiet apkopes ierakstus, lai noteiktu, vai
nav nepieciešama apkope.
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LIETOŠANA
UZMANĪBU! Ja notiek parasta mazgāšana
ar mazgāšanas līdzekļiem šķīduma tvertnē,
pārliecinieties, ka ir izslēgta ec‐H2O sistēma,
nospiežot ec-H2O slēdzi. Ja tīrīšanas šķīdums
nejauši nonāks ec-H2O sistēmā, notiks sistēmas
kļūme. Lai notīrītu kļūmi, pievienojiet tīru ūdeni
un darbiniet ec-H2O sistēmu, lai notīrītu kļūmes
ziņojumu. Ja kļūme atkārtojas, turpiniet ieslēgt/
izslēgt atslēgu, līdz kļūmes ziņojums ir notīrīts.
Skatiet sadaļu “APKOPES INDIKATORU KODI”
papildu informācijai.

5. Nospiediet DARBĪBAS pogu, lai aktivētu
mazgāšanas funkciju. Tīrīšanas galva un rakelis
nolaidīsies līdz grīdai.

Pro-Panel Pro-Membrane
6. Saglabājot abus papēžus uz operatora
klātbūtnes pedāļa, uzlieciet labo pēdu uz zaļā
kustības pedāļa, lai sāktu mazgāšanu.

Pro-Panel Pro-Membrane
4. Novietojiet uz priekšu/atpakaļ kustības virziena
slēdzi vajadzīgajā kustības virzienā.

7. Pielāgojiet mazgāšanas ātrumu, pagriežot
ātruma skalu līdz vēlamajam ātrumam.

PIEZĪME. Ja uz priekšu/atpakaļ slēdža gaismas ātri
mirgo, pārliecinieties, ka labā pēda nav nospiedusi
zaļo kustības pedāli. Ja gaismas ātri mirgo, mašīna
nereaģēs uz slēdža uz priekšu/atpakaļ nospiešanu.
PIEZĪME. Ja operatora klātbūtnes pedālis ir bijis
atlaists, kustības virziena atjaunošanai ir jānospiež
uz priekšu/atpakaļ slēdzis.
8. Lai apturētu mazgāšanu, kad mašīna vēl atrodas
kustībā, nospiediet darbības pogu, lai pārtrauktu
mazgāšanu. Rakelis īsu brīdi uzliks nolaists uz
grīdas, lai uzslaucītu uzlikušo ūdeni, un tad tiks
pacelts.
9. Lai apturētu mašīnu, noņemiet pēdu no zaļā
pedāļa un izslēdziet atslēgu.
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LIETOŠANA
DIVKĀRŠĀ MAZGĀŠANA
Divkāršā mazgāšana ir process, kurā īpaši netīri
grīdas laukumi tiek tīrīti vismaz divas reizes. Pirmā
mazgāšana tiek veikta ar paceltiem rakeļiem, lai
šķīdums iesūktos grīdā. Īpaši netīras vietas tīriet ar
dubulto mazgāšanu.

Mašīnas, kas aprīkotas ar Pro-Panel. Nospiediet
darbības pogu, tad vakuuma nosūcēja ventilatora
pogu. Vakuuma nosūcēja ventilatora poga nodziest,
un vakuuma nosūcēja ventilators beidz darboties.

Divkāršu mazgāšanu var veikt gan lietojot ecH2O TĪRĪŠANAS SISTĒMU (opcija) (opcija), gan
PARASTĀS TĪRĪŠANAS metodes.
Atbrīvojiet divkāršās mazgāšanas rullīšu rokturi,
nolaidiet divkāršās mazgāšanas rullīti un pievelciet
rokturi, lai nostiprinātu rakeli paceltā stāvoklī.

Mazgājiet īpaši netīrus laukumus. Ļaujiet tīrīšanas
šķīdumam iesūkties grīdā 3–5 minūtes.
DROŠĪBAI. Izmantojot mašīnu, pārvietojieties
lēnām pa slīpām un slidenām virsmām.

Mašīnas, kas aprīkotas ar Pro-Membrane vadības
ierīcēm. Nospiediet darbības pogu, tad vakuuma
nosūcēja ventilatora pogu. Gaisma vakuuma
nosūcēja ventilatorā nodzisīs, un vakuuma nosūcēja
ventilators pēc dažām sekundēm beigs darboties.

Pirms otrās grīdas mazgāšanas reizes atbrīvojiet
divkāršās mazgāšanas rullīša rokturi, paceliet
divkāršās mazgāšanas rullīti un nostipriniet rullīša
rokturi, lai nostiprinātu divkāršās mazgāšanas rullīti
paceltā stāvoklī. Nospiediet vakuuma nosūcēja
ventilatora pogu, lai ieslēgtu vakuuma nosūcēja
ventilatoru. Poga izgaismosies. Mazgājiet grīdu
otrreiz, lai savāktu tīrīšanas šķīdumu.
BRĪDINĀJUMS. Viegli uzliesmojoši
materiāli vai reaģētspējīgi metāli var
izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
Nevāciet tos.
PIEZĪME. Ja nepieciešams, samaziniet šķīduma
plūsmu, mazgājot grīdu otro reizi.
PIEZĪME. Divkāršo mazgāšanu nav ieteicams
veikt vietās, kur tīrīšanas šķīdums var izplūst zem
plauktiem vai sabojāt preces.
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AVĀRIJAS IZSLĒGŠANAS POGA
Ārkārtas gadījumā nospiediet avārijas izslēgšanas
pogu. Šī sarkanā poga atslēdz mašīnai visu strāvas
padevi. Pagrieziet pogu pulksteņrādītāja kustības
virzienā un pagrieziet atslēgu, lai atjaunotu strāvas
padevi.

MAŠĪNAS DARBĪBAS LAIKĀ
BRĪDINĀJUMS. Viegli uzliesmojoši
materiāli vai reaģētspējīgi metāli var
izraisīt sprādzienu vai aizdegšanos.
Nevāciet tos.
1. Pārklājiet katru mazgāšanas joslu par
2 collām/5 cm.
2. Nodrošiniet mašīnas nepārtrauktu kustību, lai
nesabojātu grīdas segumu.
3. Ja pēc rakeļa lāpstiņām paliek švīkas, noslaukiet
lāpstiņas ar drānu.
4. Izvairieties atsist mašīnu pret kolonnām vai
sienām.
5. Lai izvairītos no rakeļu bojājumiem,
pārliecinieties, ka rakeļi ir iecentrēti zem
mašīnas, kad pārbraucat uz citu darba vietu.
DROŠĪBAI. Lietojot mašīnu, vienmēr ievērojiet
atstarpi galvai, kad pārvietojaties caur durvīm,
zem zemiem griestiem un pārkarēm. Brauciet
lēni, pārvietojoties caur durvīm un šaurām
atverēm, īpaši ar divu disku modeli, jo rekeļi
sniedzas ārpus mašīnas platuma.
6. Izvairieties no mašīnas apgriešanas uz slīpām
virsmām un rampām.
7. Iztukšojot un uzpildot mašīnu, vienmēr uzpildiet
līdz augšai opcijas Nelabvēlīga apkārtējā vide
tvertni.
DROŠĪBAI. Lietojot mašīnu, neveiciet mazgāšanu
uz virsmām, kuru slīpums pārsniedz 9% un
netransportējiet pa virsmām, kuru slīpums
pārsniedz 9%;
8. Ja parādās pārāk daudz putu, pielejiet
uzsūkšanas tvertnē pretputošanas šķīdumu.
UZMANĪBU. Putu uzkrāšanās neaktivē peldošo
noslēgšanas sietu, rodas bojājumi vakuuma
nosūcēja motoram.
9. Īpaši netīras vietas tīriet ar divkāršās
mazgāšanas metodi. Vispirms mazgājiet virsmu
ar paceltu rakeli, ļaujiet šķīdumam nostāties
3–5 minūtes, tad mazgājiet virsmu otro reizi ar
nolaistu rakeli.
10. Ja atstājat mašīnu nepieskatītu, novietojiet to uz
līdzenas virsmas, izslēdziet mašīnu un izņemiet
atslēgu.
11. Nelietojiet mašīnu vietās, kur apkārtējās vides
temperatūra pārsniedz 110 ºF/43 °C vai ir zem
sasalšanas temperatūras 36 ºF/2 ºC.
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ĶĒDES PĀRTRAUCĒJA PANELIS

STUNDU SKAITĪTĀJS

DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.

Stundu skaitītājs fiksē mašīnas darba stundu skaitu.
Izmantojiet stundu skaitītāju, lai veiktu konkrētas
apkopes procedūras un reģistrētu apkopes vēsturi.

Lai sukas motoru pasargātu no pārāk stipras
strāvas, mašīna ir aprīkota ar atiestatāmu ķēdes
pārtraucēju. Ja nostrādā ķēdes pārtraucējs,
atvienojiet akumulatoru vada savienojumu un
atiestatiet pārtraucēju, nospiežot atiestatīšanas pogu
pēc tam, kad pārtraucējs ir atdzisis. Pievienojiet
atpakaļ akumulatoru vada savienojumu. Ja ķēdes
pārtraucēju nav iespējams atiestatīt vai tas turpina
nostrādāt, sazinieties ar klientu apkalpošanas
personālu.
Atveriet piekļuves durvis, lai piekļūtu ķēdes
pārtraucēja panelim.

CB1

4A

Ieslēgšanas atslēga

CB2

10 A

ec-H2O, automātiskā
akumulatoru papildināšana

CB3

70 A

Kustības kontrollers

DROŠĪBAI. Veicot mašīnas apkopi, jebkurus
remontdarbus drīkst veikt tikai apmācīts
personāls.
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TVERTŅU IZTUKŠOŠANA

4. Izņemiet gružu paplāti un iztukšojiet to.

UZSŪKŠANAS TVERTNES IZTUKŠOŠANA
Pēc katras lietošanas reizes iztukšojiet un iztīriet
uzsūkšanas tvertni.
1. Pārvietojiet mašīnu uz iztukšošanas vietu.
DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.
2. Noņemiet no āķa uzsūkšanas tvertnes
iztukšošanas šļūteni, pielieciet šļūtenes galu pie
notekas, noņemiet šļūtenei vāciņu un iztukšojiet
uzsūkšanas tvertni.

PIEZĪME. Ja mašīnas iztukšošanai izmantojat spaini,
tad neizmantojiet to pašu spaini arī šķīduma tvertnes
uzpildīšanai.

Izskalojiet uzsūkšanas tvertni ar tīru ūdeni un
noslaukiet jebkādus netīrumu pārpalikumus.

DROŠĪBAI. Mašīnas apkopes laikā neveiciet
mašīnas apsmidzināšanu vai mazgāšanu ar
šļūteni. Tas var radīt elektriskus darbības
traucējumus. Lietojiet mitru drāniņu.

3. Noņemiet un iztīriet peldošo noslēgšanas sietiņu.
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ŠĶĪDUMA TVERTNES IZTUKŠOŠANA
Katru dienu iztukšojiet šķīduma tvertni.

PIEDERUMU RATIŅI
(PAPILDAPRĪKOJUMS)

1. Pārvietojiet mašīnu uz iztukšošanas vietu.

Piederumu ratiņus, kas paredzēti tīrīšanas līdzekļu
pārvietošanai, var piestiprināt iekārtas priekšpusē.

DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.

DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.

2. Lai izvadītu atlikušo ūdeni no šķīduma tvertnes,
novelciet šķīduma līmeņa šļūteni no šķīduma
tvertnes.

Lai piestiprinātu ratiņus, paceliet ratiņu rokturi un
stumiet ratiņus, līdz tie nofiksējas pie iekārtas.
Atlaidiet rokturi. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka
ratiņi ir droši piestiprināti pie iekārtas.

3. Izskalojiet šķīduma tvertni ar tīru ūdeni. Pēc
tvertnes izskalošanas/iztecināšanas stingri
pievienojiet šļūteni atpakaļ pie šķīduma tvertnes.
4. Izņemiet šķīduma tvertnes filtru un iztīriet sietu ik
pēc 50 darba stundām. Pirms filtra izņemšanas
iztukšojiet šķīduma tvertni.
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DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.
Lai atvienotu ratiņus, paceliet to rokturi un stumiet
tos prom no iekārtas. Uzglabājiet ratiņus uz līdzenas
virsmas.
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LIETOŠANA
APKOPES INDIKATORU KODI
Kad mašīna vai akumulatoru lādētājs atklāj kļūmi,
iemirgosies apkopes indikators. Tiks parādīts kļūmes
kods, lai noteiktu problēmu, kā aprakstīts tālāk.
Pro-Membrane Control Panel (LED)

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

Flashing LED
fault code

Flashing service
indicator

Yellow machine fault icon
xxxxxx

Fault code

LED kļūmes
kods
☼ = mirgojošs

LCD kļūmes
kods

Cēlonis

Risinājums

☼☼☼☼☼

0xFFF0

Avārijas izslēgšanas poga aktivēta

Atlaidiet avārijas izslēgšanas pogu un
restartējiet mašīnu Ja kļūme neizzūd,
sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

●●●☼●

0x0201

Brīdinājums par vaļēju spēka pievadu.

