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SISSEJUHATUS

SIHTOTSTARVE

Käesolev juhend on saadaval igale uuele mudelile. See
sisaldab juhiseid masina kasutamiseks ja hooldamiseks.

Masin teenib teid eeskujulikult. Siiski saavutate parimad
tulemused vähimate kuludega, kui:

Pealseistav põrandapuhastusmasin T350 on mõeldud
kommertskasutuseks nt hotellides, koolides, haiglates,
tehastes, kauplustes, kontorites ja äripindadel. See
on ette nähtud kõvade pindade (betooni, keraamiliste
plaatide, kivi, sünteetiliste pindade jne) puhastamiseks
siseruumides. Masin pole mõeldud vaipade
puhastamiseks. Kasutage ainult soovitatud lappe/harju ja
kaubanduses saadaolevaid põrandapuhastusvahendeid.
Ärge kasutage masinat teisiti, kui on kirjeldatud
kasutusjuhendis.

• kasutate masinat mõistlikult ja hoolikalt;

MASINA ANDMED

Lugege juhend lõpuni läbi ja õppige masinat tundma enne selle
kasutamist või hooldamist.

• hooldate masinat regulaarselt kooskõlas masinaga
kaasas olnud hooldusjuhistega;
• hooldate masinat tootja poolt tarnitud või võrdväärseid
osi kasutades.
Juhendite vaatamiseks, printimiseks või allalaadimiseks
külastage veebisaiti
www.tennantco.com/manuals

Palun märkige üles masina kasutuselevõtmisel.
Mudeli nr Seeria nr Paigaldamise kuupäev -

KAITSKE KESKKONDA
Palun kõrvaldage pakkematerjalid ja
masina kasutatud osad nagu
akud keskkonnasõbralikul viisil,
järgides kohalikke jäätmekäitluse
eeskirju.

MASINA SEERIANUMBRI ASUKOHT

Pidage alati meeles korduvkasutamist.

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

1-STEP, Pro-Membrane, Severe Environment, Zone Settings, ClickCart, ja Quiet-Mode on ettevõtte Tennant Company kaubamärgid.
Trojan® ja HydroLINK® ettevõtte Trojan Battery Company registreeritud
kaubamärgid.
Windows 7® on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud
kaubamärk.
See toode võib sisaldada tarkvarakomponente, mille litsents kuulub
erinevatele kolmandatele osapooltele. Lisateavet vt veebisaidilt
www.tennantco.com/opensource
Tehnilisi andmeid ja varuosi võidakse ilma ette teatamata muuta.

Originaaljuhend, autoriõigus 2017, 2019 TENNANT Company.

MASINA PAKENDIST VÄLJAVÕTMINE
Kontrollige hoolikalt masinat kahjustuste suhtes. Teatage
kahjustustest kohe transpordifirmale. Puuduvate detailide
puhul pöörduge edasimüüja või Tennanti poole.
Masina pakendist väljavõtmiseks eemaldage rihmad,
tõkiskingad ja transporditoed. Tagurdage masin
ettevaatlikult aluselt maha, kasutades seadmega kaasas
olevat kaldteed. Veenduge, et puhastuspea on tõstetud
asendis.
TÄHELEPANU! Ärge veeretage masinat aluselt
alla ilma kaldteeta, vastasel juhul võite masinat
kahjustada.
TÄHELEPANU! Kuna ilma akudeta masina
raskuskese on kõrgemal (ja ümberminek seega
lihtsam), olge masina lahtipakkimisel ettevaatlik, kui
akud pole masinasse paigaldatud. Paigaldage akud
enne masina kaubaaluselt mahaliigutamist.
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OHUTUS
OLULISED OHUTUSJUHISED – HOIDKE NEED ALLES
Selles juhendis kasutatakse järgmisi hoiatusi
alltoodud tähenduses.
HOIATUS! Hoiatuseks ohtude või ohtlike
toimingute eest, mis võivad lõppeda
raskete vigastuste või surmaga.
OHUTUSNÕUDED: osundamaks tegevustele,
mida tuleb järgida seadme ohutuks
kasutamiseks.
Järgmine teave juhib tähelepanu tingimustele, mis
võivad operaatorile ohtlikud olla. Viige end kurssi
tingimusega, mis võivad antud olukordi põhjustada.
Tehke kindlaks turvavarustuse asukoht masinas.
Teatage viivitamatult masina kahjustusest või rikkest.
HOIATUS! Tulekahju, plahvatuse,
elektrilöögi või vigastuste ohu
vähendamiseks tuleb teha järgmist.
--

Enne masina kasutamist lugege läbi
kasutusjuhend.

--

Ärge kasutage ega eemaldage maast
kergestisüttivaid materjale ega reaktiivseid
metalle.

--

Ärge kasutage masinat tuleohtlike vedelike,
aurude ega pulbrite läheduses.
Sellel masinal pole plahvatuskindlat
mootorit. Elektrimootor annab
sisselülitamisel ja kasutamisel sädet, mis
võib põhjustada tulekahju või plahvatuse,
kui masinat kasutatakse tuleohtlike aurude,
vedelike või pulbrite läheduses.

--

akud eritavad vesinikgaase. See võib
põhjustada plahvatuse või tulekahju. Vältige
laadimise ajal kokkupuudet sädemete ja
lahtise leegiga.

--

Eraldage akukaablid ja laadija juhe enne
masina puhastamist ja hooldamist.

--

Ärge laadige akut laadijaga, mille toitejuhe
on kahjustatud. Ärge pistikut ümber tehke.
Kui laadija toitejuhe on kahjustunud või
katki, peab tootja, selle teenindusesindaja
või sarnase kvalifikatsiooniga isik selle ohu
vältimiseks asendama.

--

Ärge kasutage välistingimustes. Hoidke
siseruumides.

IRIS Telemetry – masina saab varustada
tehnoloogiaga, mis suhtleb automaatselt üle
mobiilsidevõrgu. Juhul kui masinat kasutatakse
asukohas, kus mobiiltelefonide kasutamine on
keelatud, kuna see võib põhjustada häireid seadmete
töös, võtke ühendust Tennanti esindajatega ning
uurige, kuidas mobiilsideühendust välja lülitada.
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OHUTUSNÕUDED:
1. Ärge kasutage masinat järgmistel juhtudel.
-- Kui te pole selleks pädev ning teil puudub
vastav luba.
-- Kui kasutusjuhend pole läbi loetud ja
arusaadav.
-- Kui te pole vaimselt ja füüsiliselt suuteline
masina juhendeid järgima.
-- Alkoholi, ravimite või uimastite mõju all olles.
-- Mobiiltelefoni või muude elektroonikaseadmete
kasutamise ajal.
-- Kui pidur on deaktiveeritud.
-- Kui masin pole töökorras.
-- Lappide või lisatarvikutega, mida Tennant pole
tarninud või heaks kiitnud. Muude lappide
kasutamine võib kasutusohutust vähendada.
-- Välistingimustes. See masin on mõeldud vaid
sisetingimustes kasutamiseks.
-- Tuleohtlike aurude/vedelike või pulbrite
läheduses.
-- Halvasti valgustatud piirkondades, kus masina
juhtseadiseid pole näha või masinat ei saa
ohutult juhtida.
-- Piirkonnas, kus võib esineda kukkuvate
esemete oht.
-- Ärge asetage operaatori kohalolu tuvastavale
pedaalile ja/ega rohelisele käivituspedaalile
raskusi ega raskeid objekte.
2. Enne masina käivitamist tehke järgmist.
-- Veenduge, et masinal pole lekkeid.
-- Veenduge, et kogu ohutusvarustus on omal
kohal ja toimib õigesti.
-- Kontrollige, kas roolimissüsteem töötab
korralikult.
3. Masina kasutamisel tehke järgmist.
-- Kasutage masinat ainult käesolevas juhendis
kirjeldatud viisil.
-- Ärge korjake üles põlevat või suitsevat prahti,
näiteks sigarette, tikke või kuuma tuhka.
-- Liikuge kallakutel ja libedatel pindadel
aeglaselt.
-- Järgige märja põranda puhul töökohal
kehtivaid ohutusnõudeid.
-- Ärge puhastage suurematel kallakutel kui 9%
ega transportige masinat suurematel kallakutel
kui 9%.
-- Ärge pöörake kallakutel ega kaldteedel.
-- Vähendage pööramise ajal kiirust.
-- Masina liikumise ajal hoidke kõik kehaosad
juhiruumis.
-- Masinaga töötades jälgige alati ümbrust.
-- Jälgige, et teil jääb pea jaoks piisavalt ruumi,
kui sõidate läbi ukseavade, madalate lagedega
ruumides või väljaulatuvate osade all.
-- Sõitke läbi ukseavade ja kitsaste avauste
aeglaselt; olge eriti ettevaatlik kahe kettaga
mudeliga, sest kaabits ulatub masina kere
gabariitidest väljapooe.
T350 9016462 (1-2019)