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

●●●☼☼

0x0101

Brīdinājums par vaļēju mazgāšanas
motoru.

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

●●☼●●

0x0501

Brīdinājums par vaļēju vakuuma
nosūcēja motoru

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

●●☼●☼

0x0601

Brīdinājums par vaļēju mazgāšanas
līdzekļa sūkni

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

●●☼☼●

0x0910

Piedziņas ķēdes pārtraucēja
nostrādāšanas kļūme

Atvienojiet akumulatoru un atiestatiet ķēdes
pārtraucēju. Ja kļūme neizzūd, sazinieties ar
klientu apkalpošanas centru.

●●☼☼☼

0x0901

Vaļēja piedziņas motora kļūme

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

●☼●●☼

0x0301

Brīdinājums par atvērtu šķīduma vārstu

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

●☼●☼☼

0x0303

Šķīduma vārsta pārspriegums.

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

●☼☼☼●

0xFF20

Mazgāšanas kontrollera CAN
komunikācijas kļūme

0x0B04

Akumulatoru papildināšanas CAN
kļūme

Izslēdziet un ieslēdziet mašīnu. Ja kļūme
neizzūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru.

0x0900

I-Drive piedziņas vispārējā kļūme

0x0903

Zudusi komunikācija ar piedziņas
motoru

0x0904

Nepieciešams izslēgt/ieslēgt piedziņu

0x0905

Piedziņas strāvas ierobežojuma kļūme

0x0920–
0x0943

Piedziņas kļūmes

0x0906

Piedziņas motora pārslēgšanas uz
zemu spriegumu kļūme

0x0907

Piedziņas motora pārslēgšanas uz
augstu spriegumu kļūme

☼●●●☼

☼●●☼●
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Izslēdziet un ieslēdziet mašīnu. Ja kļūme
neizzūd, sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru.

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
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LED kļūmes
kods
☼ = mirgojošs

LCD kļūmes
kods

Cēlonis

Risinājums

☼●●☼☼

0x0103

Palielināta mazgāšanas motora strāva

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

0x0104

Palielināta mazgāšanas motora
strāva 1

0x0105

Palielināta mazgāšanas motora
strāva 2

☼●☼●☼

0x0902

Strauja paātrinājuma kļūme

Atbrīvojiet zaļo pedāli vai noņemiet zaļā
kustības pedāļa šķērsli. Izslēdziet un
ieslēdziet mašīnu. Ja kļūme neizzūd,
sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

☼●☼☼●

0x0107

Mazgāšanas motora FET kļūme

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

0x0207

Spēka pievada FET kļūme

0x0307

Vārsta FET kļūme

0x0507

Vakuuma nosūcēja motora FET kļūme

0x0607

Mazgāšanas līdzekļa sūkņa FET kļūme

0x0617

Akumulatoru papildināšanas sūkņa FET
kļūme

0x0503

Vakuuma nosūcēja motoram strāvas
pārslodzes kļūme

0x0504

Vakuuma nosūcēja motoram strāvas
pārslodzes kļūme 1

0x0505

Vakuuma nosūcēja motoram strāvas
pārslodzes kļūme 2

☼☼●●●

0x0506

Vakuuma nosūcēja slodzes īsslēguma
kļūme

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

☼☼●●☼

0x0603

Mazgāšanas līdzekļa sūkņa strāvas
pārslodzes kļūme

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

0x0604

Mazgāšanas līdzekļa sūkņa strāvas
pārslodzes kļūme 2

0x0605

Mazgāšanas līdzekļa sūkņa strāvas
pārslodzes kļūme 1

☼☼●☼●

0x0606

Mazgāšanas līdzekļa sūkņa slodzes
īssavienojuma kļūda

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

☼☼●☼☼

0x0926

Piedziņas paaugstinātas temperatūras
brīdinājums

Ļaujiet piedziņas motoram atdzist. Izslēdziet
un ieslēdziet mašīnu. Ja kļūme neizzūd,
sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

☼☼☼●☼

0x0106

Mazgāšanas motora īsslēguma kļūme

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

☼☼☼☼●

0x0102

Sprieguma/strāvas zudums

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

☼●☼☼☼

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

PIEZĪME. Sazinieties ar TENNANT apkopes pārstāvi
par visiem citiem kļūmju kodiem.
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IEBŪVĒTĀ AKUMULATORU LĀDĒTĀJA APKOPES
INDIKATORU KODI
LED kļūmes
kods
☼ = mirgojošs

LCD kļūmes Cēlonis
kods

Risinājums

☼☼☼●●

0xF100

Lādētāja kļūdains stāvoklis.

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

0xF104

Akumulatori nespēj pareizi uzlādēties.

Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

●☼☼●●

0xF101

Lādētājs nav pievienots akumulatoru
blokam.

Pārbaudiet kabeļa savienojumus. Ja
kļūmes kods neizzūd, sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru.

●☼●●●

0xF102

Lādētājs pārkarsis.

Ļaujiet lādētājam atdzist. Pārvietojiet uz
labi vēdināmu telpu. Ja kļūme neizzūd,
sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

●☼☼☼●

0xF103

Lādētāja komunikācijas kļūme

Izslēdziet un ieslēdziet mašīnu. Ja kļūmes
kods neizzūd, sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru..
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ec‐H2O SISTĒMAS APKOPES INDIKATORU KODI
(OPCIJA)
Pro-Panel Controls (LCD)

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

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

Flashing
Solid or blinking Red
service indicators ec-H2O indicator

Fault code

LED kļūmes kods
☼ = mirgojošs

LCD kļūmes
kods

Cēlonis

Risinājums

●☼☼☼●

0x0704

ec-H2O CAN kļūme

Izslēdziet un ieslēdziet mašīnu. Ja
kļūme neizzūd, sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru.

●☼●☼●

0x0711

Brīdinājums par vaļēju ec-H2O sūkni

Izslēdziet un ieslēdziet mašīnu. Ja
kļūme neizzūd, sazinieties ar klientu
apkalpošanas centru.

●☼☼☼☼

0x0713

ec‐H2O sūkņa strāvas pārslodze

Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru.

☼●●●●

0x0717

eC-H2O sūkņa FET kļūda

Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru.

☼●☼●●

0x0703

Nostrādājis ec-H2O ķēdes pārtraucējs

Atiestatiet ķēdes pārtraucēju. Ja izslēdz
atkal, sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru.

0x0700

ec‐H2O elektriska kļūme

Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru.

ec-H2O sistēmas ūdens un cauruļu
kļūmes

Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru.

0x0781

Mazgāšanas līdzekļa tvertne ir tukša

Uzpildiet mazgāšanas līdzekļa tvertni.

0x0707

Ūdens kondicionēšanas kasetnei
iztecējis termiņš

Nomainiet ūdens kondicionēšanas
kasetni.

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

ecH2O indikators
mirgo zils/sarkans

*Pārbaudiet, vai mazgāšanas līdzeklis pievienots
šķīduma tvertnei. Ja ec‐H2O sistēma tika darbināta
ar mazgāšanas līdzekli, izteciniet šķīduma tvertni,
uzpildiet ar tīru ūdeni un darbiniet ec-H2O sistēmu,
līdz pazūd kļūmes kods.
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UZTURĒŠANA
UZTURĒŠANAS KARTE
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UZTURĒŠANA
Tālāk redzamajā tabulā norādītas par attiecīgo
procedūru atbildīgās personas.
O = Operators
T = Apmācīts personāls
Intervāls
Katru dienu

Katru nedēļu

50 stundas

Atbildīgā
persona

Norāde

Apraksts

Procedūra

O

Smērviela/
šķidrums

1

Uzliktnis(-ņi)

Pārbaudiet, apgrieziet vai
nomainiet

O

1

Suka(-as)

Pārbaudiet, iztīriet

O

6

Rakelis

Iztīriet, pārbaudiet, vai nav
bojājumu un nodiluma

O

8

Mazgāšanas galvas apmale

Pārbaudiet, vai nav bojājumu
un nodiluma

O

2

Uzsūkšanas tvertne

Iztukšojiet, izskalojiet, iztīriet
peldošo izslēgšanas sietu un
gružu paplāti

O

3

Šķīduma tvertne

Iztukšojiet, izskalojiet

O

4

Nelabvēlīgas apkārtējās vides
tvertne (opcija)

Pārbaudiet, uzpildiet

CAD

O

5

Automātiskās akumulatora
ūdens papildināšanas tvertne
(opcija)

Pārbaudiet, uzpildiet

DW

O

7

Akumulatori

Ja nepieciešams, uzlādējiet

O

7

Akumulatora elementi

Pārbaudiet elektrolīta līmeni

O

7

Akumulatoru nodalījums

Pārbaudiet šķidruma esamību

O

6

Rakeļa mezgla pilienu
uztvērēja rezervuārs (divu
disku modelim)

Pārbaudiet Iztīriet

O

2

Uzsūkšanas tvertnes vāka
blīve

Pārbaudiet, vai nav nodiluma

O

9

Šķīduma tvertnes filtrs

Noņemiet un iztīriet

100 stundas

O

7

Akumulatoru papildināšanas
sistēma (opcija)

Pārbaudiet šļūtenes, vai nav
bojājumu un nodilumu

200 stundas

O

7

Akumulatori, spailes un kabeļi

Pārbaudiet un iztīriet

T

13

Stūres ķēde

Ieeļļojiet, pārbaudiet
nospriegojumu un
pārliecinieties, ka nav bojāta
un nodilusi.

T

14

Stūres trose

Pārbaudiet nospriegojumu.
Pārbaudiet, vai nav bojājumu
un nodiluma

750 stundas

T

10

Vakuuma nosūcēja motors

Nomainiet ogles sukas

1250
stundas

T

11

Piedziņas motors

Nomainiet ogles sukas

T

12

Sukas, motora(-u)

Nomainiet ogles sukas

DW

GL

SMĒRVIELA/ŠĶIDRUMS
DW ― destilēts ūdens.
CAD — komerciāli atļauts mazgāšanas līdzeklis
GL SAE 90 kategorijas transmisiju smērviela
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MAŠĪNAS UZTURĒŠANA
Lai uzturētu mašīnu labā darba kārtībā, vienkārši
veiciet turpmākās apkopes darbības.

3. Noslaukiet rakeļa lāpstiņas tīras. Apskatiet,
vai lāpstiņas nav nodilušas vai bojātas. Ja
tās ir nodilušas, pagrieziet lāpstiņas uz otru
pusi. Skatiet sadaļu “RAKEĻA LĀPSTIŅAS
NOMAIŅA”.

DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.
DROŠĪBAI. Veicot mašīnas apkopi, izmantojiet
individuālo aizsargaprīkojumu. Jebkurus
remontdarbus drīkst veikt tikai apmācīts
personāls.

DZELTENIE SASKARES PUNKTI
Šī mašīna ir aprīkota ar viegli atrodamiem dzelteniem
saskares punktiem vienkāršiem apkopes darbiem. Šo
apkopes darbību veikšanai nav nepieciešami nekādi
instrumenti.

PĒC IKDIENAS LIETOŠANAS
1. Apgrieziet otrādi uzliktni vai nomainiet, ja
nodilis. Skatiet sadaļu “SUKU UN UZLIKTŅU
NOMAIŅA”.

4. Iztīriet mazgāšanas uzgaļa apmali. Pārbaudiet,
vai nav nodilumu un bojājumi. Ja tā ir nodilusi vai
bojāta, nomainiet to.

5. Iztukšojiet un izskalojiet uzsūkšanas tvertni.
Skatiet sadaļu “TVERTŅU IZTUKŠOŠANA”.

2. Nomainiet sukas, kad tās vairs netīra efektīvi.
Skatiet sadaļu “SUKU UN UZLIKTŅU
NOMAIŅA”.
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UZTURĒŠANA
8. Iztukšojiet un izskalojiet šķīduma tvertni.

DROŠĪBAI. Mašīnas apkopes laikā neveiciet
mašīnas apsmidzināšanu vai mazgāšanu ar
šļūteni. Tas var radīt elektriskus darbības
traucējumus. Lietojiet mitru drānu.
6. Izņemiet gružu paplāti un iztukšojiet to.

7. Noņemiet un iztīriet peldošo noslēgšanas sietu.

9. Nelabvēlīgas apkārtējās vides opcija — uzpildiet
nelabvēlīgas apkārtējās vides tvertni ar ieteicamo
pilnas koncentrācijas tīrīšanas līdzekli. Uzlieciet
vāciņu.

10. Automātiskās akumulatora ūdens papildināšanas
opcija — uzpildiet tvertni ar destilētu ūdeni.
Uzlieciet vāciņu.
PIEZĪME. Pārliecinieties, ka akumulatoru nodalījumā
nav šķidruma, kad papildināt akumulatoru ūdens
papildināšanas tvertni. Izteciniet visu šķidrumu
no akumulatoru nodalījuma. Skatiet sadaļu
“AKUMULATORU NODALĪJUMA IZTECINĀŠANAS
VĀRSTS”.
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11. Uzlādējiet akumulatorus. Skatiet sadaļu
“AKUMULATORI”.
UZMANĪBU! Neatvienojiet akumulatoru
vadus, kamēr ir pieslēgts lādētājs, var rasties
iespiedplates bojājums.
12. Tīriet mašīnas ārējo virsmu ar universālu
tīrīšanas līdzekli un mitru drānu.