OHUTUS
-- Masina liikumise ajal ärge kasutage videot /
spikrikuva. (Pro-Panel)
-- Olge masinaga tagurdamisel ettevaatlik.
-- Hoidke lapsed ja volitamata isikud masinast
eemal.
-- Ärge laske masinat kasutada mänguasjana.
-- Ärge võtke masina mis tahes osale sõitjaid.
-- Teatage viivitamatult masina kahjustusest või
rikkest.
-- Järgige kemikaalide pakenditel olevaid
segamis-, käsitsemis- ja kõrvaldamisjuhiseid.
-- Järgige märja põranda puhul töökohal
kehtivaid ohutusnõudeid.
4. Enne lahkumist või masina hooldamist tehke
järgmist.
-- Peatuge horisontaalsel tasapinnal.
-- Lülitage masin välja ja eemaldage võti.
5. Masina hooldamisel tehke järgmist.
-- Kõigi tööde puhul peab olema tagatud piisav
valgustus ja nähtavus.
-- Tagage piirkonnas korralik ventilatsioon.
-- Hoidke liikuvatest osadest eemale. Ärge
kandke avaraid rõivaid ja ehteid ning pange
pikad juuksed kinni.
-- Tõkestage masina rattad enne selle tõstmist
tungrauale.
-- Tõstke masinat tungrauaga ainult selleks
ettenähtud kohtadest. Toestage masin
aluspukkidega.
-- Kasutage tõstukit või tungrauda, mis suudab
kanda masina kaalu.
-- Ärge lükake ega pukseerige masinat, kui
operaator seadet ei juhi.
-- Ärge lükake ega pukseerige masinat kalletel,
kui selle pidur on deaktiveeritud.
-- Ärge kasutage masina elektriliste
komponentide läheduses survepesurit ega
veejuga.
-- Enne masinaga töötamist ühendage lahti aku
ühendused ja laadija juhe.
-- Ärge kasutage sobimatuid akulaadijaid, kuna
need võivad akusid kahjustada ja põhjustada
tulekahju.
-- Kontrollige regulaarselt, ega toitejuhe pole
kahjustatud.
-- Ärge ühendage laadijat vooluvõrku, kui
pistmikuharud on märjad.
-- Avage akude vahetamisel jäätmepaak, et
akusid õhutada, kui õhutemperatuur on 80 °F /
27 °C kõrgem.
-- Ärge eemaldage välise laadija alalisvoolujuhet
masina pistikupesast, kui laadija töötab.
Tekkida võib elektrikaar. Kui laadijat on vaja
laadimise ajal välja lülitada, ühendage esmalt
lahti vahelduvvoolu juhe.
-- Vältige kokkupuudet akuhappega.
-- Akusektsiooni vedeliku kõrvaldamisel järgige
alati asutuse ohutuseeskirju.
-- Hoidke metallesemed akudest eemal.
-- Kasutage mittejuhtivat aku eemaldamise
seadet.
T350 9016462 (1-2019)

-- Akude tõstmiseks kasutage tõsteseadet ja
abilisi.
-- Aku peab paigaldama väljaõppega personal.
-- Järgige töökohal akude eemaldamise kohta
kehtivaid ohutusnõudeid.
-- Kõiki remonditöid peab tegema asjakohase
väljaõppega personal.
-- Ärge muutke masina algset konstruktsiooni.
-- Kasutage Tennanti pakutavaid või
heakskiidetud varuosi.
-- Kasutage kaitsevarustust vajaduse järgi ja nii,
nagu on soovitatud kasutusjuhendis.

Ohutusnõue: kandke kaitsekindaid.

Ohutusnõue: kandke kaitseprille.

6. Masina peale-/mahalaadimisel veokile/veokilt või
treilerile/treilerilt tehke järgmist.
-- Enne masina laadimist tühjendage paagid.
-- Kasutage kaldteed, mis suudab masinat ja
selle juhti kanda.
-- Ärge sõitke libedale kaldteele.
-- Ärge kasutage masinat kaldteedel, mille
tõusunurk ületab 18%.
-- Kui kaldtee tõusunurk ületab 18%, tuleb
kasutada vintsi.
-- Langetage enne masina kinnitamist
puhastuspea ja kaabits.
-- Tõkestage masina rattad.
-- Kinnitage masin veokile või treilerile.
7. Tarvikukäru kasutades:
-- ärge vedage sellega lahtisi vedelikuanumaid,
tööriistakasti, inimesi ega mingeid raskeid
esemeid;
-- ärge asetage käru peale esemeid, mis võivad
masina liikumise ajal maha kukkuda;
-- vältige moppide, puhastuslappide jmt
ratastesse takerduda võivate esemete
põrandal lohisemist;
-- enne liikuma hakkamist veenduge, et sahtlid ja
uksed on suletud.
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Järgmised ohutusmärgised on paigaldatud masinale
näidatud asukohtadesse. Asendage kahjustatud /
puuduvad märgised.

OHUTUSNÕUDE SILT –
enne masinaga töötamist
lugege kasutusjuhendit.
Asub juurdepääsupaneelil.

HOIATUSSILT –
Tuleohtlikud materjalid või reaktiivsed
metallid võivad põhjustada plahvatuse. Ärge kasutage masinat nende
koristamiseks.
Asub juurdepääsupaneelil.

1204414

1204364

HOIATUSSILT –
elektrilöögi oht. Enne masina hooldamist ühendage aku kaablid
lahti.
Asub masina akulaadija kinnitusplaadil.

HOIATUSSILT –
ärge laadige akut laadijaga, mille toitejuhe on kahjustatud. Tekib elektrilöögi
oht. Eraldage
laadija juhe enne masina hooldamist.
Asub juurdepääsupaneelil.

1209084

HOIATUSSILT – akudest
eraldub
vesinikgaasi.
See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju. Vältige
laadimise ajal kokkupuudet
sädemete ja lahtise leegiga.
Asub juurdepääsupaneelil.

1209085
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OHUTUS
HOIATUSSILT –
akudest eraldub vesinikgaasi. See võib
põhjustada plahvatuse või tulekahju.
Vältige laadimise ajal kokkupuudet
sädemete ja lahtise leegiga.
Asub jäätmepaagi põhjal.

HOIATUSSILT –
kergestisüttivad materjalid võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju. Ärge kasutage
paagis (paakides) süttivaid materjale.
Asub masina küljel.

HOIATUSSILT –
magnetvälja oht. Magnetiline lapialus/hari
võib olla kahjulik südamerütmuriga või
meditsiinilise implantaadiga isikutele.
Asub Insta-Click magnetilisel lapialusel/harjal.

T350 9016462 (1-2019)

HOIATUSSILT –
pöörlev hari. Hoidke käed
eemal.
Asub puhastuspea peal.
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KASUTAMINE
MASINA OSAD
1. Rooliratas
2. Võtilüliti
3. Edasi-/tagasiliikumise lüliti
4. Hädaseiskamisnupp
5. Tunniloendur
6. Helisignaali nupp
7. Juhtpaneel
8. Kiirusenupp
9. Operaatori kohalolu tuvastav pedaal
10. Roheline käivituspedaal
11. Puhastuslahuse paak
12. Puhastuslahuse paagi täiteava
13. Puhastuslahuse paagi taseme-/
tühjendusvoolik
14. Jäätmepaak
15. Jäätmepaagi kaas
16. Jäätmepaagi tühjendusvoolik
17. Akusektsioon
18. Automaatne aku niisutuspaak (lisavarustus)
19. Severe Environmenti puhastusvahendi paak
(lisavarustus – ainult ec-H2O lisavarustuse
olemasolu korral)
20. Puhastusvahendi kontsentratsiooni nupp
(lisavarustus – ainult ec-H2O lisavarustuse
olemasolu korral)
21. ec-H2O moodul (lisavarustus)
22. ec-H2O vee ettevalmistamise kassett
(lisavarustus)
23. Sisseehitatud akulaadija (lisavarustus)
24. Kaitsmepaneel
25. Kaabitsa koost
26. Puhastuspea
27. Puhastuspea ääris
28. Sisseehitatud akulaadija toitekaabel
29. Juurdepääsupaneel
30. Topeltpuhastuse ratta nupp

T350 9016462 (1-2019)

PUHASTUSPEA TÜÜBID

20 in 500 mm ühe kettaga

24 in / 600 mm kahe kettaga
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KASUTAMINE
JUHTPANEELI OSAD
PRO‐MEMBRANE’I JUHTPANEELI MUDEL
3

2

1

4

5

6
14
5

13

12

11

10

9

8

7

1. Harjavahetuse nupp
2. Harja surve nupp
3. Nupp 1-Step
4. Puhastuslahuse juurdevoolu nupp
5. Eelhäälestatud tsooni juhtnupud
6. Puhastuslahuse juurdevoolu näidik
7. Imuri ventilaatori nupp
8. Harja surve näidik
9. Hooldusnäidik
10. Nupp ec-H2O (lisavarustus)
11. Automaatse aku niisutuspaagi näidik
(lisavarustus)
12. Nupp Severe Environment (lisavarustus)
13. Nupp Quiet-Mode (lisavarustus)
14. Aku tühjenemise/rikkekoodi näidik

12
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KASUTAMINE
PRO-PANELI JUHTSEADISTEGA MUDEL

1

19

2

3

4

5

11

9
7

18
10

17

8

16

15

12
6

14

13

1. Spikrinupp
2. Aku tühjenemise näidik (BDI)
3. Nupp Severe Environment (lisavarustus)
4. Nupp/näidik ec-H2O (lisavarustus)
5. Hooldusnäidik/-nupp
6. Puhastuslahuse juurdevoolu nupp
7. Nupp Quiet-Mode (lisavarustus)
8. Nupp 1-Step
9. Imuri ventilaatori nupp
10. Harja surve nupp
11. Puhastuslahuse juurdevoolu suurendamise
nupp
12. Puhastuslahuse juurdevoolu näidik
13. Puhastuslahuse juurdevoolu vähendamise
nupp
14. Harjavahetuse nupp
15. Eelhäälestatud tsooni juhtnupud
16. Videojuhendi nupp
17. Harja surve vähendamise nupp
18. Harja surve näidik
19. Harja surve suurendamise nupp

T350 9016462 (1-2019)
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KASUTAMINE
MASINA SÜMBOLID.