PĒC KATRAS LIETOŠANAS NEDĒĻAS
1. Pārbaudiet elektrolīta līmeni visos akumulatoros.
Skatiet sadaļu “AKUMULATORI”.
PIEZĪME. Ja mašīna ir aprīkota ar automātisko vai
manuālo akumulatora ūdens papildināšanas sistēmu,
skatiet sadaļu “AKUMULATORI”.

2. Pārliecinieties, ka akumulatoru nodalījumā nav
šķidruma. Skatiet sadaļu “AKUMULATORU
NODALĪJUMA IZTECINĀŠANAS VĀRSTS”.

3. Tikai mašīnām ar 24 collu (600 mm)
mazgāšanas galvām. Noņemiet pilienu uztvērēja
vāku no rakeļa mezgla un iztīriet rezervuāru.
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PĒC KATRĀM 50 LIETOŠANAS STUNDĀM

PĒC KATRĀM 200 LIETOŠANAS STUNDĀM

1. Pārbaudiet un notīriet uzsūkšanas tvertnes vāka
blīvi. Ja blīve bojāta, nomainiet.

1. Pārliecinieties, ka akumulatori nav vaļīgi, notīriet
akumulatoru virsmas, ieskaitot spailes un
kabeļskavas, lai novērstu akumulatora koroziju.
Skatiet sadaļu “AKUMULATORI”.
2. Pārliecinieties, ka nav bojājumu un nodiluma,
ieeļļojiet stūres ķēdi.
DROŠĪBAI. Veicot mašīnas apkopi, jebkurus
remontdarbus drīkst veikt tikai apmācīts
personāls.

.
2. Izteciniet šķīduma tvertni. Izņemiet šķīduma
tvertnes filtru un iztīriet sietu. Lai filtru izņemtu,
pagrieziet filtra kausu pretēji pulksteņrādītāja
kustības virzienam.

3. Pārliecinieties, ka stūres trosei nav bojājumu
un nodiluma. Stūres troses nospriegojuma
pārbaudei izmantojiet nospriegojuma
mērinstrumentu.
DROŠĪBAI. Veicot mašīnas apkopi, jebkurus
remontdarbus drīkst veikt tikai apmācīts
personāls.
PĒC KATRĀM 100 LIETOŠANAS STUNDĀM
Ja mašīna ir aprīkota ar alternatīvu akumulatora
ūdens papildināšanas sistēmu, pārliecinieties, ka
šļūtenēm nav noplūdes un vaļīgi savienojumi, nav
bojājumu un tās nav nodilušas. Nomainiet sistēmu, ja
tā ir bojāta.
DROŠĪBAI. Veicot akumulatoru apkopi,
izmantojiet individuālo aizsargaprīkojumu.
Nepieļaujiet saskari ar akumulatora skābi.
ELEKTROMOTORI
Nomainiet motora ogles sukas, kā norādīts.
Sazinieties ar apmācītu personālu, ja nepieciešams
nomainīt ogļu sukas.

50

Ogles suku nomaiņa

Stundas

Vakuuma nosūcēja motors

750

Piedziņas motors

1250

Sukas, motora(-u)

1250
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AKUMULATORI
DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.
Akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tā
pareizas apkopes. Lai iegūtu maksimālu akumulatoru
darba mūžu:
•

nelādējiet akumulatorus vairāk nekā reizi dienā
un tikai tad, kad mašīna ir darbināta vismaz 15
minūtes;

•

neatstājiet akumulatorus daļēji uzlādētus ilgu
laika periodu;

•

lādējiet akumulatorus tikai labi vēdinātā vietā, lai
nepieļautu gāzu uzkrāšanos;

•

ļaujiet lādētājam pilnībā uzlādēt akumulatorus
pirms mašīnas atkārtotas lietošanas;

•

uzturiet pareizus elektrolīta līmeņus elektrolītu
saturošiem (slapjiem) akumulatoriem, ik nedēļu
pārbaudot akumulatorus.

Jūsu mašīna ir aprīkota ar elektrolītu saturošiem
(slapju) svina-skābes vai ar bezapkopes
(hermētiskiem AGM) akumulatoriem, ko piegādā
Tennant.
DROŠĪBAI. Veicot mašīnas apkopi, nenovietojiet
uz akumulatoriem metāla priekšmetus.
Nepieļaujiet saskari ar akumulatora skābi.
BEZAPKOPES AKUMULATORI

Pirms lādēšanas elektrolīta līmenim jābūt
nedaudz virs akumulatoru plāksnēm, kā parādīts.
Pielejiet destilētu ūdeni, ja līmenis ir par zemu.
NEPĀRPILDIET! Elektrolīts izplešas un uzlādes
laikā var pārplūst pāri malām. Pēc uzlādēšanas var
pievienot destilētu ūdeni, līdz tas sasniedz līmeni
3 mm (0,12 collas) zem apskates caurulēm.

Before Charging

After Charging

SAVIENOJUMU PĀRBAUDE/TĪRĪŠANA
Ik pēc 200 darba stundām pārliecinieties, ka
akumulatoru savienojumi nav vaļīgi, notīriet
akumulatoru virsmas, ieskaitot spailes un
kabeļskavas, lai novērstu akumulatora koroziju.
Izmantojiet saru suku ar stipru dzeramās sodas
ūdens šķīdumu. Tīrot akumulatorus, nenoņemiet to
vāciņus.

Bezapkopes (hermētiskiem AGM) akumulatoriem nav
nepieciešama ūdens papildināšana. Mazgāšana un
cita regulārā apkope tomēr ir nepieciešama.
ELEKTROLĪTU SATUROŠIE (SLAPJIE) SVINASKĀBES AKUMULATORI
Elektrolītu saturošiem (slapjiem) svina skābes
akumulatoriem nepieciešama pastāvīga ūdens
papildināšana, kā aprakstīts tālāk. Ik nedēļu
pārbaudiet akumulatora elektrolītu līmeni.
PIEZĪME. Ja mašīna ir aprīkota ar automātisko vai
manuālo akumulatora ūdens papildināšanas sistēmu,
pārejiet pie norādījumiem sadaļā “AKUMULATORA
PAPILDINĀŠANAS SISTĒMA”.
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AKUMULATORU UZLĀDĒŠANA
Šajā rokasgrāmatā minētie uzlādes norādījumi
attiecas uz mašīnas akumulatoru lādētāju, kas
piegādāts kopā ar mašīnu. Citu akumulatora lādētāju
izmantošana, ko nepiegādā un neapstiprina Tennant,
ir aizliegta.

DROŠĪBAI. Ja uzlādējot akumulatoru,
temperatūra pārsniedz 27 ºC, atveriet uzsūkšanas
tvertni, lai vēdinātu akumulatoru.

Ja jūsu mašīna ir aprīkota ar ārējo akumulatora
uzlādēšanas ierīci, lietošanas norādījumus skatiet
uzlādes ierīces īpašnieka rokasgrāmatā. Sazinieties
ar izplatītāju vai Tennant, lai iegūtu informāciju par
akumulatora lādētāju, ja mašīna nav aprīkota ar
lādētāju.
DROŠĪBAI. Neizmantojiet nesaderīgu
akumulatora lādētāju, jo tas var bojāt
akumulatoru un izraisīt ugunsgrēku.
SVARĪGS PAZIŅOJUMS. Akumulatora lādētājs ir
iestatīts uz tāda akumulatora uzlādi, kas ir piegādāts
ar jūsu mašīnu. Ja izlemjat lietot cita veida vai jaudas
akumulatorus (t.i., elektrolītu saturošus/svina-skābes,
bezapkopes, hermētiskus, AGM akumulatorus utt.),
akumulatora lādētāja uzlādes profils ir jānomaina, lai
nepieļautu akumulatoru bojājumus. Skatiet sadaļu
“AKUMULATORA LĀDĒTĀJA IESTATĪJUMI”.
1. Nogādājiet mašīnu labi ventilētā telpā.
BRĪDINĀJUMS. Akumulatori izdala
ūdeņraža gāzi. Var notikt sprādziens vai
aizdegšanās. Uzlādes laikā sargiet no
dzirkstelēm un atklātas liesmas.
2. Novietojiet mašīnu uz līdzenas, sausas virsmas,
izslēdziet mašīnu un izņemiet atslēgu.
DROŠĪBAI. Pirms akumulatoru apkopes
veikšanas apturiet mašīnu uz līdzenas virsmas,
izslēdziet mašīnu un izņemiet atslēgu.
3. Ja jums ir mašīna, kas aprīkota ar elektrolītu
saturošiem/svina-skābes akumulatoriem,
elektrolīta līmenis pirms uzlādes jāpārbauda katru
nedēļu. Modeļiem, kuri aprīkoti ar automātisko
akumulatoru ūdens papildināšanas sistēmu,
pārbaudiet, vai automātiskajai akumulatoru
ūdens tvertnei nav nepieciešama papildināšana.
Pielejiet destilētu ūdeni, ja līmenis ir par zemu.
4. Modeļiem, kas aprīkoti ar iebūvētu lādētāju,
noņemiet no uzglabāšanas āķiem lādētāja
elektrības vadu un pieslēdziet elektrības vadu
atbilstoši zemētai ligzdai.
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Modeļiem, kas aprīkoti ar iekšējo lādētāju,
sākumā lādētāja līdzstrāvas vadu pievienojiet
mašīnas akumulatora kontaktligzdai, bet pēc
tam maiņstrāvas vadu pieslēdziet atbilstoši
zemētai sienas ligzdai Ārējā lādētāja lietošanas
norādījumus skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Neaizveriet uzsūkšanas tvertnes vāku uz lādētāja
vadiem, kad lādējat ar ārējo lādētāju.
DROŠĪBAI. Neatvienojiet ārējā lādētāja
līdzstrāvas vadu no mašīnas ligzdas, kamēr
lādētājs darbojas. Tas var izraisīt dzirksteļošanu.
Ja tomēr lādētāja darbība uzlādes laikā ir
jāpārtrauc, tad vispirms atvienojiet maiņstrāvas
vadu.
5. Lādētājs automātiski uzsāks uzlādi un izslēgsies,
kad akumulators būs pilnībā uzlādējies.
Maksimālais uzlādes cikls atkarībā no
akumulatora veida var aizņemt 6–12 stundas.
Akumulatora lādētājs, iebūvētais. Uzlādes cikla
laikā akumulatoru izlādes indikatora gaismas
mirgo uz priekšu un atpakaļ režīmā. Kad visas
piecas gaismas nomirgo divas reizes, uzlādes
cikls ir pabeigts.

Pro-membrane

Pro-panel

UZMANĪBU! Neatvienojiet akumulatoru
vadus, kamēr ir pieslēgts lādētājs, var rasties
iespiedplates bojājums.
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6. Pēc akumulatora uzlādes atvienojiet barošanas
vadu no ligzdas, un aptiniet to ap vada āķiem.
Modeļiem, kas aprīkoti ar ārējo akumulatoru,
pirms lādētāja atvienošanas no mašīnas vienmēr
atvienojiet maiņstrāvas vadu.
AKUMULATORA LĀDĒTĀJA IESTATĪJUMI
Akumulatora lādētājs ir iestatīts uz tāda akumulatora
uzlādi, kas ir piegādāts ar jūsu mašīnu. Ja izlemjat
lietot cita veida vai jaudas akumulatoru, akumulatoru
lādētāja uzlādes profils ir jānomaina, lai nepieļautu
akumulatoru bojājumu.
Mašīnas akumulatoru izlādes indikatoram (BDI) arī
ir jābūt uzstādītam atbilstoši akumulatoru veidam, lai
nepieļautu akumulatora bojājumu un/vai lietderīgās
kalpošanas laika saīsināšanos.
PIEZĪME. Mašīnām, kas tiek piegādātas bez
akumulatoriem, akumulatora izlādes indikators un
iekšējais akumulatoru lādētājs pēc noklusējuma ir
uzstādīti uz GEL akumulatoriem. Ja izvēlēsieties
cita veida akumulatoru, iestatījumi jānomaina, kā tas
aprakstīts tālāk.
PIEZĪME. Modeļiem, kuri tiek piegādāti bez
akumulatoriem un ar iebūvētu akumulatoru lādētāju,
iebūvētais akumulatoru lādētājs rūpnīcā ir iestatīts uz
svina-skābes akumulatoriem. Mašīnas akumulatoru
izlādes indikators pēc noklusējuma ir uzstādīts uz
GEL akumulatoriem. Akumulatoru izlādes indikators
ir jāpārprogrammē atbilstoši lādētāja iestatījumiem
(skatiet tālāk sadaļu “IEBŪVĒTAIS AKUMULATORU
LĀDĒTĀJS”).
IRIS MODEĻI. Modeļiem, kas aprīkoti ar spēju
paziņot akumulatoru uzlādes datus ar IRIS, Tennant
ieteic lietot šī paša veida akumulatorus. Ja vēlaties
lietot citu Ah vai veida akumulatoru, sazinieties ar
Tennant klientu apkalpošanas nodaļu.
ĀRĒJA AKUMULATORU UZLĀDES IERĪCE

IEBŪVĒTAIS AKUMULATORU LĀDĒTĀJS:
Pro-Membrane modelis — lai mainītu iebūvētā
lādētāja iestatījumus, nepieciešama apkopes
lietotne, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Kā alternatīvu, lādētāja profilu var mainīt manuāli.
Skatiet sadaļas “IEKŠĒJĀ AKUMULATORU
LĀDĒTĀJA IESTATĪJUMU NOMAIŅA” punktu
“Pro-Membrane modelim”. Akumulatoru izlādes
indikators automātiski pārprogrammēsies, lai atbilstu
akumulatoru veidam, ja tiek mainīts akumulatoru
lādētāja profils.
Pro-Panel modelis — lai mainītu iebūvētā
akumulatoru lādētāja iestatījumus, skatiet
sadaļas “IEKŠĒJĀ AKUMULATORU LĀDĒTĀJA
IESTATĪJUMU NOMAIŅA” punktu “Pro-Panel
modelim”. Akumulatora izlādes indikators automātiski
pārprogrammēsies, lai atbilstu izvēlētajam
akumulatoram.
IEKŠĒJĀ AKUMULATORU LĀDĒTĀJA
IESTATĪJUMU NOMAIŅA (Pro-Membrane
modelim)
Lai manuāli mainītu iekšējā akumulatora lādētāja
iestatījumus uz citu akumulatora veidu, rūpīgi izpildiet
tālāk aprakstītos norādījumus.
PIEZĪME. Manuālā metode ir tikai kā alternatīva,
ja nav iespējams nomainīt iestatījumus, izmantojot
klientu apkalpošanas dienesta piedāvāto apkopes
lietotni.
1. Atvienojiet akumulatora vada pievienojumu
mašīnai.
DROŠĪBAI. Pirms veikt mašīnas apkopi, apturiet
mašīnu uz līdzenas virsmas, izslēdziet mašīnu un
izņemiet atslēgu.
2. Atveriet piekļuves paneli, lai piekļūtu iebūvētajam
akumulatoru lādētājam.
3. Uzmanīgi noņemiet lādētāja displeja marķējumu,
lai piekļūtu skalas iestatījumiem.

1. Lai mainītu ārējā akumulatoru lādētāja
iestatījumus, skatiet ārējā lādētāja īpašnieka
rokasgrāmatu.
2. Lai pārprogrammētu mašīnas akumulatoru
izlādes indikatoru (BDI), skatiet tālāk.
Pro-Membrane modelis - Nepieciešama apkopes
lietotne, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Pro-Panel modelis — skatiet sadaļas “IEKŠĒJĀ
AKUMULATORU LĀDĒTĀJA IESTATĪJUMU
NOMAIŅA” punktu “Pro-Panel modelim”.
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4. Izmantojot mazu standarta skrūvgriezi, pagrieziet
skalu uz attiecīgo akumulatora veidu atbilstoši
tālāk sniegtajai tabulai.

AKUMULATORA ŪDENS PAPILDINĀŠANAS
SISTĒMA AR MANUĀLU SŪKNI (TAB
AKUMULATORA OPCIJA)
Tālāk sniegtās instrukcijas attiecas uz modeļiem,
kas ir aprīkoti ar akumulatoru ūdens papildināšanas
sistēmas opciju ar manuālu sūkni.

Skalas
stāvoklis

Akumulatora raksturojuma
iestatījumi ar Ah diapazoniem

0

CAN-BUS iestatījums*

1

Mitrs, Trojan 180–260 Ah

2

Mitrs, Trojan 270–360 Ah

3

Mitrs, Enersys/Tab 200–350 Ah

4

AGM, Tianneng 180–260 Ah

5

AGM, Discover 200–350 Ah

6

Gel, Sonnenschein 80–150 Ah

* CAN-BUS iestatījums, skalas pozīcija “0”, ir
programmatūras iestatījums, kas ir programmēts, lai
atbilstu kopā ar mašīnu piegādātajam akumulatoru
veidam. Ja skala tiek manuāli mainīta uz citu
iestatījumu, to nedrīkst mainīt atpakaļ uz “0”, lai
nerastos akumulatoru bojājums. Lai atiestatītu skalu
atpakaļ uz “0” ir nepieciešama apkopes lietotne.
Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Šī iespējamā akumulatora ūdens papildināšanas
sistēma ļauj droši un viegli uzturēt nepieciešamo
elektrolītu līmeni akumulatoros. Tā ir paredzēta
vienīgi Wet BFS TAB akumulatoriem.
DROŠĪBAI: Veicot iekārtas apkopi, atbilstoši
nepieciešamībai izmantojiet individuālo
aizsargaprīkojumu. Nepieļaujiet saskari ar
akumulatora skābi.

5. Uzlieciet atpakaļ displeja marķējumu.

Pirms akumulatoru ūdens papildināšanas sistēmas
izmantošanas pārbaudiet vai lokanie savienojumi un
savienojumi nav bojāti vai nodiluši.

6. Lai iestatītu BDI uz jaunu akumulatora veidu,
iekšējā akumulatora lādētāja vadu iespraudiet
elektrības ligzdā. Mašīnas programma
automātiski pārprogrammēs BDI uz jauno
akumulatora veidu.

1. Pirms akumulatora ūdens papildināšanas
sistēmas lietošanas pilnībā uzlādējiet
akumulatorus. Pirms uzlādes nelejiet
akumulatoros ūdeni, jo uzlādes laikā paaugstinās
elektrolīta līmenis, un elektrolīts var pārplūst.
2. Pēc akumulatoru uzlādes pārbaudiet akumulatora
elektrolīta līmeņa indikatorus uz akumulatora
pārsega. Ja līmeņa baltais indikators rāda
zemu līmeni, atbilstoši talāk sniegtajiem
norādījumiem pievienojiet destilētu ūdeni. Ja
līmeņa baltais indikators rāda pilnu līmeni (pretim
caurspīdīgajam lodziņam), elektrolīta līmenis ir
pareizs, un ūdens papildināšana nav vajadzīga..
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6. Pēc ūdens pievienošanas novietojiet rokas
sūkņa lokano savienojumu iekārtas akumulatora
nodalījumā turpmākai izmantošanai

Zems

Pilns
3. Akumulatora nodalījuma iekšpusē atrodiet
akumulatora uzpildes lokanā savienojuma
uzmavu. Pievienojiet rokas sūkņa lokano
savienojumu akumulatora ūdens papildināšanas
sistēmai

4. Otru rokas sūkņa lokanā savienojuma galu
iegremdējiet destilēta ūdens pudelē.

5. Saspiediet kapsulu uz rokas sūkņa lokanā
savienojuma līdz tā kļūst stingra. Baltie līmeņa
indikatori paaugstināsies līdz pilnam stāvoklim.
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SMART-FILL AUTOMĀTISKĀ AKUMULATORU
ŪDENS PAPILDINĀŠANA (OPCIJA)

AKUMULATORU NODALĪJUMA IZTECINĀŠANAS
VĀRSTS

DROŠĪBAI. Veicot mašīnas apkopi, atbilstoši
nepieciešamībai izmantojiet individuālo
aizsargaprīkojumu. Nepieļaujiet saskari ar
akumulatora skābi.

Izmantojiet akumulatoru nodalījuma iztecināšanas
vārstu, lai izlaistu šķidrumu no akumulatoru
nodalījuma.

Automātiskā akumulatoru papildināšanas sistēma ir
paredzēta, lai automātiski uzpildītu akumulatorus pēc
tam, kad mašīna sasniegusi ierobežoto uzlādes ciklu
skaitu. Nenoņemiet akumulatoru vāciņus un manuāli
nepapildiniet ūdeni akumulatoros.
Pārbaudiet vai automātiskajā akumulatoru ūdens
apgādes sistēmā nav noplūdes, vaļīgi šļūteņu
savienojumi un vai tā nav bojāta vai izdilusi.
Nomainiet, ja bojāta.

DROŠĪBAI. Veicot mašīnas apkopi, vienmēr
ievērojiet drošības noteikumus, kad utilizējat
šķidrumu no akumulatoru nodalījuma.
1. Novietojiet mašīnas priekšpusi vietā, kur var
droši iztecināt akumulatoru nodalījumu, izslēdziet
mašīnu un izņemiet atslēgu.
DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.
2. Atveriet akumulatoru nodalījuma iztecināšanas
vārstu un ļaujiet šķidrumam iztecēt no
akumulatoru nodalījuma.
DROŠĪBAI. Veicot mašīnas apkopi, atbilstoši
nepieciešamībai izmantojiet individuālo
aizsargaprīkojumu. Nepieļaujiet saskari ar
akumulatora skābi.

Periodiski pārbaudiet ūdens līmeni automātiskās
ūdens papildināšanas sistēmas tvertnē. Pielejiet
destilētu ūdeni, ja tā līmenis ir zems.
DROŠĪBAI. Mašīnas apkopes laikā automātiskās
akumulatoru ūdens apgādes tvertnes
papildināšanai izmantojiet tikai destilētu ūdeni.

3. Aizveriet akumulatoru nodalījuma iztecināšanas
vārstu, kad viss šķidrums iztecējis no
akumulatoru nodalījuma.

Kad tvertni vajadzēs uzpildīt, automātiskās
akumulatoru ūdens papildināšanas indikators
brīdinās lietotāju, ka jāpievieno destilēts ūdens.
Detalizētu informāciju skatiet sadaļā “VADĪBAS
PANEĻA LIETOŠANA”.
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SUKU UN UZLIKTŅU NOMAIŅA

2. Nospiediet sukas nomaiņas pogu, lai atbrīvotu
suku.

Nomainiet uzliktņus, ja tie vairs netīra efektīvi.
Nomainiet sukas, ja tās vairs netīra efektīvi.
Lai tīrīšanas uzliktņus varētu lietot, tie ir jāuzstāda uz
uzliktņu pamatnes. Mazgāšanas uzliktņus nostiprina
vietā ar centrālo disku. Mazgāšanai var izmantot
uzliktņu abas puses. Lai izmantotu otru pusi,
apgrieziet uzliktni otrādi.
Tīrīšanas uzliktņi uzreiz pēc lietošanas ir jāmazgā
ar ziepēm un ūdeni. Nemazgājiet uzliktņus ar
spiediena mazgātāju. Pakariniet uzliktņus vai izklājiet
horizontāli, lai tie izžūtu.
PIEZĪME. Vienmēr nomainiet uzreiz visu suku un
uzliktņu komplektu. Pretējā gadījumā viena suka vai
uzliktnis tīrīs spēcīgāk nekā citas.

Sukas nomaiņas poga kļūs zaļa, kamēr
mazgāšanas galva maina stāvokli, lai būtu
iespējams nomainīt suku vai uzliktņa pamatni.

SUKAS(-U) VAI UZLIKTŅA(-U) NOMAIŅA
PRO-PANEL MAŠĪNĀM
1. Stāviet ar abām kājām uz operatora pedāļa
(nenospiediet zaļo kustības pedāli), pagrieziet
atslēgu stāvoklī ON (IESLĒGTS) un nospiediet
suku nomaiņas pogu, lai paceltu mazgāšanas
galvu pareizā augstumā sukas(-u) vai uzliktņa(-u)
nomaiņai.
3. Pagaidiet, kamēr Pro_panel displejā parādās zaļš
kāsītis un divas oranžas bultas.

PIEZĪME. Palieciet stāvot uz operatora klātbūtnes
pedāļa, līdz mazgāšanas galva ir veikusi pilnu
kustības diapazonu un beigusi kustēties. Process tiks
pauzēts, ja tiks atlaists operatora pedālis. Uzkāpiet
atpakaļ uz operatora pedāļa un atkal nospiediet
sukas nomaiņas pogu, lai turpinātu procesu.
Pagrieziet atslēgas slēdzi stāvoklī OFF (IZSLĒGTS),
lai priekšlaicīgi pārtrauktu procesu.
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4. Atlaidiet operatora pedāli.

57

UZTURĒŠANA
5. Mašīnas, kas aprīkotas ar magnētiskajām
suku rumbām. Noņemiet suku, kas atrodas zem
mazgāšanas galvas.

8. Pārliecinieties, ka mazgāšanas galvas apmale ir
pareizi novietota uz mazgāšanas galvas.

BRĪDINĀJUMS. Magnētiskā lauka
apdraudējums. Magnētiskā uzliktņa
piedziņa/suka var būt kaitīgi
elektrokardiostimulatoru nēsātājiem vai
medicīniskiem implantātiem.