Akulaadija

ec-H2O puhastus (lisavarustus)

Kiire puhastuskiirus

Helisignaal

Aeglane puhastuskiirus

Puhastuslahuse vool

Suund (edasi/tagasi)

Automaatne aku niisutus
(lisavarustus)

Võti väljas

Kaitselüliti

Võti sees

Harja surve

Imuri ventilaator

Aku laadimine

Harja vahetamine

Severe Environment (lisavarustus)

Quiet-Mode (lisavarustus)

1-Step

Hooldusnäidik

Tungrauaga tõstmise koht

Filtri asukoht

14
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KASUTAMINE
PRO-PANELI SÜMBOLID
Avakuva

Masina sätted

Tehaseseadete taastamine

Nool tagasi

Operaatori videod

Operaator

Sisselogimine

Järelevaataja menüü

Järelevaataja

Juhtseadiste spikker

Videospikker

Lisa profiil

Video käivitamise kohta

Lisa/muuda profiile

Muuda profiili

Täpsemalt

Aku valimine

Kopeeri profiil

Videoloendi nupp

Logimise lubamine

Kustuta profiil

Video nupp

Logimise keelamine

Kasutaja sisselogimine

Video pööramise vaade

Puute kaliibrimine

Sisesta
Tagasilükkenupp

T350 9016462 (1-2019)
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KASUTAMINE
AKUDE PAIGALDAMINE
HOIATUS! akud eritavad vesinikgaase.
See võib põhjustada plahvatuse
või tulekahju. Vältige laadimise ajal
kokkupuudet sädemete ja lahtise leegiga.

3. Komplekti kuuluvaid akuklemmide katteid
kasutades, ühendage kaablid akuklemmidele:
PUNANE POSITIIVSELE (+) JA MUST
NEGATIIVSELE (–). Pingutage akude
ühenduskaablid vastavalt aku tootja
spetsifikatsioonidele.

BLACK

OHUTUSNÕUDED: masina hooldamisel tuleb
kasutada sobivat kaitsevarustust vastavalt
vajadusele. Vältige kokkupuudet akuhappega.
AKU TEHNILISED ANDMED
Vajab nelja 6 V sügava tsükliga akut,
≤ 240 Ah 20 h juures.

RED

Võtke akuga seotud soovituste saamiseks ühendust
edasimüüja või Tennantiga.
OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.
1. Akusektsioonile ligi pääsemiseks tõstke üles
jäätmepaak.

OLULINE! Veenduge enne akude laadimist, et
akulaadija ja masina aku tühjenemise näidik on
aku tüübi jaoks õigesti määratud. Kui see pole
õigesti reguleeritud, võivad akud kahjustuda. Vt
jaotist AKULAADIJA SEADED.
TÄHELEPANU! ärge võtke aku kaableid lahti,
kui laadija on vooluvõrgus, see võib põhjustada
trükkplaadi kahjustuse.
TÄHELEPANU! Aku toimib vastukaaluna. Masina
stabiilsuse ja veojõu hoidmiseks tagage alati
vähemalt minimaalse vastukaalu olemasolu.

2. Paigaldage akud ettevaatlikult akusektsiooni
ja ühendage akuklemmid, nagu näidatud
illustratsioonil.
OHUTUSNÕUDED: masina hooldamisel kasutage
akude tõstmiseks tõsteseadet või piisavat abi.

Aku laadimisandmete kaugteavitamise tehnoloogia
IRIS: Masinad, mis suudavad teatada aku
laadimisandmeid IRIS-tehnoloogia kaudu,
komplekteeritakse juba tehases laadija ja akudega.
Kui aku kasutusiga saab läbi ja see tuleb uuega
asendada, soovitab Tennant tungivalt kasutada
sama tüüpi akut. See aitab jätkuvalt masina jõudlust
maksimeerida. Kui asendamiseks valitakse aku,
mille ampertunnid (Ah), tüüp (avatud, AGM, geel)
või tootja erineb, võtke ühendust Tennanti tehnilise
toe osakonnaga, et küsida lisateavet konkreetse
asendusaku sobivuse ja sobiva laadimisprofiili kohta.
Kolmandate poolte tarnitud akude kasutamisel pole
aku kaugaruandluse tehnoloogia IRIS-i toimimine
garanteeritud.
MÄRKUS. Kui akusektsioonis on vedelikku,
tühjendage aku sektsioon enne akude paigaldamist.
Vt jaotist AKUSEKTSIOONI TÜHJENDUSKRAAN.
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KASUTAMINE
MASINA TÖÖPÕHIMÕTTED
Tavaline puhastamine:
kasutades tavalist puhastusrežiimi, voolab vee ja
puhastusvahendi segu puhastuslahuse paagist
põrandale ja pöörlevad harjad/lapid küürivad
põranda puhtaks. Masina edasiliikumise käigus
kogub kaabits musta puhastuslahuse imuri abil
põrandalt jäätmepaaki.
ec-H2O NanoCleani tehnoloogia (lisavarustus):
kasutades ec-H2O NanoCleani tehnoloogiat,
läbib tavaline vesi mooduli, kus see muundatakse
elektriliselt puhastuslahuseks. Elektriliselt
muundatud vesi ründab mustust, võimaldades
masinal suspendeeritud mustuse lihtsalt ära
pühkida. Seejärel muutub teisendatud vesi
jäätmepaagis tavaliseks veeks.

TEAVE HARJADE JA LAPPIDE KOHTA

Eemalduslapp (pruun) – mõeldud kasutamiseks
vahakihi eemaldamisel, et valmistada põrand ette
uuesti vahatamiseks.
Polüpropüleenist külghari – soovitatav kerge kuni
keskmise prahi üldiseks pühkimiseks.
Raske mustuse eemalduslapp (must) –
kasutatakse tugeva vahakihi/hermeetiku
eemaldamiseks või väga tugevaks puhastamiseks.
Pinna ettevalmistuslapp (kastanpruun) –
kasutatakse väga agressiivseks kemikaalivabaks
kattekihi eemaldamiseks, et valmistada põrand ette
uuesti vahatamiseks.
Tupsuline lapialus – standardse lapialuse tagaküljel
on lühikesed harjased ehk „tupsud”, mis hoiavad
lappi omal kohal. See alus sobib kasutamiseks
ettevõtte Tennant kõikide lappidega, välja arvatud
musta ülitõhusa lapiga.

Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage
puhastusfunktsiooniks sobivat harja või lappi. Allpool
on loetletud harjad ja lapid ning neile kõige paremini
sobivad kasutusrakendused.
MÄRKUS. mustuse kogus ja tüüp on olulised
näitajad määramisel, millist tüüpi harja või lappi tuleb
kasutada. Täpsemate soovituste saamiseks võtke
ühendust ettevõtte Tennant esindajaga.
Pehmete nailonharjastega hari (valge) –
Soovitatav vahatatud põrandate puhastamiseks ilma
kaitsekihti eemaldamata. Puhastab kriimustamata.
Polüpropüleenharjastega hari (must) – see
üldotstarbeline polüpropüleenharjastega hari sobib
kergelt kokkusurutud mustuse puhastamiseks. See
hari sobib hästi betoon-, puu- ja krohvitud plaatidega
põranda hooldamiseks.
Üliabrasiivsete harjastega hari (hall) –
Abrasiivseid teri sisaldavate nailonkiududega hari
plekkide ja mustuse eemaldamiseks. Toimib tugevalt
kõigil pindadel. Toimib hästi kogunenud mustuse, õli
või rehvijälgede eemaldamiseks.
Poleerimislapp (valge) – kasutatakse
kõrgpoleeritud või läigestatud põrandate
hooldamiseks.
Poleerimislapp (punane) – mõeldud kergeks
puhastamiseks põranda viimistlust eemaldamata.
Puhastuslapp (sinine) – kasutatakse keskmiseks
kuni tugevaks puhastamiseks. Eemaldab mustuse,
pritsmed ja kriimustused.

T350 9016462 (1-2019)
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KASUTAMINE
MASINA HÄÄLESTAMINE
KAABITSA KOOSTU KINNITAMINE

5. Ainult masinad 20 in (500 mm)
puhastuspeaga: veenduge, et mõlemad
kaabitsa sakid on paigutatud puhastuspea äärise
kohale.

1. Langetage puhastuspea.
OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.
2. Pöörake kaabitsa kanduri koost masina paremale
küljele, et saada juurdepääs kaabitsa kandurile.

6. Ühendage imuri voolik kaabitsa koostuga.

3. Joondage kaabitsa kanduri tihvtid kaabitsa koostu
klambriga.

7. Pöörake kaabitsa koost tagasi masina alla
keskele.

4. Libistage kaabitsa koost kaabitsa kandurile
asendisse, kus mõlemad kaabitsa kanduri tihvtid
on kindlalt klambrisse kinnitunud.
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KASUTAMINE
HARJADE/LAPPIDE PAIGALDAMINE
1. Seiske kahe jalaga operaatori platvormil (ärge
vajutage rohelist käivituspedaali), pöörake
võti sisselülitatud asendisse ja vajutage
harjavahetuse nuppu, et tõsta puhastuspea lapi
(lappide) tõstmiseks sobivale kõrgusele.

HOIATUS! Magnetväljast põhjustatud oht.
Magnetiline lapialus/hari võib olla kahjulik
südamerütmuriga või meditsiinilise
implantaadiga isikutele.

Pro-Membrane’i juhtseadistega masinad:
oodake, kuni roheline LED lõpetab vilkumise ja
jääb püsivalt põlema. Vt jaotist HARJADE VÕI
LAPPIDE VAHETAMINE PRO-MEMBRANE’IGA
MASINATEL.
Pro-Paneli juhtseadistega masinad: järgige
ekraanijuhiseid ja oodake, kuni ekraanile
ilmub roheline linnuke. Vt jaotist HARJADE
VÕI LAPPIDE VAHETAMINE PRO-PANELIGA
MASINATEL.

3 konksuga harjarummuga masinad: paigutage
kolm konksu mootori rummu pesadesse ja
keerake lapialust/harja rummu rakendamiseks
järsult vastupäeva.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.
2. Enne lapialuse paigaldamist kinnitage lapp
lapialusele. Lukustage lapp kesklukuga.

Kui lapid või harjad ei puhasta enam tõhusalt,
vahetage need välja.
4. Lapialus(t)e/harja(de) eemaldamiseks korrake 1.
toimingut ja eemaldage harjad puhastuspea alt.

3. Magnetühendusega harjade või lapialustega
masinad: paigutage hari puhastuspea alla
ja tõstke harja puhastuspea poole, kuni
puhastuspeas olev magnet harja fikseerib.

T350 9016462 (1-2019)

19

KASUTAMINE
PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÄITMINE
OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.
1. Eemaldage puhastuslahuse paagilt kork.

3. Täitke puhastuslahuse paaki veega, kuni tase
ulatub puhastuslahuse paagi näidikul 14 gal (53 l)
märgini.
ec-H2O puhastusrežiim (lisavarustus)
– täitke paaki ainult puhta jaheda
veega (alla 70 °F / 21 °C). Ärge lisage
tavalisi põrandapuhastusvahendeid.
Põrandapuhastusvahendite lisamisel tekib
süsteemi ec-H2O rike.
Tavaline puhastusrežiim – täitke puhastuslahuse
paaki osaliselt veega (temperatuur alla 140 °F /
60 °C). Valage puhastuslahuse paaki soovitatud
puhastusvahendit vastavalt pakendil olevatele
segamisjuhistele.

2. Sisestage täitevoolik kollase sõela sisse ja
veenduge, et voolik on kindlalt sõela sisse
kinnitunud.

TÄHELEPANU! Tavalise puhastamise jaoks
kasutage ainult müügilolevaid sobivaid
puhastusvahendeid. Vale puhastusvahendi
kasutamisest tingitud masina kahjustused tühistavad
tootja garantii.
HOIATUS! Kergesti süttivad materjalid
võivad põhjustada plahvatuse või
tulekahju. Ärge kasutage paagis
(paakides) süttivaid materjale.
MÄRKUS. Ärge kasutage süsteemi ec-H2O, kui
puhastuslahuse paagis on tavaline puhastusvahend.
Tühjendage enne süsteemi ec-H2O kasutamist
puhastuslahuse paak, loputage seda ning täitke
jaheda ja puhta veega. Tavalised puhastusvahendid
põhjustavad süsteemi ec-H2O rikke.
4. Keerake veekraan kinni ja eemaldage täitevoolik
kollasest sõelast.
5. Paigaldage puhastuslahuse paagi kork tagasi.
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KASUTAMINE
SEVERE ENVIRONMENT PAAGI TÄITMINE (ecH2O MUDELI LISAVARUSTUS)

3. Eemaldage kork Severe Environmenti paagilt ja
lisage soovitatud puhastusvahendit lahjendamata
kontsentratsiooniga. Ärge lisage vett.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.
1. Avage juurdepääsupaneel, et saada juurdepääs
Severe Environmenti paagile.

HOIATUS! Kergesti süttivad materjalid
võivad põhjustada plahvatuse või
tulekahju. Ärge kasutage paagis
(paakides) süttivaid materjale.
2. Eemaldage Severe Environmenti paak masinast
ja asetage see põrandale.

TÄHELEPANU! kasutage Severe Environmenti
paagis ainult müügilolevaid sobivaid
puhastusvahendeid. Ärge kasutage d-limoniinipõhiseid puhastusvahendeid. Vale puhastusvahendi
kasutamisest tingitud masina kahjustused tühistavad
tootja garantii.
MÄRKUS. Vältimaks puhastusvahendi lõppemist
töötamise ajal on soovitatav täita Severe
Environmenti paaki puhastuslahuse paagi täitmise
ajal.
4. Paigaldage Severe Environmenti paagi kork
tagasi.
5. Reguleerige kontsentratsiooni nuppu vastavalt
puhastusvahendi segamisjuhistele.

MÄRKUS. Eemaldage Severe Environmenti paak
masinast enne paagi puhastusvahendiga täitmist, et
vältida elektrooniliste komponentide kahjustamist.

T350 9016462 (1-2019)
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KASUTAMINE
ec-H2O VEE ETTEVALMISTAMISE KASSETT (ecH2O MUDEL)
OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.
Süsteem ec-H2O on varustatud vee ettevalmistamise
kassetiga. Kassett on konstrueeritud kaitsma masina
torustikusüsteemi katlakivi võimaliku tekkimise eest.
Kassett tuleb välja vahetada, kui see saavutab oma
veekasutuse piirangu või jõuab aktiveerimise hetkel
määratud aegumiskuupäevani, sõltuvalt sellest,
kumb saabub varem.
Sõltuvalt masina kasutusest võib uus kassett kesta
12 kuni 24 kuud.

Pro-Paneliga mudelid
TÄHELEPANU! Esmakordsel kasutamisel või
pärast vee ettevalmistamise kasseti vahetamist
töötab süsteem ec-H2O kuni 75 minutit automaatselt
puhastuslahuse suurema juurdevooluga.

Kõik kassetid on varustatud tootmiskuupäeva sildiga.
Paigaldamata kasseti säilivusaeg on üks aasta alates
tootmise kuupäevast. Uue kasseti paigaldamiseks
peab ec-H2O mooduli taimer olema lähtestatud. Vt
jaotist ec-H2O VEE ETTEVALMISTAMISE KASSETI
ASENDAMINE.

Juhtpaneelil kuvatakse järgmine kood, kui kassett
tuleb välja vahetada. Ikoon ec-H2O hakkab
siniselt ja punaselt vilkuma. Vt lisateavet jaotisest
HOOLDUSNÄIDIKU KOODID.

Pro-Membrane’iga mudelid
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KASUTAMINE
AUTOMAATSE AKU NIISUTUSPAAGI
(LISAVARUSTUS) TÄITMINE

4. Valage paaki destilleeritud vett. Kasutage
automaatse aku niisutuspaagi täitmisel lehtrit, et
vältida vee sattumist tundlikele komponentidele.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

OHUTUSNÕUDED: automaatse aku niisutuspaagi
täitmisel kasutage masina hooldamisel ainult
destilleeritud vett.

1. Automaatsele aku niisutuspaagile ligi
pääsemiseks tõstke jäätmepaak üles. Enne paagi
tõstmist tühjendage jäätmepaak.

5. Kui paaki on vaja uuesti täita, annab automaatse
aku niisutuse näidik kasutajale märku, et on vaja
lisada destilleeritud vett. Vt täiendavaid üksikasju
jaotisest JUHTPANEELI KASUTAMINE.

2. Paigutage automaatne aku niisutuspaak ümber,
et selle saaks lihtsasti täita.

Pro-Membrane’iga mudel

Pro-Paneliga mudel
3. Eemaldage automaatse aku niisutuspaagi sinine
kork.

T350 9016462 (1-2019)

6. Paigaldage automaatse aku niisutuspaagi
sinine kork tagasi ja seadke automaatne aku
niisutuspaak tagasi püstisesse asendisse.
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KASUTAMINE
JUHTPANEELI KASUTAMINE
Juhtpaneeli talitluse saab häälestada lõpliku
väljalülitamise funktsiooniga, kasutades järelevaataja
juhtelementide funktsiooni. See takistab
operaatoril sätete muutmist või salvestamist. Vt
JÄRELEVAATAJA JUHTELEMENTIDE juhiseid
kasutusjuhendi lõpus.

PUHASTUSLAHUSE JUURDEVOOLU NUPP
Vajutage puhastuslahuse juurdevoolu nuppu, et
suurendada või vähendada lahuse juurdevoolu taset.
Puhastuslahuse juurdevoolu näidik kuvab lahuse
juurdevoolu sätte. LED puudub = juurdevool puudub,
üks LED = madal juurdevool, kaks LED-i = keskmine
juurdevool, kolm LED-i = kõrge juurdevool.

Järelevaataja juhtelementidega on võimalik
vähendada masina muutuvust, tagades korratavad
puhastustulemused ja töö kvaliteedi kasutaja
kogemusest olenemata, ja vähendada väljaõppele
kuluvat aega.
JUHTSEADISTE KASUTAMINE –
PRO-MEMBRANE’I JUHTSEADISED
NUPP 1-STEP
Kui võti on sisse lülitatud, vajutage nuppu 1-Step
puhastusfunktsiooni aktiveerimiseks. Puhastuspea ja
kaabits laskuvad põrandale. Vajutage nuppu uuesti
puhastusfunktsiooni peatamiseks ning puhastuspea
ja kaabitsa ülestõstmiseks.

NUPP QUIET-MODE (LISAVARUSTUS)
Vajutage nuppu Quiet-Mode imuri mootori heli
vähendamiseks. LED süttib, kui see on aktiivne. Välja
lülitamiseks vajutage nuppu uuesti.

HARJA SURVE NUPP
Vajutage harja surve nuppu, et suurendada või
vähendada harja survet. Harja surve näidik kuvab
harja surve sätte. Üks LED = madal surve, kaks
LED-i = kõrgsurve.
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KASUTAMINE
NUPP SEVERE ENVIRONMENT
(ec-H2O MUDELI LISAVARUSTUS)
MÄRKUS. Kui režiim Severe Environment on sees,
lülitub süsteem ec-H2O automaatselt välja ning harja
surve ja puhastuslahuse juurdevoolu sätted lülituvad
automaatselt kõrgele sättele Kui režiim on väljas,
taastatakse sätete algsed väärtused. Kui käitate
masinat pikemalt režiiimis Severe Environment,
saab soovi korral puhastuslahuse juurdevoolukiirust
ja survet vähendada, et puhastuslahust ning
puhastusvahendit kokku hoida ja aku tööaega
optimeerida.
Vajutage nuppu Severe Environment täiendava
puhastusvahendi koguse lisamiseks tugevalt
saastunud kohtadesse.

EELHÄÄLESTATUD TSOONI JUHTNUPUD
Kasutage tsooni juhtnuppe kuni kolme
tsooni eelhäälestamiseks erinevate lahuse
juurdevoolukiiruste, harja survete, puhastuskiiruste
ja puhastusrežiimidega.
Tsoon 1 = eelhäälestatud tsooni juhtnupp 1
Tsoon 2 = eelhäälestatud tsooni juhtnupp 2
Tsoon 3 = eelhäälestatud tsooni juhtnupud 1 ja 2
Tsooni juhtnupud on tehases erinevate
puhastustoimingute jaoks eelhäälestatud. 3. tsooni
kasutamiseks vajutage korraga tsooninuppe 1
ja 2. Roheline LED nurgas süttib, kui režiim on
aktiveeritud.