9. Atkārtojiet procedūru citai sukai vai uzliktņa
pamatnei, ja mašīna ir aprīkota ar divu suku
mazgāšanas galvu.

Mašīnas ar 3 izciļņu suku rumbām. Lai
noņemtu suku vai uzliktņa pamatni, satveriet
disku un strauji pagrieziet.

6. Mašīnas, kas aprīkotas ar magnētiskajām
suku rumbām. Iebīdiet jauno suku vai uzliktņa
pamatni zem mazgāšanas galvas un paceliet
suku vai uzliktņa pamatni, līdz magnēts pievelk
suku vai uzliktni pie piedziņas rumbas.
Mašīnas ar 3 izciļņu suku rumbām. Novietojiet
trīs izciļņus motora rumbas spraugās un
strauji pagrieziet uzliktņa pamatni/suku pretēji
pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai savienotu
rumbā.
7. Pārliecinieties, ka suka ir droši nostiprināta uz
sukas piedziņas rumbas.
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SUKAS(-U) VAI UZLIKTŅA(-U) NOMAIŅA
PRO-MEMBRANE PANEĻA MAŠĪNĀM

Mašīnas ar 3 izciļņu suku rumbām. Lai
noņemtu suku vai uzliktņa pamatni, satveriet
disku un strauji pagrieziet.

1. Stāviet ar abām kājām uz operatora pedāļa
(nenospiediet zaļo kustības pedāli), pagrieziet
atslēgu stāvoklī ON (IESLĒGTS) un nospiediet
suku nomaiņas pogu, lai paceltu mazgāšanas
galvu pareizā augstumā sukas(-u) vai uzliktņa(-u)
nomaiņai.

4. Mašīnas, kas aprīkotas ar magnētiskajām
suku rumbām. Iebīdiet jauno suku vai uzliktņa
pamatni zem mazgāšanas galvas un paceliet
suku vai uzliktņa pamatni, līdz magnēts pievelk
suku vai uzliktni pie piedziņas rumbas.
PIEZĪME. Palieciet stāvot uz operatora klātbūtnes
pedāļa, līdz mazgāšanas galva ir veikusi pilnu
kustības diapazonu un beigusi kustēties. Process tiks
pauzēts, ja tiks atlaists operatora klātbūtnes pedālis.
Uzkāpiet atpakaļ uz operatora klātbūtnes pedāļa un
atkal nospiediet sukas nomaiņas pogu, lai turpinātu
procesu. Pagrieziet atslēgas slēdzi stāvoklī OFF
(IZSLĒGTS), lai priekšlaicīgi pārtrauktu procesu.
2. Atlaidiet operatora pedāli, kad zaļā LED beidz
mirgot un nepārtraukti spīd zaļā krāsā.

Mašīnas ar 3 izciļņu suku rumbām. Novietojiet
trīs izciļņus motora rumbas spraugās un
strauji pagrieziet uzliktņa pamatni/suku pretēji
pulksteņrādītāja kustības virzienam, lai savienotu
rumbā.
5. Pārliecinieties, ka suka ir droši nostiprināta uz
sukas piedziņas rumbas.
6. Pārliecinieties, ka mazgāšanas galvas apmale ir
pareizi novietota uz mazgāšanas galvas.

3. Mašīnas, kas aprīkotas ar magnētiskajām
suku rumbām. Noņemiet suku, kas atrodas zem
mazgāšanas galvas.
BRĪDINĀJUMS. Magnētiskā lauka
apdraudējums. Magnētiskā uzliktņa
piedziņa/suka var būt kaitīga personām
ar elektrokardiostimulatoru vai
medicīniskiem implantātiem.

7. Atkārtojiet procedūru citai sukai vai uzliktņa
pamatnei, ja mašīna ir aprīkota ar divu suku
mazgāšanas galvu.
8. Uzkāpiet atpakaļ uz operatora pedāļa, lai ļautu
mašīnai pabeigt suku nomaiņas ciklu.
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RAKEĻA LĀPSTIŅAS NOMAIŅA

4. Saspiediet rakeļa turētāja sviru un noņemiet
rakeļa mezglu no mašīnas.

Katrai rakeļa lāpstiņai ir četras malas, ko tā izmanto
šķidruma uzslaucīšanai. Kad lāpstiņas nodilst,
vienkārši apgrieziet lāpstiņas vienu galu uz otru
vai apvērsiet augšmalu uz apakšu, lai iegūtu jaunu
uzslaucīšanas virsmu. Kad visas malas ir nodilušas,
nomainiet lāpstiņas.
RAKEĻU NOMAIŅA MAŠĪNĀM AR 20 COLLU
(500 MM) MAZGĀŠANAS GALVĀM
1. Apturiet mašīnu un nolaidiet mazgāšanas galvu.
DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.
2. Pagrieziet rakeļu mezglu uz mašīnas labo pusi.

3. Atvienojiet vakuuma nosūcēja šļūteni no rakeļa
mezgla.
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5. Pilnībā atbrīvojiet abus ārējos kloķus uz rakeļa
mezgla. Tādējādi tiks atdalīts atsperotais
lāpstiņas turētājs no rakeļa rāmja.

6. Noņemiet nodilušo lāpstiņu(-as) no lāpstiņas
turētāja.
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7. Pagrieziet aizmugurējās(-o) lāpstiņas(-u)
uzslaucīšanas malu un uzstādiet lāpstiņu(-as)
atpakaļ. Noteikti salāgojiet spraugas lāpstiņā(-ās)
ar turētāja izciļņiem.

8. Saspiediet rakeļa rāmi un lāpstiņas turētāju kopā
un atkal pievelciet abus ārējos kloķus.

9. Novietojiet rakeļa mezgla kronšteinu rakeļa ratiņu
tuvumā un salāgojiet rakeļa ratiņu tapas ar rakeļa
mezgla kronšteinu.
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10. Iebīdiet rakeļa mezglu uz rakeļa ratiņiem līdz
abas rakeļa ratiņu tapas ir droši ievietotas
kronšteinā.

11. Pārliecinieties, ka abas rakeļa tapas atrodas virs
mazgāšanas galvas apmales.

12. Pievienojiet vakuuma nosūcēja šļūteni pie rakeļa
mezgla.
13. Pagrieziet un iecentrējiet rakeļa mezglu zem
mašīnas.
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RAKEĻU NOMAIŅA MAŠĪNĀM AR 24 COLLU
(600 MM) MAZGĀŠANAS GALVĀM

5. Pilnībā atbrīvojiet abus ārējos kloķus uz rakeļa
mezgla. Tādējādi tiks atdalīts atsperotais
lāpstiņas turētājs no rakeļa rāmja.

1. Apturiet mašīnu un nolaidiet mazgāšanas galvu.
DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.
2. Pagrieziet rakeļu mezglu uz mašīnas labo pusi.

6. Noņemiet nodilušo lāpstiņu(-as) no lāpstiņas
turētāja.

3. Atvienojiet vakuuma nosūcēja šļūteni no rakeļa
mezgla.

7. Pagrieziet aizmugurējām lāpstiņām jaunu
slaucīšanas malu un uzstādiet lāpstiņas atpakaļ.
Noteikti salāgojiet spraugas lāpstiņā(-ās) ar
turētāja izciļņiem.

4. Saspiediet rakeļa turētāja sviru un noņemiet
rakeļa mezglu no mašīnas.
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8. Saspiediet rakeļa rāmi un lāpstiņas turētāju kopā,
un atkal pievelciet abus ārējos kloķus.

11. Pievienojiet vakuuma nosūcēja šļūteni pie rakeļa
mezgla.
12. Pagrieziet un iecentrējiet rakeļa mezglu zem
mašīnas.

9. Novietojiet rakeļa mezgla kronšteinu rakeļa ratiņu
tuvumā un salāgojiet rakeļa ratiņu tapas ar rakeļa
mezgla kronšteinu.

10. Iebīdiet rakeļa mezglu uz rakeļa ratiņiem, līdz
abas rakeļa ratiņu tapas ir droši ievietotas
kronšteinā.
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ec‐H2O ŪDENS KONDICIONĒŠANAS
KASETNES NOMAIŅA
DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.

3. Atvienojiet abus šļūtenes savienotājus no
kasetnes augšdaļas, nospiežot melnās apmales
uz iekšpusi un velkot savienotājus uz āru.
Paceliet kasetni, lai to izņemtu.

Ūdens kondicionēšanas kasetni ir nepieciešams
nomainīt, kad tā sasniedz savu maksimālo ūdens
lietojumu vai tiek aktivēts kasetnes termiņa
beigšanās laika indikators, atkarībā no tā, kas notiek
pirmais. Vadības panelis signalizēs ar kodu, kad būs
laiks nomainīt kasetni. Detalizētu informāciju skatiet
sadaļā “VADĪBAS PANEĻA LIETOŠANA”.
Atkarībā no mašīnas lietojuma, jauna kasetne var
vidēji izturēt no 12 mēnešiem, ja mašīna tiek lietota
smagos apstākļos, līdz 24 mēnešiem, ja mašīna tiek
lietota vieglos apstākļos.
UZMANĪBU! Pirmajā lietošanas reizē un pēc ūdens
kondicionēšanas kasetnes nomaiņas ec-H2O
sistēma automātiski darbosies līdz 75 minūtēm ar
plūsmu, kas ignorēs atlasīto vērtību.
1. Novietojiet mašīnu uz horizontālas virsmas un
izņemiet atslēgu.
2. Atveriet piekļuves durvis, lai piekļūtu ec-H2O
ūdens kondicionēšanas kasetnei.
4. Ierakstiet uzstādīšanas datumu uz jaunās
kasetnes etiķetes.
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5. Uzstādiet jauno kasetni un pievienojiet no jauna
abas šļūtenes. Pārliecinieties, ka šļūtenes
savienotāji ir pilnībā ievietoti kasetnē.
Pirms procedūras veikšanas, rūpīgi izlasiet un
izprotiet visus tās posmus.
a. Pagrieziet atslēgu ieslēgtā stāvoklī.
b. Nospiediet un turiet apkopes slēdzi, kas
atrodas
uz ec‐H2O moduļa, 10 sekundes.
Kad apkopes slēdzis tiek atlaists, trīs
šķīduma plūsmas indikatoru gaismas sāks
pārvietoties (viļņot) turp un atpakaļ
.
c. 5 sekunžu laikā pēc apkopes slēdža
atlaišanas, kamēr trīs indikatora
gaismas turpina pārvietoties turp un atpakaļ, ātri
nospiediet un atlaidiet šķīduma plūsmas pogu
ec-H2O modulī.
Visas trīs indikatora gaismas tad mirgos
trīs reizes, lai norādītu, ka taimeris ticis
atiestatīts. Atkārtojiet šo procesu, ja triju
indikatoru
gaismas nemirgo trīs reizes.

MAŠĪNAS PACELŠANA
DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.
Mašīnas pacelšanai ar domkratu apkopes
vajadzībām, izmantojiet tam paredzētas vietas.
Pirms mašīnas celšanas ar domkratu, iztukšojiet
uzsūkšanas un šķīduma tvertnes un novietojiet
mašīnu uz horizontālas virsmas.
DROŠĪBAI. Veicot mašīnas apkopi, celiet to ar
domkratu tikai tam paredzētās vietās. Atbalstiet
mašīnu ar pacelšanas balstiem. Izmantojiet
mašīnas svaram piemērotu vinču vai domkratu.
Aizmugurējā domkrata atbalsta vieta.

Priekšējās domkrata atbalsta vietas.
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MAŠĪNAS PRIEKŠPUSES PACELŠANA AR
DOMKRATU

MAŠĪNAS AIZMUGURES PACELŠANA AR
DOMKRATU

DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.

DROŠĪBAI. Pirms mašīnu pametat vai veicat
tai apkopi, apstādiniet to uz līdzenas virsmas,
izslēdziet un izņemiet atslēgu.

1. Novietojiet stūri tā, ka stūres priekšpuse ir
orientēta tieši uz mašīnas priekšgalu.

1. Nobloķējiet abus priekšējos riteņus.

2. Nobloķējiet aizmugures riteni
3. Novietojiet grīdas domkratu zem centrālās
domkrata atbalsta vietas mašīnas priekšpusē.

2. Pagrieziet rakeļu mezglu uz mašīnas labo pusi.
3. Noņemiet mašīnai apakšējo apmali.

4. Ar grīdas domkratu paceliet mašīnu no grīdas.

5. Palieciet pacelšanas balstu zem otrās domkrata
atbalsta vietas un nolaidiet mašīnu uz atbalsta
tā, ka gan balsts, gan domkrats notur mašīnas
svaru.

4. Novietojiet grīdas domkratu zem stropes/
domkrata atbalsta vietas un novietojiet visas
šļūtenes/kabeļus tā, lai tie netiktu saspiesti, kad
mašīnu paceļ no grīdas.

5. Ar grīdas domkratu paceliet mašīnu no grīdas.

6. Kad apkope pabeigta, izmantojiet grīdas
domkratu, lai mašīnu paceltu no balsta, izņemiet
balstu no mašīnas apakšas un nolaidiet mašīnu
uz grīdas.
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6. Palieciet koka kluci zem mašīnas aizmugures, lai
nodrošinātu papildu atbalstu.