30-sekundilise lisa jaoks vajutage nuppu üks kord.
Roheline LED nurgas vilgub aeglaselt, kui toimub
doseerimine. Viimase 5 sekundi jooksul vilgub
LED kiiresti, hoiatades sellest, et doseerimine on
lõppemas.
Kui soovite puhastusvahendit pidevalt lisada, siis
vajutage nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all, kuni
roheline LED muutub pidevalt põlevaks roheliseks.
Väljalülitamiseks vajutage soovitud ajal nuppu.
Severe Environmenti paagi tühjenemisest antakse
kasutajale märku mullide ikooniga, mis vilgub
15 sekundit. Kui paak on tühi ja vajutatakse nuppu,
jätkab mullide ikoon vilkumist 15 sekundit, kuni paak
täidetakse.

Tsooni juhtnuppude eelhäälestamiseks erinevate
puhastustoimingute jaoks valige soovitud sätted
alltoodud loendist ning seejärel vajutage ja hoidke
salvestamiseks tsooni nuppu all, kuni roheline LED
kolm korda vilgub. 3. tsooni eelhäälestamiseks
vajutage ja hoidke korraga all tsooninuppe 1 ning 2.
-- Harja surve säte
-- Puhastuslahuse juurdevoolukiirus
-- Quiet-Mode sees või väljas
-- ec-H2O režiim sees või väljas (lisavarustus)
-- Režiim Severe Environment sees või väljas
(lisavarustus)
-- Maksimaalne puhastuskiirus (vt jaotist
Järelevaataja juhtelemendid)
MÄRKUS. Severe Environmenti režiimi ja
süsteemi ec-H2O ei saa korraga eelhäälestada.
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KASUTAMINE
NUPP/NÄIDIK ec-H2O (LISAVARUSTUS)

AKU TÜHJENEMISE NÄIDIK

Süsteem ec-H2O lülitub võtmega käivitamisel iga
kord automaatselt sisse. Kui masinal on ec-H2O
lisavarustus, ilmub sinine ec-H2O näidik. Kui ec-H2O
on aktiivne, süttib roheline LED. Süsteemi ec-H2O
väljalülitamiseks vajutage nuppu ec-H2O. Roheline
LED kustub.

Aku tühjenemise näidik (BDI) kuvab masina
töötamise ajal akude laetuse taseme. Kui akud on
täis laetud, põlevad kõik viis näidikut. Kui tühjenemise
näidik jõuab punase tuleni, peatage puhastamine
ja laadige akusid. Kui punane tuli hakkab vilkuma,
lülitatakse puhastusfunktsioon automaatselt välja,
et vältida akude täielikku tühjenemist. Masin liigub
punase tule vilkumise ajal endiselt. See võimaldab
kasutajal viia masina laadimiskohta.

Püsivalt roheline

Tavaline tööolek

Vilkuv sinine/punane

Vee ettevalmistamise
kassett on aegunud.
Vahetage kassett.

Pidev või vilkuv
punane

On ilmnenud süsteemi
rike. Vt jaotist
Hooldusnäidiku koodid.

MÄRKUS. Süsteemi ec-H2O rikke korral võib masin
süsteemi ec-H2O automaatselt välja lülitada ja
tavalisele puhastamisele lülituda. Hooldusnäidik jääb
punaselt põlema või jätkab punaselt vilkumist, kuni
ec-H2O rike kõrvaldatakse.

AUTOMAATsE AKU NIISUTUSPAAGI NÄIDIK
(LISAVARUSTUS)
Automaatse aku niisutuse näidik vilgub, kui aku
niisutuspaak on tühi ja vajab täitmist. Akude
kaitsmiseks kahjustuste eest keelatakse masina
puhastusfunktsioon pärast 10 tundi pidevat
kasutust, kui paaki uuesti ei täideta. Kui näidik vilgub
kiiresti, siis keelatakse puhastusfunktsioon. Lisage
destilleeritud vett ja taaskäivitage võti, et näidik
lõpetaks vilkumise. Vt jaotist AUTOMAATSE AKU
NIISUTUSPAAGI TÄITMINE.

HOOLDUSNÄIDIK
Kui masin või akulaadija tuvastab rikke, süttib
hooldusnäidik ja hakkab vilkuma. Aku tühjenemise
näidiku tuled näitavad vilkumisega ka rikkekoodi.
Vt masina rikke diagnoosimiseks jaotist
HOOLDUSNÄIDIKU KOODID.
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KASUTAMINE
HARJAVAHETUSE NUPP
3 konksuga harjadega masinad: vajutage
harjavahetuse nuppu. Puhastuspea tõuseb kõige
ülemisse asendisse, et saaksite puhastusharja(d)
puhastuspea küljest eemaldada ja uue harja
paigaldada.

Magnetühendusega harjadega masinad: vajutage
harjavahetuse nuppu, et harjad puhastuspea küljest
vabastada. Puhastuspea tõuseb kõige ülemisse
asendisse, et puhastusharjad puhastuspea küljest
eralduksid, ja langeb seejärel veidi allapoole,
et saaksite harjad puhastuspea alt eemaldada.
Paigaldage uued harjad, kui puhastuspea on
osaliselt langetatud asendis.
IMURI VENTILAATORI NUPP
Vajutage imuri ventilaatori sisselülitamiseks imuri
ventilaatori nuppu. Vajutage nuppu uuesti, et imuri
ventilaator välja lülitada. Imuri ventilaator lülitub
automaatselt sisse nupu 1-Step vajutamisel.

T350 9016462 (1-2019)
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KASUTAMINE
JUHTSEADISTE KASUTAMINE – PRO-PANELI
JUHTSEADISED
AVAKUVA
Avakuvaga liidestuvaid kasutajarežiime on kaht
tüüpi.

SPIKRINUPP
Esmakordsed kasutajad saavad spikrinuppu
(?) vajutades spikrikuva avada. Spikrikuva
võimaldab valida muu ekraanikeele, aktiveerida
sisselogimissätted, tuvastada juhtpaneeli ikoone,
vaadata masina käivitusvideot ja kuvada masina
süsteemiandmed.

Järelevaataja režiim – masinat saab kasutada
piiranguteta ja kõigi juhtelementidega, koos õiguste
ja piirangute seadmise võimalusega operaatori
režiimile ja sisselogimisvõimele.
Operaatori režiim – masinat saab kasutada õiguste
ja piirangutega, mida kontrollib järelevaataja.
Tehasest tarnitud uus masin käivitub võtmega
käivitamisel automaatselt järelevaataja režiimis.
Juhtpaneeli konfigureerimiseks õiguste ja
piirangutega ning sisselogimisvõimega operaatori
režiimi jaoks vt jaotist JÄRELEVAATAJA
JUHTELEMENDID kasutusjuhendi taga.
Järelevaataja režiimi avakuva annab
juurdepääsu masina sätete nupule ja maksimaalse
puhastuskiiruse nupule.

SISSELOGIMISKUVA
Kui sisselogimine on järelevaataja režiimis lubatud,
avaneb võtmega käivitamisel sisselogimiskuva.
Sisestage teile määratud sisselogimiskood ja
vajutage rohelist noolt avakuvale pääsemiseks. Vt
teavet sisselogimise lubamise kohta käivitamisel
JÄRELEVAATAJA JUHTELEMENTIDE juhistest
kasutusjuhendi taga.

Operaatori režiimi avakuva keelab juurdepääsu
masina sätete nupule ja maksimaalse
puhastuskiiruse nupule.
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KASUTAMINE
ec-H2O NÄIDIK (LISAVARUSTUS)

IMURI VENTILAATORI NUPP

Süsteem ec-H2O lülitub võtmega käivitamisel iga
kord automaatselt sisse. Avakuvale ilmub ec-H2O
ikoon, mis näitab, et süsteem on aktiveeritud.
Vajutage nuppu ec-H2O, et süsteem ec-H2O välja
lülitada. Kaldkriips ikooni peal näitab, et süsteem ecH2O välja lülitatud.

Vajutage imuri ventilaatori sisselülitamiseks imuri
ventilaatori nuppu. Vajutage nuppu uuesti, et imuri
ventilaator välja lülitada. Imuri ventilaator lülitub
automaatselt sisse nupu 1-Step vajutamisel.

HARJA SURVE NUPP
NUPP 1-STEP
Vajutage nuppu 1-STEP puhastusfunktsiooni
aktiveerimiseks. Puhastuspea ja kaabits
laskuvad põrandale. Vajutage nuppu uuesti
puhastusfunktsiooni peatamiseks ning puhastuspea
ja kaabitsa ülestõstmiseks.

Vajutage harja surve nuppu harja surve näidiku
kuvamiseks. Vajutage sümbolit (+), et harja survet
suurendada. Vajutage sümbolit (–), et harja survet
vähendada.

MÄRKUS. Kui harja surve on seatud
puhastustingimuste jaoks liiga tugevaks, määratakse
harja survele automaatselt madalam säte ja see
hakkab vilkuma. Vilkumise ajal vähendage harja
survet, et vältida harja mootori ülekoormust.

T350 9016462 (1-2019)
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KASUTAMINE
PUHASTUSLAHUSE JUURDEVOOLU NUPP
Vajutage puhastuslahuse juurdevoolu nuppu lahuse
juurdevoolu näidiku kuvamiseks. Vajutage sümbolit
(+), et lahuse juurdevoolu suurendada. Vajutage
sümbolit (–), et lahuse juurdevoolu vähendada või
see välja lülitada.

NUPP SEVERE ENVIRONMENT
(ec-H2O MUDELI LISAVARUSTUS)
Vajutage nuppu Severe Environment täiendava
puhastusvahendi koguse lisamiseks tugevalt
saastunud kohtadesse.
30-sekundilise puhastusaine lisa jaoks vajutage
nuppu üks kord. Nupp muutub roheliseks ja käivitub
30 sekundi mahaloendustaimer. Väljalülitamiseks
vajutage soovitud ajal nuppu.
Kui soovite puhastusvahendit pidevalt lisada, siis
vajutage nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all, kuni
kuvatakse pidev taimer. Väljalülitamiseks vajutage
soovitud ajal nuppu.
Nupp vilgub kollaselt, et teavitada kasutajat Severe
Environmenti puhastusvahendi paagi tühjenemisest.

HARJAVAHETUSE NUPP
Standardharjadega masinad: vajutage
harjavahetuse nuppu. Puhastuspea tõuseb kõige
ülemisse asendisse, et saaksite puhastusharja(d)
puhastuspea küljest eemaldada ja uue harja
paigaldada.
Magnetühendusega harjadega masinad: Vajutage
harjavahetuse nuppu, et harjad puhastuspea küljest
vabastada. Puhastuspea tõuseb kõige ülemisse
asendisse, et puhastusharjad puhastuspea küljest
eralduksid ja langeb seejärel veidi allapoole, et
saaksite harjad puhastuspea alt eemaldada.
Paigaldage uued harjad, kui puhastuspea on
osaliselt langetatud asendis.
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MÄRKUS. Kui režiim Severe Environment on sees,
lülitub süsteem ec-H2O automaatselt välja ning harja
surve ja puhastuslahuse juurdevoolu sätted lülituvad
automaatselt kõrgele sättele. Kui režiim on väljas,
taastatakse sätete algsed väärtused. Kui käitate
masinat pikemalt režiiimis Severe Environment,
saab soovi korral puhastuslahuse juurdevoolukiirust
ja survet vähendada, et puhastuslahust ning
puhastusvahendit kokku hoida ja aku tööaega
optimeerida.
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KASUTAMINE
NUPP QUIET-MODE (LISAVARUSTUS)
Vajutage nuppu Quiet-Mode imuri mootori heli
vähendamiseks kohtades, kus müra pole lubatud.
Aktiveerimisel muutub nupp roheliseks. Välja
lülitamiseks vajutage nuppu uuesti.
MÄRKUS. Kui Quiet-Mode on aktiveeritud, siis vee
imemisvõimsus veidi väheneb.

VIDEOJUHENDI NUPP
(operaatori režiimi avakuva)
Vajutage videojuhendi nuppu videojuhendi kuva
avamiseks. See sisaldab videoid konkreetsete
toimingute tegemise ja hooldusprotseduuride kohta.
Vajutage video nuppe video käivitamiseks. Vajutage
pööramise nuppu täiendavate videote vaatamiseks.
Alumine parempoolne video nupp kuvab loendi
täiendavatest juhendavatest videotest.

AKU TÜHJENEMISE NÄIDIK
Aku tühjenemise näidik (BDI) kuvab masina
töötamise ajal akude laetuse taseme. Kui akud
on täis laetud, põlevad kõik viis näidikut. Kui
tühjenemise näidik jõuab punase tuleni, peatage
puhastamine ja laadige akusid. Kui punane tuli
hakkab vilkuma, lülitatakse puhastusfunktsioon
automaatselt välja, et vältida akude täielikku
tühjenemist. Masin liigub punase tule vilkumise
ajal endiselt. See võimaldab kasutajal viia masina
laadimiskohta.

EELHÄÄLESTATUD TSOONI JUHTNUPUD
Kasutage tsooni juhtnuppe kuni nelja
tsooni eelhäälestamiseks erinevate lahuse
juurdevoolukiiruste, harja survete, puhastuskiiruste ja
puhastusrežiimidega.
Neli tsooni juhtnuppu on tehases erinevate
puhastustoimingute jaoks eelhäälestatud. Tsooni
aktiveerimisel muutub tsooni juhtnupp roheliseks.
MÄRKUS. Tehase tsoonisätteid saab muuta
ainult järelevaataja režiimis. Vt JÄRELEVAATAJA
JUHTELEMENTIDE juhiseid kasutusjuhendi taga.
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KASUTAMINE
HOOLDUSNÄIDIKU NUPP
Hooldusnäidiku nupp avakuval vilgub kollaselt või
punaselt, kui on tuvastatud masina rike. Vajutage
hooldusnäidiku nuppu rikkekuva vaatamiseks.

Vilkuv sinine ja punane ec-H2O kuva – vee
ettevalmistamise kassett on aegunud. Vt jaotist
ec-H2O VEE ETTEVALMISTAMISE KASSETI
ASENDAMINE.

Vilkuv kollane tähistab hoiatust, mis nõuab hooldust,
kuid masin on sellele vaatamata kasutatav. Vilkuv
punane tähistab riket, mis lülitab masina välja ja
nõuab hooldust. Vt jaotist RIKKEKUVAD.

Kollane ec-H2O rikkekuva – masin tuvastas
süsteemi ec-H2O vee või torustiku rikke.
Punane ec-H2O rikkekuva – masin tuvastas
süsteemi ec-H2O elektririkke.
RIKKEKUVAD
Rikke algsel tuvastamisel avanevad rikke
näitamiseks automaatselt järgmised rikkeaknad.

ec-H2O ikooni all kuvatakse rikkekood. Vt jaotist
HOOLDUSNÄIDIKU KOODID.

Vajutage vasakut ja paremat noolenuppu ekraani
ülaosas rikkekuvade vahel liikumiseks.
Kollane masina rikkekuva – tuvastatud on masina
rike. Rikke ikooni all kuvatakse rikkekood. Vt jaotist
HOOLDUSNÄIDIKU KOODID.

32

xxxxxx
0x0708

xxxxxx
0x0741

MÄRKUS. Süsteemi ec-H2O rikke korral võib masin
süsteemi ec-H2O automaatselt välja lülitada ja
tavalisele puhastamisele lülituda. Hooldusnäidiku
nupp jätkab vilkumist, kuni ec-H2O rike
kõrvaldatakse.
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KASUTAMINE
Kollane automaatse aku niisutussüsteemi
rikkekuva – automaatse aku niisutussüsteemi
paak on tühi ja vajab täitmist. Akude
kaitsmiseks kahjustuste eest keelatakse masina
puhastusfunktsioon pärast 10 tundi pidevat
kasutust, kui paaki uuesti ei täideta. Lisage aku
niisutuspaaki destilleeritud vett ja taaskäivitage võti
rikke kõrvaldamiseks. Vt jaotist AUTOMAATSE AKU
NIISUTUSPAAGI TÄITMINE.
Punane automaatse aku niisutussüsteemi
rikkekuva – automaatse aku niisutussüsteemi paak
on tühi ja vajab täitmist. Puhastusfunktsioon on
keelatud, kuni paak uuesti täidetakse. Lisage aku
niisutuspaaki destilleeritud vett ja taaskäivitage võti
rikke kõrvaldamiseks. Vt jaotist AUTOMAATSE AKU
NIISUTUSPAAGI TÄITMINE.

T350 9016462 (1-2019)

33

KASUTAMINE
MASINA KASUTAMINE

MASINA KASUTAMINE

OHUTUSNÕUDED: ärge kasutage masinat enne,
kui kasutusjuhend on läbi loetud ja arusaadav.

Juhtpaneeli kasutusjuhised leiate jaotisest
JUHTPANEELI KASUTAMINE.
1. Keerake võtilüliti sisselülitatud asendisse.

Kasutuseelsed ülevaatused
FF Kontrollige aku vedelikutaset. Vajadusel täitke.
FF Smart-Filli automaatse aku niisutuse
lisavarustusega masinad: kontrollige
automaatset aku niisutamise paaki. Vajadusel
täitke destilleeritud veega.
FF Kontrollige aku laetuse taset. Vajaduse korral
laadige.
FF Kontrollige harjade kulumist ja kahjustusi.
Eemaldage peamistesse puhastusharjadesse
keerdunud traadid, paelad või nöörid.
FF Kontrollige puhastuspea äärist kahjustuste
suhtes ja veenduge, et ääris on puhastuspeal
õiges asendis.

2. Asetage mõlemad jalad operaatori platvormile
niimoodi, et teie kannad vajutavad operaatori
kohalolu tuvastavat pedaali. Parem jalg EI OLE
rohelisel käivituspedaalil.

FF Kontrollige kaabitsa veetrappi.
FF Kontrollige kaabitsa imuri voolikut prahi või
ummistuse osas.
FF Kontrollige kaabitsaid kulumise ja kahjustuste
osas.
FF Veenduge, et jäätmepaak on tühjendatud ja
puhas.
FF Kontrollige jäätmepaagi kaane tihendit
kahjustuste ja kulumise osas.
FF Puhastage jäätmepaagi prahisalv.
FF Puhastage ujuksulguri sõel.
FF ec-H2O puhastamine: veenduge, et kõik
tavalised puhastus-/viimistlusvahendid on
puhastuslahuse paagist eemaldatud ja paak on
loputatud.

3. ec-H2O mudelid – ec-H2O süsteem lülitub
võtmega käivitamisel automaatselt sisse.
Juhtpaneelile ilmub ec-H2O näidik, mis näitab, et
süsteem on aktiveeritud.

FF ec-H2O puhastamine: veenduge, et
puhastuslahuse paak on täidetud ainult puhta
jaheda veega.
FF Severe Environmenti lisavarustusega masinad:
kontrollige puhastusvahendi paagi taset.
Vajadusel täitke puhastusvahendi paak.
FF Kontrollige, kas roolimissüsteem töötab
korralikult.
FF Kontrollige helisignaali.
FF kontrollige hooldusnõuete kindlakstegemiseks
hooldusdokumente.
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KASUTAMINE
TÄHELEPANU! Tavapuhastuse korral, kui
puhastuslahuse paagis on puhastusvahendid,
lülitage kindlasti süsteem ec-H2O välja, vajutades
ec-H2O lülitit. Kui puhastusvahend satub kogemata
süsteemi ec-H2O, tekib süsteemi rike. Rikke
kõrvaldamiseks tühjendage puhastuslahuse paak,
lisage puhast vett ja laske süsteemil ec-H2O rikke
kõrvaldamiseks töötada. Kui viga kordub, jätkake
võtme sisse-välja lülitamist, kuni rike kaob. Vt
lisateavet jaotisest HOOLDUSNÄIDIKU KOODID.