Mašīnu var stumt vai vilkt vienīgi ļoti nelielā attālumā
un ar ātrumu, kas nepārsniedz 3,2 km/h. Tā NAV
paredzēta stumšanai vai vilkšanai lielā attālumā vai
ar lielu ātrumu.
UZMANĪBU! Nestumiet un nevelciet mašīnu
lielā attālumā; pretējā gadījumā var tikt bojāta
piedziņas sistēma.
Uzreiz pēc mašīnas stumšanas izņemiet skrūvgriezi,
kas ievietots starp elektronisko bremžu sviru un
rumbu. NEKAD nedarbiniet mašīnu, kurai ir atslēgtas
stāvbremzes.
DROŠĪBAI. Nedarbiniet mašīnu ar atslēgtām
stāvbremzēm.

7. Kad apkope pabeigta, izmantojiet grīdas
domkratu, lai mašīnu paceltu no balsta, izņemiet
koka kluci no mašīnas apakšas un nolaidiet
mašīnu uz grīdas.
8. Uzlieciet mašīnai atpakaļ apakšējo apmali.

MAŠĪNAS STUMŠANA, VILKŠANA UN
TRANSPORTĒŠANA
MAŠĪNAS STUMŠANA UN VILKŠANA
DROŠĪBAI. Mašīnas apkopes darbu veikšanas
laikā nestumiet vai nevelciet mašīnu, ja operators
neatrodas mašīnā un nevada to
Ja mašīna pārstāj darboties, to iespējams stumt no
priekšpuses vai aizmugures, taču to vilkt var vienīgi
no priekšpuses.
Pirms mašīnas vilkšanas vai stumšanas ir jāatslēdz
stāvbremze. Lai atslēgtu bremzi, maza skrūvgrieža
galu ievietojiet starp elektronisko bremžu sviru un
rumbu. Kad stāvbremze ir atslēgta, mašīna var brīvi
pārvietoties.

MAŠĪNAS TRANSPORTĒŠANA
Transportējot mašīnu ar piekabi vai kravas mašīnu,
rūpīgi ievērojiet iekraušanas un nostiprināšanas
procedūru.
1. 1. Nosusiniet tvertnes, paceliet mazgāšanas
galvu un izņemiet rakeļa mezglu.
2. 2. Uzmanīgi iekraujiet mašīnu piekabē vai kravas
mašīnā.
DROŠĪBAI. Novietojot/noņemot mašīnu uz/
no kravas mašīnas vai piekabes, izmantojiet
rampu, kas iztur mašīnas un operatora svaru.
Neapgriezieties uz slīpām virsmām vai rampām.
Nebrauciet pa slidenu rampu.
DROŠĪBAI. Nedarbiniet mašīnu uz rampas, kuras
slīpums pārsniedz 18%. Izmantojiet vinču, ja
rampas slīpums pārsniedz 18%.
3. 3. Kad mašīna ir iekrauta, tās priekšpusi
novietojiet pret kravas automašīnas vai piekabes
priekšējo malu. Nolaidiet mazgāšanas galvu un
izslēdziet mašīnu.
4. 4. Aiz katra riteņa novietojiet bloķēšanas ierīci.
5. 5. Izmantojot stropes, nostipriniet mašīnas
priekšpusi un aizmuguri aiz četrām stiprinājuma
kronšteiniem, kas atrodas uz mašīnas
rāmja. Iespējams, ka uz piekabes vai kravas
automašīnas vai piekabes grīdas būs jāuzstāda
nostiprināšanas kronšteini.
PIEZĪME. Transportējot mašīnu atvērtā piekabē vai
kravas mašīnā, nostipriniet uzsūkšanas tvertnes
vāku.
UZMANĪBU! Nelietojiet vadības pults zonu vai
piederumu uzglabāšanas sliedes par mašīnas
nostiprināšanas vietām, citādi var rasties
bojājumi.
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MAŠĪNAS UZGLABĀŠANA

AIZSARDZĪBA PRET AIZSALŠANU

Uzglabājot mašīnu ilgāku laika periodu, ir jāveic
turpmāk norādītās darbības.

Mašīnas uzglabāšana sasalšanas temperatūrās.

1. Pirms mašīnas novietošanas glabāšanai
uzlādējiet akumulatorus — tas paildzinās
akumulatoru darbmūžu. Atkārtoti uzlādējiet
akumulatorus reizi mēnesī.

1. Pilnībā iztukšojiet šķīduma tvertni un uzsūkšanas
tvertni.
2. Iztukšojiet šķīduma tvertnes filtru, kas atrodas
zem mašīnas. Novietojiet filtru atpakaļ.

2. Atvienojiet akumulatorus pirms uzglabāšanas.
3. Iztukšojiet un izskalojiet uzsūkšanas tvertni un
šķīduma tvertni.
4. Glabājiet mašīnu sausā vietā ar paceltu rakeli un
mazgāšanas galvu.
UZMANĪBU. Neļaujiet mašīnai salīt, glabājiet to
iekštelpās.
5. Atveriet uzsūkšanas tvertnes vāku, lai veicinātu
gaisa cirkulāciju.
6. Ja mašīna tiek glabāta sasalšanas temperatūrā,
skatiet sadaļu “AIZSARDZĪBA PRET
AIZSALŠANU”.
PIEZĪME. Lai novērstu iespējamos mašīnas
bojājumus, glabājiet to vietā, kur nav grauzēju un
kukaiņu.
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3. Šķīduma tvertnē ielejiet 1 galonu/4 litrus antifrīza
uz propilēnglikola bāzes.
Modeļiem, kas aprīkoti ar nelabvēlīgas
apkārtējās vides opcijas mazgāšanas šķīduma
tvertni — izceliet tvertni no mašīnas un
iztukšojiet mazgāšanas šķīdumu no tvertnes.
Novietojiet tvertni atpakaļ. Mazgāšanas līdzekļa
tvertnē ielejiet 1/4 galona/1 litru antifrīza (uz
propilēnglikola bāzes).
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4. Modeļiem, kuri nav aprīkoti ar ec-H2O sistēmu —
ieslēdziet mašīnu un darbiniet šķīduma plūsmas
sistēmu. Izslēdziet mašīnu, kad antifrīzs ir
redzams uz grīdas.
Modeļiem, kas ir aprīkoti ar ec-H2O sistēmu un
režīmu Nelabvēlīgi apkārtējās vides apstākļi —
uzstādiet tīrīšanas šķīduma attiecību skalu
uz augstāko koncentrāciju. Ieslēdziet mašīnu
un uzstādiet šķīduma plūsmas ātrumu uz
“liels”. Darbiniet ec-H2O tīrīšanu un nospiediet
nelabvēlīgas apkārtējās vides pogu, lai sūknētu
antifrīzu pa abām sistēmām. Izslēdziet mašīnu,
kad antifrīzs ir redzams uz grīdas. Tam var būt
nepieciešamas līdz divām minūtēm.
Modeļi, kas ir aprīkoti ar ec‐H2O sistēmu —
ieslēdziet mašīnu un iestatiet šķīduma plūsmas
ātrumu uz “liels”, un darbiniet ec‐H2O
mazgāšanu, lai iesūknētu antifrīzu sistēmā.
Izslēdziet mašīnu, kad antifrīzs ir redzams uz
grīdas. Tam var būt nepieciešamas līdz divām
minūtēm.
5. Modeļiem, kuri aprīkoti ar tvertni automātiskās
akumulatoru ūdens papildināšanas opcijai —
izceliet tvertni no mašīnas un izlejiet ūdeni no
tvertnes.

IEVĒROJIET. NEPIEVIENOJIET antifrīzu
automātiskās akumulatora ūdens papildināšanas
tvertnē.
6. 6. Pēc mašīnas uzglabāšanas sasalšanas
temperatūrās, iztukšojiet visu atlikušo antifrīzu
no šķīduma tvertnes un no papildu nelabvēlīgas
apkārtējās vides mazgāšanas šķīduma tvertnes.
Pievienojiet tīru ūdeni šķīduma tvertnei un
papildu mazgāšanas šķīduma tvertnei un
darbiniet mašīnu, lai izskalotu sistēmu.
7. 7. Uzpildiet automātiskās akumulatoru ūdens
papildināšanas tvertni, ja tāda ir paredzēta, ar
destilētu ūdeni.
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UZTURĒŠANA
MAŠĪNAS PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Problēma

Cēlonis

Risinājums

Mirgo apkopes
indikatora ikona

Konstatēta mašīnas vai iebūvētā
akumulatoru lādētāja kļūme

Skatiet sadaļu “APKOPES INDIKATORU
KODI”

ec‐H2O ikona ir
sarkana vai mirgo
sarkana

ec‐H2O sistēmā ir atklāta kļūme

Skatiet sadaļu “APKOPES INDIKATORU
KODI”

ec‐H2O ikona ir
sarkana vai mirgo
sarkana

ec-H2O kasetne ir sasniegusi maksimālo
ūdens lietojumu vai derīguma termiņa
beigas

Nomainiet ec-H2O kasetni

Mašīna nedarbojas

Avārijas izslēgšanas poga aktivēta

Lai atiestatītu, pagrieziet pogu

Konstatēta mašīnas kļūme

Skatiet sadaļu “APKOPES INDIKATORU
KODI”

Izlādējušies akumulatori

Uzlādējiet akumulatorus

Vaļīgs(-i) akumulatora kabelis(-ļi)

Pievelciet vaļīgos vadus

Bojāts(-i) akumulators(-i)

Nomainiet akumulatoru(-s)

Bojāta ieslēgšanas atslēga

Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru

Nedarbojas zaļais kustības pedālis

Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru

Nostrādājis ķēdes pārtraucējs

Atiestatiet ķēdes pārtraucēju

Bojāta vadības plate

Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru

Spraudnis nav pievienots barošanai

Pārbaudiet spraudņa savienojumu

Pārāk izlādējušies akumulatori

Nomainiet akumulatorus

Konstatēts akumulatoru lādētāja
bojājums

Skatiet sadaļu “APKOPES INDIKATORU
KODI”

Bojāts lādētājs

Nomainiet lādētāju

Bojāts strāvas vads

Nomainiet strāvas vadu

Ātri mirgo uz priekšu/atpakaļ indikators

Noņemiet labo kāju no zaļā kustības
pedāļa

Konstatēta piedziņas kļūme

Skatiet sadaļu “APKOPES INDIKATORU
KODI”

Nostrādājis ķēdes pārtraucējs

Atiestatiet ķēdes pārtraucēju

Bojāts piedziņas motors vai vadojums

Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru

Nodilušas motora ogles sukas

Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru

Sukass motoram ir atklāta kļūme.

Skatiet sadaļu “APKOPES INDIKATORU
KODI”

Bojāts uzliktņa motors vai vadojums

Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru

Nodilušas motora ogles sukas

Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru

Pārtrukusi vai valīga siksna

Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru

Rakeļa mezgls pacelts no grīdas

Nolaidiet rakeļa mezglu līdz grīdai

Konstatēta vakuuma nosūcēja motora
kļūme

Skatiet sadaļu “APKOPES INDIKATORU
KODI”

Bojāts vakuuma nosūcēja motors vai
vadojums

Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru

Nedarbojas
mašīnas iebūvētais
akumulatoru lādētājs

Mašīnu nekustās

Nedarbojas sukas
motors

Nedarbojas vakuuma
nosūcēja motors
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UZTURĒŠANA
Problēma

Cēlonis

Risinājums

Neapmierinoša
mazgāšana

Sukā/uzliktnī iestrēguši gruži

Iztīriet gružus

Nolietojusies suka/uzliktnis

Nomainiet suku/uzliktni

Nepareizs sukas spiediens

Pielāgojiet sukas spiedienu

Nepareizs sukas/uzliktņa veids

Lietojiet attiecīgajam darbam piemērotu
suku/uzliktni

Zems akumulatora uzlādes līmenis

Uzlādējiet akumulatorus

Nevienmērīgs sukas spiediens

Mazgātāja galva/sukas neatrodas līmenī.
Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru

Aiz mašīnas paliek
Pilna uzsūkšanas tvertne vai tajā
ūdens — ūdens netiek uzkrājies pārlieku daudz putu
savākts vai savākšana Noņemiet iztukšošanas šļūtenes vāciņu
notiek neefektīvi
Nodilušas rakeļa lāpstiņas

Neliels šķīduma
plūsmas ātrums vai tā
nav vispār

Nelabvēlīgas
apkārtējās vides
tvertne nepadod
mazgāšanas šķīdumu

Uzlieciet vāciņu atpakaļ
Pagrieziet vai nomainiet rakeļa lāpstiņas

Aizsērējis pilienu uztvērējs (rakeļa
mezglā)

Noņemiet vāku un iztīriet

Aizsērējis rakeļa mezgls

Iztīriet rakeļa mezglu

Vaļīgs vakuuma nosūcēja šļūtenes
savienojums

Nostipriniet vakuuma nosūcēja šļūtenes
savienojumu

Aizsērējusi vakuuma nosūcēja šļūtene

Izskalojiet vakuuma nosūcēja šļūteni

Bojāta vakuuma nosūcēja šļūtene

Nomainiet vakuuma nosūcēja šļūteni

Aizsērējis peldošais izslēgšanas siets
uzkrāšanas tvertnē

Iztīriet sietu

Uzsūkšanas tvertnes vāks nav pilnībā
aizvērts

Pārbaudiet, vai vāka aizvēršanos
neierobežo šķēršļi

Bojātas blīves uz uzsūkšanas tvertnes
vāka

Nomainiet blīvi

Tukša šķīduma tvertne

Uzpildiet šķīduma tvertni

Zems šķīduma plūsmas iestatījums

Palieliniet šķīduma plūsmu

Aizsērējis šķīduma tvertnes filtrs

Iztīriet filtru

Šķīduma padeves caurule nosprostota

Izskalojiet šķīduma padeves cauruli

ec-H2O sūknis neuzpildās

Restartējiet mašīnu un iestatiet augstu
šķīduma plūsmu

Nav mazgāšanas šķīduma

Uzpildiet tvertni

Bojāts peldošais slēdzis

Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru

Bojāts sūknis

Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru

Bojāts sūkņa potenciometrs

Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru

Bojāta vadības pults

Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru

Automātiskās
Tvertne ir tukša
akumulatora ūdens
Bojāts sūknis
papildināšanas tvertne
nepiegādā ūdeni
Sūknis neuzpildās
Bojāta vadības plate
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Iztukšojiet uzsūkšanas tvertni

Uzpildiet tvertni
Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru
Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru
Sazinieties ar klientu apkalpošanas
centru
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UZTURĒŠANA
Problēma

Cēlonis

Risinājums

Īslaicīga darbība

Zems akumulatora uzlādes līmenis

Uzlādējiet akumulatorus

Akumulatoriem nepieciešama tehniskā
apkope

Skatiet sadaļu “AKUMULATORI”

Bojāts akumulators vai beidzies
akumulatora kalpošanas laiks

Nomainiet akumulatorus

Nepareizi ieprogrammēts akumulatora
izlādes indikators (BDI)

Skatiet sadaļu “AKUMULATORU
UZLĀDĒŠANA”

Bojāts lādētājs

Nomainiet akumulatoru lādētāju

Sukas spiediens iestatīts pārāk augsts

Samaziniet sukas spiedienu
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SPECIFIKĀCIJAS
VISPĀRĒJIE MAŠĪNAS IZMĒRI/RAKSTURLIELUMI/VEIKUMS
MODELIS
Garums

20 collas /500 mm viens disks

24 collas /600 mm dubultie
diski

55 collas/1397 mm

55 collas/1397 mm

77.75 collas/1975 mm

77.75 collas/1975 mm

Platums (korpuss)

26,5 collas/673 mm

26,5 collas/673 mm

Augstums

Garums (ar papildaprīkojumā pieejamiem piederumu
ratiņiem)

49 collas/1245 mm

49 collas/1245 mm

Svars

490 mārc./222 kg

495 mārc./225 kg

Svars (ar akumulatoriem)

725 mārc./329 kg

Pilnmasa

730 mārc./331 kg
1100 mārc./500 kg

Garums (ar papildaprīkojumā pieejamiem piederumu
ratiņiem)
Rakeļa platums

88.2 mārc./40 kg
28,6 collas/727 mm

30,7 collas/780 mm

Šķīduma tvertnes ietilpība

14,1 gal/53 l

Uzsūkšanas tvertnes ietilpība

18,4 gal/70 l

Nelabvēlīgas apkārtējās vides tvertnes ietilpība

0,66 gal/2,5 l

Automātiskās akumulatora ūdens papildināšanas tvertnes
ietilpība

0,48 gal/1,8 l

Mazgāšanas joslas platums
Piespiešanas spiediens

20 collas/508 mm

24 collas/610 mm

62 mārc./28 kg
90 mārc./41 kg

64 mārc./29 kg
91 mārc./41 kg

Mazgāšanas ātrums

0,2–3,6 mph/0,32–5,8 km/h

Transportēšanas ātrums

0,2–3,6 mph/0,32–5,8 km/h

Atpakaļgaitas ātrums

0–1,1 mph/0–1,8 km/h

Nominālais ražīgums — aprēķinātais faktiskais

24,588 pēdas /hr/2,287 m2/hr

30,052 pēdas2/hr/2,795 m2/hr

ec‐H2O nominālais ražīgums — aprēķinātais faktiskais

25,284 pēdas /hr/2,351 m /hr

30,903 pēdas2/hr/2,874 m2/hr

2

2

2

Apgriešanās ejas platums

60 collas/1524 mm

Nepieciešamais ejas platums, lai apgrieztos (ar
papildaprīkojumā pieejamiem piederumu ratiņiem)

80 collas/2032 mm

Maksimālais mazgājamās rampas slīpums

9%

Maksimālais rampas slīpums transportēšanai (GVWR)

9%

Rampas slīpums iekraušanai — tukšas tvertnes

18%

Nominālā šķīduma plūsma

Mazs ātrums: 0,15 gpm/0,57 l/min, vid. ātrums: 0,35 gpm/1,32 l/min,
liels ātrums: 0,50 gpm/1,89 l/min

ec‐H2O šķīduma nominālā plūsma

Mazs ātrums: 0,12 gpm/0,45 l/min, vid. ātrums: 0,25 gpm/0,95 l/min,
liels ātrums: 0,35 gpm/1,32 l/min

Sukas, motora(-u)
Piedziņas motors
Vakuuma nosūcēja motors

24 V līdzstrāva, 0,87 Hp/65 kW
24 V līdzstrāva, 0,64 Hp/48 kW, 20 A
24 V līdzstrāva, 0,62 Hp/46 kW, 19,1 A

Ūdens spiediens

42 collu H2O/1067 mm

Ūdens spiediens — klusais režīms

30 collu H2O/762 mm

ec‐H2O šķīduma sūknis
Nelabvēlīgas apkārtējās vides šķīduma sūknis
Automātiskās akumulatora ūdens papildināšanas sūknis
Mašīnas spriegums
Akumulatora ietilpība
Kopējais strāvas patēriņš
Akumulatoru lādētājs — iebūvētais
Akumulatora lādētājs — viedais ārējais
Aizsardzības pakāpe
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24 V līdzstrāva, 2 A, 1,0 gpm/3,8 l/min, min. brīva plūsma
24 V līdzstrāva, 1,7 A, 2,0 oz/min/59 ml/min, min. brīva plūsma
13,5 V līdzstrāva, 4 A, 0,9 gpm/3,5 l/min, min. brīva plūsma
24 V līdzstrāva
4–6 V 210 AH C/20 mitrais, 4–6 V 240 AH C/20 mitrais,
4–6 V 220 AH C/20 AGM
1,1 kW
115–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 24 V līdzstrāva, 25 A
85–270 V maiņstrāva, 50/60 Hz, 24 V līdzstrāva, 650 W (27,1 A)
IPX3
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SPECIFIKĀCIJAS
MODELIS

20 collas /500 mm viens disks

24 collas /600 mm dubultie
diski

Skaņas spiediena līmenis LpA*

63,7 dBA

64,5 dBA

Skaņas spiediena līmenis LpA* — klusais režīms

59,7 dBA

61,3 dBA

Skaņas nenoteiktība KpA*

3,0 dBA

3,0 dBA

Skaņas jaudas līmeņa nenoteiktība LpA — nenoteiktība KpA*

82,5 dBA

Mašīnas vibrācijas pie rokas vadības roktura*

84,0 dBA
<2,5 m/s2

Min.: 36 °F/2 °C Maks.: 110 °F/43 °C

Apkārtējā darba temperatūra

MAŠĪNAS IZMĒRI
20 collas/500 mm Viena diska modelis:

727 mm
(28.6 in)

673 mm
(26.5 in)

1,245 mm
(49 in)

1397 mm
(55 in)
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SPECIFIKĀCIJAS
24 collas/600 mm Divu disku modelis:

780 mm
(30.7 in)

673 mm
(26.5 in)

1,245 mm
(49 in)

1397 mm
(55 in)

Piederumu ratiņi (papildaprīkojums)

1975 mm
(77.75 in)
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PĀRRAUGA VADĪBAS IERĪCES
PĀRRAUGA VADĪBAS IERĪCES
UZMANĪBU! Tālāk minētie norādījumi ir paredzēti
tikai pārrauga lietošanai. Ja nepieciešams, izņemiet
lapas no rokasgrāmatas.
Pārrauga vadības ierīču funkcija ļauj pārraugam
ieprogrammēt mašīnas mazgāšanas iestatījumus
operatora lietošanai. Bloķēšanas funkcionalitāte
neļauj operatoram nomainīt vai saglabāt zonas
iestatījumus.

3. Lai atlasītu vai mainītu pārrauga vadības režīmu,
nospiediet un turiet piespiestu konkrētās zonas
vadības pogu, līdz LED nomirgo trīs reizes.
Bloķētajam 3. režīmam vienlaikus nospiediet un
turiet 1. un 2. zonas vadības pogas. Pēc tam,
kad ir izdarīta izvēle, LED izgaismosies bez
mirgošanas, norādot jauno režīmu.
1. atbloķētais režīms = zonas vadības 1. poga
2. bloķētais režīms = zonas vadības 2. poga
3. bloķētais režīms = zonas vadības 1. un
2. poga

Pārrauga vadības ierīču funkcija ļauj samazināt
mašīnas mainīgumu pastāvīgiem, atkārtojamiem
tīrīšanas rezultātiem, mašīnas kvalitātes
nodrošināšanai neatkarīgi no lietotāja pieredzes, un
samazināt lietotāja apmācības prasības.
PRO-MEMBRANE VADĪBAS PANEĻA MODELIS
Mašīnai ir tālāk norādītie trīs pārrauga vadības ierīču
darbības režīmi.
1. atbloķētais režīms. Operatoram ir pilna kontrole
pār visiem mazgāšanas parametriem ar iespēju
pārkonfigurēt iepriekš uzstādītās zonas vadības
pogas. 1. atbloķētais režīms ir ražotāja noklusējuma
iestatījums.

Atbloķēts 1. režīms

Bloķēts 2. režīms

Bloķēts 3. režīms

4. Nospiediet šķīduma plūsmas pogu, lai
konfigurētu iepriekš iestatītās zonas vadības
pogas ierobežotajiem 2. vai 3. režīmiem.

2. bloķētais režīms. Zonas vadības pogas iepriekš
iestata un bloķē pārraugs. Operatoram ir iespējams
pārkonfigurēt iepriekš iestatītās zonas pogas, taču
viņš nevar tās saglabāt.
3. bloķētais režīms. Zonas vadības pogas iepriekš
iestata un bloķē pārraugs. Operators ir ierobežots
lietot tikai tos zonas iestatījumus, ko konfigurējis
pārraugs.
PĀRRAUGA VADĪBAS REŽĪMU IEVADĪŠANA
1. Novietojiet mašīnu uz horizontālas, sausas
virsmas un pagrieziet atslēgu izslēgtā ( O )
stāvoklī.
2. Nospiediet un turiet sukas spiediena pogu,
vienlaikus griežot atslēgu ieslēgtā stāvoklī.
Atlaidiet pogu, kad iedegas tālākā labā
akumulatora izlādes indikatora LED. Pēc pogas
atlaišanas aktīvais pārrauga vadības režīms tiks
parādīts, kā aprakstīts 3. darbībā.
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5. Konfigurējiet iepriekš iestatītās zonas vadības
pogas no zemāk redzamā saraksta, tad
nospiediet un turiet nospiestu zonas vadības
pogu, līdz tā nomirgos trīs reizes un saglabās
iestatījumus. Atkārtojiet procesu abām pārējām
zonām. Lai iestatītu 3. zonas vadību, vienlaikus
nospiediet 1. un 2. zonu vadības pogas.
Iepriekš iestatītā zonas vadība.
-- Sukas spiediens
-- Šķīduma plūsmas ātrums
-- Klusā režīma poga ieslēgta vai izslēgta
-- ec‐H2O režīma slēdzis ieslēgts vai izslēgts;
-- Nelabvēlīgas apkārtējās vides poga ieslēgta vai
izslēgta
(piespiediet pogu uz 3 sekundēm, līdz iedegas
LED)
-- Maksimālā mazgāšanas iestatījums
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PĀRRAUGA VADĪBAS IERĪCES
Lai pielāgotu maksimālo mazgāšanas ātrumu,
nospiediet nelabvēlīgas apkārtējās vides pogu,
lai izietu caur pieciem ātruma iestatījumiem, kā
aprakstīts tālāk. Modeļiem bez nelabvēlīgas
apkārtējās vides pogas nospiediet paneļa zonu,
kā parādīts tālāk. Poga ir paslēpta.
Ātruma atlase tiek attēlota ar akumulatora izlādes
indikatora LED. Sarkanā LED uzrāda mazāko
ātrumu. Tālākā labā zaļā LED uzrāda lielāko
ātrumu.