5. Vajutage nuppu 1-STEP puhastusfunktsiooni
aktiveerimiseks. Puhastuspea ja kaabits
laskuvad põrandale.

Pro-Panel Pro-Membrane
6. Hoidke mõlemat kanda operaatori kohalolu
tuvastaval pedaalil ja asetage parem jalg
rohelisele käivituspedaalile, et alustada
puhastamist.
Pro-Panel Pro-Membrane
4. Seadke edasi-/tagasiliikumise lüliti soovitud
liikumissuunda.

7. Reguleerige puhastuskiirust, seades
kiiruseregulaatori soovitud kiirusele.

MÄRKUS. Kui edasi-/tagasiliikumise lüliti tuled
vilguvad kiiresti, veenduge, et teie parem jalg ei
vajuta rohelist käivituspedaali. Masin ei tunnista
edasi-/tagasiliikumise lüliti kasutamist, kui tuled
kiiresti vilguvad.
MÄRKUS. Edasi-/tagasiliikumise lülitit tuleb vajutada
suuna lähtestamiseks iga kord, kui operaatori
kohalolu tuvastav pedaal vabastatakse.

8. Kui masin liigub, vajutage nuppu 1-Step, et
puhastamine lõpetada. Kaabits jääb lühikeseks
ajaks põrandale langetatuks, et põrandale
jäänud vesi kokku koguda, ning tõuseb seejärel
üles.
9. Tõstke jalg roheliselt käivituspedaalilt, et masin
peatada ja keerake võtilüliti väljalülitatud
asendisse.
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KASUTAMINE
TOPELTPUHASTAMINE
Topeltpuhastamine on protsess, mille jooksul
käiakse tugevalt määrdunud ala kaks või enam
korda üle. Esiteks liigutakse üle ala nii, et kaabitsad
on üles tõstetud, et puhastuslahus saaks põrandale
valguda. Kasutage topeltpuhastusmeetodit tugevalt
määrdunud pindade puhastamiseks.

Pro-Paneli juhtseadistega masinad: vajutage
nuppu 1-Step ning seejärel imuri ventilaatori nuppu.
Imuri ventilaatorinupu kohal olev tuli kustub, kaabits
tõuseb üles ja imuri ventilaator seiskub.

Topeltpuhastamiseks saab kasutada ec-H2O
PUHASTUSSÜSTEEMI (lisavarustus) või TAVALISE
PUHASTAMISE meetodeid.
Vabastage topeltpuhastuse ratta nupp, langetage
topeltpuhastuse ratas põrandale ja pingutage nupp,
et fikseerida kaabits ülestõstetud asendisse.
Puhastage tugevalt määrdunud pindasid. Laske
puhastuslahusel põrandal 3–5 minutit toimida.
OHUTUSNÕUDED: liikuge masinaga kallakutel ja
libedatel pindadel aeglaselt.

Pro-Membrane’i juhtseadistega varustatud
masinad: vajutage nuppu 1-Step ning seejärel imuri
ventilaatori nuppu. Imuri ventilaatori tuli kustub ja
imuri ventilaator peatub mõne sekundi pärast.

Enne põranda teistkordset puhastamist vabastage
topeltpuhastuse ratta nupp, tõstke topeltpuhastuse
ratas üles ja pingutage ratta nupp, et fikseerida
topeltpuhastuse ratas ülestõstetud asendisse.
Vajutage imuri ventilaatori sisselülitamiseks
imuri ventilaatori nuppu. Nupus olev tuli süttib.
Puhastage põrand teist korda, et eemaldada sellelt
puhastuslahus.
HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatuse või tulekahju. Ärge kasutage
masinat nende koristamiseks.
MÄRKUS. vajaduse korral vähendage põranda
teistkordsel puhastamisel puhastuslahuse
juurdevoolutugevust.
MÄRKUS. topeltpuhastamist ei soovitata kasutada
aladel, kus puhastuslahus võib voolata võrede alla
või kahjustada pindasid.
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KASUTAMINE
HÄDASEISKAMISNUPP
Hädaolukorras vajutage hädaseiskamisnuppu. See
punane nupp katkestab masina toitevoolu. Toitevoolu
taastamiseks pöörake nuppu päripäeva ja käivitage
masin võtmega.

MASINA KASUTAMISE AJAL
HOIATUS! Süttivad materjalid või
reaktiivsed metallid võivad põhjustada
plahvatuse või tulekahju. Ärge kasutage
masinat nende koristamiseks.
1. Puhastustee peaks selle kõrval oleva
puhastusteega 2 in / 5 cm võrra kattuma.
2. Hoidke masinat liikumises, et vältida põranda
kattekihi kahjustamist.
3. Kui kaabitsa labad jätavad triipe, siis pühkige
labasid lapiga.
4. Vältige masinaga postide ja seina vastu sõitmist.
5. Kaabitsa kahjustamise vältimiseks veenduge, et
kaabits on masina all keskel, kui sõidate ühelt
tööalalt teisele.
OHUTUSNÕUDED: Jälgige masina kasutamisel,
et teil jääb pea jaoks piisavalt ruumi, kui sõidate
läbi ukseavade, madalate lagedega ruumides või
väljaulatuvate osade all. Sõitke läbi ukseavade ja
kitsaste avauste aeglaselt; olge eriti ettevaatlik
kahe kettaga mudeliga, sest kaabits ulatub
masina kerest laiemale.
6. Vältige masinaga pööramist kallakutel ja
kaldteedel.
7. Masina tühjendamisel ja täitmisel täitke alati
Severe Environmenti paak (lisavarustus)
puhastusvahendiga.
OHUTUSNÕUDED: ärge puhastage masinaga
kallakutel, mille tõusukraad ületab 9% ega
transportige (täismassiga) masinat kallakutel,
mille tõusukraad ületab 9%.
8. liigse vahu tekkimisel valage jäätmepaaki
heakskiidetud vahuinhibiitorit.
TÄHELEPANU! Vahu kogunemine ei aktiveeri
ujuksulguri sõela, mistõttu võite imuri mootorit
kahjustada.
9. Tugevalt määrdunud pindade puhul kasutage
topeltpuhastusmeetodit. Esmalt puhastage pinda
nii, et kaabits on üleval, laske puhastuslahusel
3–5 minutit mõjuda ja seejärel puhastage pinda
uuesti langetatud kaabitsaga.
10. Kui jätate masina järelevalveta, siis parkige see
tasasele pinnale, lülitage välja ja eemaldage võti.
11. Ärge kasutage masinat piirkonnas, kus
ümbritseva keskkonna temperatuur on kõrgem
kui 110 °F / 43 °C või külmumispunktis 36 °F /
2 °C madalam.
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KASUTAMINE
KAITSMEPANEEL

TUNNILOENDUR

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

Tunniloendur salvestab masinaga töötatud tundide
arvu. Tunniloenduri järgi saate teostada kindlaid
hooldustoiminguid ja salvestada hooldustoimingute
ajaloo.

Masin on varustatud lähtestatavate kaitselülititega,
et kaitsta masinat liigvoolu eest. Kui kaitselüliti
rakendub, võtke akukaabel lahti ja lähtestage
kaitselüliti, vajutades lähtestusnuppu pärast
kaitselüliti mahajahtumist. Ühendage akukaabel
uuesti. Kui kaitselülitit ei saa lähtestada või see
rakendub jätkuvalt, pöörduge hooldustehniku poole.
Avage juurdepääsuluuk, et saada juurdepääs
kaitselüliti paneelile.

CB1

4A

Võtilüliti

CB2

10 A

ec-H2O, automaatne aku
niisutus

CB3

70 A

Veomootori kontroller

OHUTUSNÕUDED: Masina hooldamisel
peab kõiki parandustöid tegema asjakohase
väljaõppega personal.
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KASUTAMINE
PAAKIDE TÜHJENDAMINE

4. Eemaldage ja tühjendage prahisalv.

JÄÄTMEPAAGI TÜHJENDAMINE
Puhastage ja tühjendage jäätmepaaki pärast iga
kasutuskorda.
1. Viige masin tühjendusalasse.
OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.
2. Eemaldage jäätmepaagi tühjendusvoolik
konksult, hoidke vooliku otsa äravoolu kohal,
eemaldage vooliku otsalt kork ja tühjendage
jäätmepaak.

MÄRKUS. Kui kasutate masina tühjendamiseks
ämbrit, siis ärge kasutage sama ämbrit
puhastuslahuse paagi täitmisel.

Loputage jäätmepaaki puhta veega ja pühkige see
mustusest jääkidest puhtaks.

OHUTUSNÕUDED: ärge kasutage masina
hooldamisel masina puhastamiseks survepesurit
ega veejuga. See võib põhjustada elektrilisi
rikkeid. Kasutage niisket lappi.

3. Eemaldage ja puhastage ujuksulguri sõel.
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KASUTAMINE
PUHASTUSLAHUSE PAAGI TÜHJENDAMINE

TARVIKUKÄRU (VALIKULINE)

Tühjendage puhastuslahuse paaki iga päev.
1. Viige masin tühjendusalasse.

Tarvikukäru on võimalik kinnitada masina esiotsa
külge ja saab kasutada koristustarvikute vedamiseks.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

2. Puhastuslahuse paagist järelejäänud vee
väljalaskmiseks tõmmake puhastuslahuse paagi
tasemevoolik puhastuslahuse paagi küljest ära.

Käru kinnitamiseks tõstke käru käepidet ja lükake
käru, kuni see masina külge kinnitub. Laske käepide
lahti. Enne kasutamist veenduge, et käru on kindlalt
masina küljes.