Zemākais

Augstākais

PIEZĪME. Maksimālais mazgāšanas ātruma
iestatījums var tikt pielāgots tikai pārrauga
ierobežotajos 2. un 3. režīmos.
6. Lai izietu no pārrauga vadības režīma, izslēdziet
atslēgu.
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PĀRRAUGA VADĪBAS IERĪCES
MODELIS AR PRO-PANEL VADĪBAS IERĪCĒM
Ir divi lietotāja režīmu tipi, kas veido saskarni ar
operatora sākuma ekrānu.

PĀRRAUGA REŽĪMA IESPĒJOŠANA
1. Ieslēdziet mašīnu. Sākuma ekrāns parādīsies
pie palaišanas. Nospiediet palīdzības pogu.

Operatora režīms — ļauj veikt mašīnas darbību ar
atļaujām un ierobežojumiem, ko kontrolē pārraugs.
Operatora režīma sākuma ekrāns ierobežo
piekļuvi mašīnas iestatījumu pogai un maksimālā
mazgāšanas ātruma pogai. Ir divi lietotāja režīmu
veidi, kas veido saskarni ar operatora sākuma
ekrānu.

2. Nospiediet pieteikšanās pogu.

Pārrauga režīms — iespējo mašīnas darbināšanu
ar pilnu visu vadības ierīču lietojumu, kopā ar
operatora režīma konfigurēšanas atļaujām un
pieteikšanās ierobežojumiem. Pārrauga režīma
sākuma ekrāns nodrošina piekļuvi mašīnas
iestatījumu pogai un maksimālā tīrīšanas ātruma
pogai.

3. Pirmā lietošanas reize — ievadiet rūpnīcā
piešķirto pārrauga režīma pieteikšanās kodu
“1234”, tad nospiediet zaļo aktivēšanas pogu.

Jauna mašīna no ražotāja automātiski pēc
noklusējuma sāk darboties pārrauga režīmā ar
iepriekš iestatītu noklusējuma pārrauga profilu.
Mašīnas ražotāja piešķirtais pārrauga pieteikšanās
numurs ir “1234”. Šis pieteikšanās numurs nav
nepieciešams, līdz tas tiek iespējots. Noklusējuma
pārrauga profila nosaukums un pieteikšanās numurs
var tikt izmainīts, kā aprakstīts šajā nodaļā. Ja
jaunais piešķirtais pārrauga režīma pieteikšanās
numurs aizmirsts, lietojiet rezerves pieteikšanās
kodu: 836626826.
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4. Parādīsies pārrauga režīma sākuma ekrāns.
Nospiediet mašīnas iestatījumu pogu.

PIEVIENOT/REDIĢĒT PROFILUS
1. Nospiediet pogu “Add/Edit Profiles” (Pievienot/
rediģēt profilus), lai ievadītu jaunu lietotāja profilu.

5. Mašīnas iestatījumu ekrāns ļauj piekļūt tālāk
norādītajai izvēlnei.
2. Nospiediet pogu “Add Profile” (Pievienot profilu),
lai pievienotu jaunu lietotāja profilu.

Video palīdzība — izmantojiet, lai skatītu
konkrētas darbības un apkopes procedūras.
Pievienot/rediģēt profilus — izmantojiet, lai
pievienotu/rediģētu mašīnas lietotāju profilus.
Akumulatora vaids — izmantot, lai
konfigurētu mašīnu dažādu veidu
akumulatoriem. Skatiet sadaļu
“AKUMULATORI”.

Nospiediet pogu “Edit Profile” (Rediģēt
profilu), lai rediģētu esošu profilu.
Nospiediet pogu “Copy Profile” (Kopēt
profilu), lai kopētu esošu profilu.
Nospiediet pogu “Delete Profile” (Dzēst
profilu), lai dzēstu esošu profilu.

Iespējot pieteikšanos — izmantojiet
nepieciešamā pieteikšanās koda aktivēšanai
mašīnas darbības uzsākšanā, lai varētu
strādātu ar mašīnu.
Kalibrēt skārienekrānu — lietojiet šo opciju,
lai kalibrētu skārienekrānu, ja skārienpunkti
tiek nepareizi salāgoti.
Atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem —
atiestata pārrauga režīma pieteikšanās
kodu uz rūpnīcas noklusējuma kodu “1234”,
dzēš lietotāju profilus un atiestata jebkādas
pielāgotās zonu vadības pogas uz rūpnīcā
iestatītajām zonām.
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3. Nospiediet pogu “Operator” (Operators),
lai pievienotu operatora režīma profilu vai
nospiediet pogu “Supervisor” (Pārraugs), lai
pievienotu papildu pārrauga režīma profilu.

5. Piešķiriet pieteikšanas kodu jaunajam lietotāja
profilam, tad nospiediet zaļo ievades pogu.
Jaunais pieteikšanās kods var būt jebkāda 3–8
ciparu gara kombinācija.

Piezīme. Mašīnas noklusējuma pārrauga profils
nevar tikt dzēsts no profilu saraksta.

Nospiediet pogu Operator (Operators),
lai pievienotu/rediģētu/kopētu/izdzēstu
operatora profilu.

6. Atlasiet tikai tās vadības ierīces, kurām
jaunajam lietotājam būs piekļuve. Ar zaļu
apzīmētas atbloķētas vadības ierīces, bet ar
pelēku - ierobežotās vadības ierīces. Nospiediet
mirgojošo saglabāšanas pogu, lai saglabātu
jauno profilu.

Nospiediet pogu Supervisor (Pārraugs), lai
pievienotu/rediģētu/kopētu/dzēstu pārrauga
profilu.
4. Ierakstiet jaunā lietotāja profila nosaukumu, tad
nospiediet zaļo ievades pogu.

7. Jaunais lietotāja profils tagad ir saglabāts
operatora profilu sarakstā, kā parādīts.
Iespējams pievienot vairākus operatoru un
pārraugu profilus. Nospiediet atpakaļvērstās
bultas pogu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā un
pievienotu vairāk lietotāja profilus.
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8. Lai aktivētu pieteikšanās ekrānu ieslēgšanas
laikā, skatiet “Enabling the Login” (Pieteikšanās
iespējošana).

PIETEIKŠANĀS IESPĒJOŠANAS EKRĀNS
1. Ieslēdziet mašīnu.

5. Nospiediet pogu “Yes” (Jā), lai iespējotu
pieteikšanos.

6. Tagad pie mašīnas palaišanas parādīsies
pieteikšanās ekrāns. Jaunajam lietotājam būs
nepieciešams ievadīt savu piešķirto pieteikšanās
kodu, lai lietotu mašīnu.

2. Nospiediet palīdzības pogu un piesakieties
mašīnā pārrauga režīmā. Skatiet sadaļu
“Pārrauga režīma atvēršana”.
3. Nospiediet mašīnas iestatījumu pogu.

7. Kad lietotājs ir beidzis lietot mašīnu, tam ir
ieteicams atteikties, nospiežot palīdzības pogu
un tad nospiežot atteikšanās pogu. Atteikties var
arī pagriežot atslēgu uz izslēgtu stāvokli.
4. Nospiediet pogu “Enable Login” (Iespējot
pieteikšanos). Iespējošanas poga mainīsies
no “Enable Login” (Iespējot pieteikšanos) uz
“Disable Login” (Atspējot pieteikšanos).
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PIETEIKŠANĀS EKRĀNA ATSPĒJOŠANA
1. Ieslēdziet mašīnu.
2. Nospiediet palīdzības pogu un piesakieties
mašīnā pārrauga režīmā. Skatiet sadaļu
“PĀRRAUGA REŽĪMA ATVĒRŠANA”.

6. Nospiediet vai nu pogu “Operator” (Operators),
vai “Supervisor” (Pārraugs), lai izvēlētos vēlamo
lietotāja profilu kā jūsu noklusējuma sākuma
ekrānu bez pieteikšanās.

3. Nospiediet mašīnas iestatījumu pogu.

7. Atlasiet iepriekš piešķirtu lietotāja profilu. Šajā
piemērā ir atlasīts operatora profils “JOHN”.
Pagrieziet atslēgu, lai lietotu šo iestatījumu.
4. Nospiediet pogu “Disable Login” (Atspējot
pieteikšanos).

5. Nospiediet pogu “Yes” (Jā), lai atspējotu
pieteikšanos, mašīnu palaižot.
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8. Sākuma ekrāns, kas parādīsies pie palaišanas,
tagad ir iestatīts kā vēlamais lietotāja
noklusējuma profils bez pieteikšanās.
PIEZĪME. Lai noklusējuma sākuma ekrānā bez
pieteikšanās nomainītu citu lietotāja profilu, jāiespējo
pieteikšanās un atkārtoti jāizpilda pieteikšanās
atspējošanas norādījumi.
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RŪPNĪCAS PIEŠĶIRTĀ PĀRRAUGA
PIETEIKŠANĀS KODA NOMAIŅA
1. Nospiediet mašīnas iestatījumu pogu.

2. Nospiediet pogu “Add/Edit Profiles” (Pievienot/
Rediģēt profilus).

4. Nospiediet pogu “Supervisor” (Pārraugs),
tad nospiediet pogu “DEFAULT SUPER”
(PĀRRAUGA NOKLUSĒJUMA).

5. Nospiediet rūpnīcā piešķirto pieteikšanās kodu
un ievadiet jauno pieteikšanās kodu. Nospiediet
mirgojošo saglabāšanas pogu, lai saglabātu
jauno pieteikšanās kodu.

3. Nospiediet pogu “Edit Profile” (Rediģēt profilu).
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MAZGĀŠANAS ĀTRUMA NOMAIŅA
1. Ieslēdziet mašīnu.
2. Nospiediet palīdzības pogu un piesakieties
mašīnā pārrauga režīmā. Skatiet sadaļu
“PĀRRAUGA REŽĪMA ATVĒRŠANA”.

4. Tad nospiediet un turiet zonas pogu, līdz ekrāna
uzvedne lūgs ierakstīt jaunās iestatītās zonas
nosaukumu. Atlasiet “Yes” (Jā) iestatītās zonas
nosaukumam.

3. Nospiediet pogu Maximum scrub speed
(Maksimālais mazgāšanas ātrums), lai piekļūtu
mazgāšanas ātruma pielāgošanas joslai.

5. Ja zonas iestatījumi tiek konfigurēti, lai mazgātu,
piemēram, foajē, pārdēvējiet zonu par “FOAJĒ”.
Nospiediet zaļo bultiņu, lai saglabātu jauno zonas
iestatījumu.

4. Nospiediet (+) pogu, lai palielinātu maksimālo
mazgāšanas ātrumu. Nospiediet (-) pogu, lai
samazinātu maksimālo mazgāšanas ātrumu.
PRIEKŠIESTATĪJUMU ZONAS VADĪBAS POGAS
1. Atlasiet vēlamos iestatījumus no tālāk redzamā
saraksta.
-- Sukas spiediens
-- Šķīduma plūsmas ātrums
-- Klusuma režīms ieslēgts vai izslēgts
-- ec‐H2O režīms ieslēgts vai izslēgts (opcija)
-- Režīms Nelabvēlīga apkārtējā vide ieslēgts vai
izslēgts (opcija)
-- Maksimālais mazgāšanas ātrums

6. Nosaukums parādīsies virs zonas iestatījuma
numura, kad tiek nospiesta zonas poga.
Atkārtojiet procesu citu zonu priekšiestatījumiem.

2. Ieslēdziet mašīnu.
3. Nospiediet palīdzības pogu un piesakieties
mašīnā pārrauga režīmā. Skatiet sadaļu
“Pārrauga režīma atvēršana”.
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IEBŪVĒTĀ AKUMULATORU LĀDĒTĀJA
IESTATĪJUMU MAIŅA (Pro-Panel modelis)
1. Pagrieziet atslēgu IESLĒGTĀ stāvoklī.
2. Nospiediet iestatījumu pogu, kas atrodas uz
sākuma ekrāna.

PIESKĀRIENA KALIBRĒŠANA
1. Ieslēdziet mašīnu, piesakieties galvenajā
pārrauga ekrānā un nospiediet iestatījumu
pogu, lai piekļūtu pārrauga uzstādījumu
ekrānam. Skatiet sadaļu “PĀRRAUGA REŽĪMA
ATVĒRŠANA”.
2. Nospiediet pogu “Calibrate Touch” (Kalibrēt
pieskārienu), lai pārkalibrētu pieskārienu. Ja
pieskāriena punktam ir novirze.

3. Nospiediet pogu “Battery Type” (Akumulatora
veids).

4. Atlasiet mašīnā uzstādīto akumulatoru veidu
un zīmolu. Lai noteiktu veidu un zīmolu, skatiet
akumulatora marķējumu. Spiediet augšup un
lejup bultiņas, lai ritinātu akumulatora atlases
sarakstu.

PIEZĪME. Akumulatora lādētāja profils un
akumulatora izlādes indikators automātiski
pārprogrammēsies, kad tiek atlasīts akumulatora
veids.
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