3. Loputage puhastuslahuse paaki puhta veega.
Ühendage voolik tagasi puhastuslahuse paagi
külge pärast paagi loputamist/tühjendamist.
4. Eemaldage puhastuslahuse paagi filter ja
puhastage sõel iga 50 töötunni järel. Tühjendage
puhastuslahuse paak enne filtri eemaldamist.
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OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.
Käru masinast lahutamiseks tõstke käru käepidet ja
lükake käru masinast eemale. Hoidke käru tasase
pinnaga hoiuruumis.
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KASUTAMINE
HOOLDUSNÄIDIKU KOODID
Kui masin või akulaadija tuvastab rikke, hakkab
hooldusnäidik vilkuma. Kuvatakse rikkekood, et
probleemi järgnevalt kirjeldatud viisil tuvastada.
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-rikkekood
☼ = vilgub

LCDrikkekood

Põhjus

Lahendus

☼☼☼☼☼

0xFFF0

Hädaseiskamisnupp on aktiveerunud

Vabastage hädaseiskamisnupp ja
taaskäivitage masin. Rikke püsimisel võtke
ühendust hooldustöökojaga.

●●●☼●

0x0201

Täituri avatud koormuse hoiatus

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

●●●☼☼

0x0101

Puhastusmootori avatud ahela hoiatus

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

●●☼●●

0x0501

Imuri mootori avatud ahela hoiatus

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

●●☼●☼

0x0601

Puhastuslahuse pumba avatud ahela
hoiatus

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

●●☼☼●

0x0910

Veoploki kaitselüliti vallandumise rike

Lahutage aku ja lähtestage kaitselüliti.
Probleemi püsimisel võtke ühendust
hooldustöökojaga.

●●☼☼☼

0x0901

Veomootori avatud ahela rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

●☼●●☼

0x0301

Puhastuslahuseklapi avatud ahela
hoiatus

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

●☼●☼☼

0x0303

Puhastuslahuseklapi liigvool

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

●☼☼☼●

0xFF20

Puhastamise kontrolleri CAN-ühenduse
rike

Lülitage masin välja ja sisse. Rikke püsimisel
võtke ühendust hooldustöökojaga.

0x0B04

Aku niisutussüsteemi CAN-i rike

0x0900

Veomootori I-Drive’i üldine rike

0x0903

Veoploki ühendus katkenud

0x0904

Veoploki toide tuleb välja ja sisse
lülitada

0x0905

Veomootori voolupiiri rike

0x0920–
0x0943

Veomootori rikked

0x0906

Veomootori madalpingelühise rike

0x0907

Veomootori kõrgepingelühise rike

0x0103

Puhastusmootori liigvool

0x0104

Puhastusmootori liigvool 1

0x0105

Puhastusmootori liigvool 2

☼●●●☼

☼●●☼●
☼●●☼☼
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Lülitage masin välja ja sisse. Rikke püsimisel
võtke ühendust hooldustöökojaga.

Võtke ühendust hooldustöökojaga.
Võtke ühendust hooldustöökojaga.
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LED-rikkekood
☼ = vilgub

LCDrikkekood

Põhjus

Lahendus

☼●☼●☼

0x0902

Kiiruseregulaatori suure kiiruse rike

Vabastage roheline käivituspedaal või
eemaldage rohelise käivituspedaali rike.
Lülitage masin välja ja sisse. Rikke püsimisel
võtke ühendust hooldustöökojaga.

☼●☼☼●

0x0107

Puhastusmootori FET-rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

0x0207

Täituri mootori FET-rike

0x0307

Klapi FET-rike

0x0507

Imuri mootori FET-rike

0x0607

Puhastuslahuse pumba FET-rike

0x0617

Aku niisutuspumba FET-rike

0x0503

Imuri mootori liigvoolu rike

0x0504

Imuri mootori liigvoolu 1 rike

0x0505

Imuri mootori liigvoolu 2 rike

☼☼●●●

0x0506

Imuri lühises koormuse rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

☼☼●●☼

0x0603

Puhastuslahuse pumba liigvoolu rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

0x0604

Puhastuslahuse pumba liigvoolu 2 rike

0x0605

Puhastuslahuse pumba liigvoolu 1 rike

☼☼●☼●

0x0606

Puhastuslahuse pumba lühises
koormuse rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

☼☼●☼☼

0x0926

Veomootori liigtemperatuuri hoiatus

Laske veomootoril jahtuda. Lülitage masin
välja ja sisse. Rikke püsimisel võtke
ühendust hooldustöökojaga.

☼☼☼●☼

0x0106

Puhastusmootori lühise rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

☼☼☼☼●

0x0102

Pinge/toite kadumine

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

☼●☼☼☼

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

MÄRKUS. Mis tahes muude rikkekoodide puhul võtke
ühendust kvalifitseeritud Tennanti hooldustehnikuga.
SISSEEHITATUD AKULAADIJA
HOOLDUSNÄIDIKUTE KOODID
LED-rikkekood
☼ = vilgub

LCDrikkekood

Põhjus

Lahendus

☼☼☼●●

0xF100

Laadija rikkeolek.

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

0xF104

Akude laadimine pole võimalik

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

●☼☼●●

0xF101

Laadija pole akupakiga ühendatud.

Kontrollige kaabliühendusi. Rikkekoodi
püsimisel võtke ühendust hooldustöökojaga.

●☼●●●

0xF102

Laadija on üle kuumenenud.

Laske laadijal maha jahtuda. Viige hästi
ventileeritud kohta. Rikke püsimisel võtke
ühendust hooldustöökojaga.

●☼☼☼●

0xF103

Laadija side rike.

Lülitage masin välja ja sisse. Rikkekoodi
püsimisel võtke ühendust hooldustöökojaga.
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KASUTAMINE
SÜSTEEMI ec-H2O HOOLDUSNÄIDIKU KOODID
(LISAVARUSTUS)
Pro-Panel Controls (LCD)

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

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

Fault code

Flashing
Solid or blinking Red
service indicators ec-H2O indicator

LED-rikkekood
☼ = vilgub

LCDrikkekood

Põhjus

Lahendus

●☼☼☼●

0x0704

ec-H2O CAN-rike

Lülitage masin välja ja sisse.
Rikke püsimisel võtke ühendust
hooldustöökojaga.

●☼●☼●

0x0711

ec-H2O pumba avatud ahela hoiatus

Lülitage masin välja ja sisse.
Rikke püsimisel võtke ühendust
hooldustöökojaga.

●☼☼☼☼

0x0713

ec-H2O pumba liigvool

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

☼●●●●

0x0717

EC-H2O pumba FET-rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

☼●☼●●

0x0703

ec-H2O kaitselüliti on rakendunud

Lähtestage kaitselüliti. Kui jälle lähtestub,
võtke ühendust hooldustöökojaga.

0x0700

ec-H2O elektririke

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

Süsteemi ec-H2O vee või torustiku rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga.

0x0781

Puhastuslahuse paak tühi

Täitke puhastusvahendi paak.

0x0707

Vee ettevalmistamise kassett on
aegunud

Vahetage vee ettevalmistamise kassett.

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

ec-H2O näidik
vilgub siniselt/
punaselt

*Kontrollige, kas puhastuslahuse paaki on lisatud
puhastusvahendit. Kui süsteemi ec-H2O kasutati
puhastusvahendiga, tühjendage puhastuslahuse
paak, lisage puhast vett ja käitage süsteemi ec-H2O,
kuni rikkekood kaob.
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HOOLDUS
HOOLDUS
HOOLDUSTABEL

2

5

3

6

13
8

1
14
10

7

4

11

9
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HOOLDUS
Allolevas tabelis on toodud iga protseduuri eest
vastutav isik.
O = operaator.
V = väljaõppega personal.
Intervall

Vastutav
isik

Klahv

Iga päev

O

Üks kord
nädalas

50 tundi

Kirjeldus

Toiming

1

Lapp (lapid)

Kontrollige, pöörake ümber või
vahetage

O

1

Hari (harjad)

Kontrollige, puhastage

O

6

Kaabits

Puhastage, kontrollige
kahjustuste ja kulumise suhtes

O

8

Puhastuspea ääris

Kontrollige kahjustuste ja
kulumise suhtes

O

2

Jäätmepaak

Tühjendage, loputage ja
puhastage ujuksulguri sõel ja
prahisalv

O

3

Puhastuslahuse paak

Tühjendage, loputage

O

4

Severe Environmenti paak
(lisavarustus)

Kontrollige, täitke

CAD

O

5

Automaatne aku niisutuspaak
(lisavarustus)

Kontrollige, täitke

DW

O

7

Akud

Vajaduse korral laadige

O

7

Akuelemendid

Kontrollige elektrolüüdi taset

O

7

Akusektsioon

Kontrollige vedeliku suhtes

O

6

Kaabitsa koostu tilgapüüduri
paak (kahe kettaga mudel)

Kontrollige. Puhastage

O

2

Jäätmepaagi kaane tihend

Kontrollige kulumise suhtes

O

9

Puhastuslahuse paagi filter

Eemaldage ja puhastage

100 tundi

O

7

Aku niisutussüsteem
(lisavarustus)

Kontrollige voolikuid
kahjustuste ja kulumise suhtes

200 tundi

O

7

Akud, klemmid ja kaablid

Kontrollige ja puhastage

T

13

Roolikett

Määrimine, pinguse ning
kahjustuste ja kulumise
kontrollimine

T

14

Roolisüsteemi tross

Kontrollige pingust. Kontrollige
kahjustuste ja kulumise suhtes

750 tundi

T

10

Imuri mootor

Vahetage süsinikharjad

1250 tundi

T

11

Veomootor

Vahetage süsinikharjad

T

12

Harja mootor(id)

Vahetage süsinikharjad

Määrdeaine/
vedelik

DW

GL

MÄÄRDEAINE/VEDELIK
DW – destilleeritud vesi
CAD – müügiolev sobiv puhastusvahend
GL SAE 90 suure survetaluvusega määrdeaine
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HOOLDUS
MASINA HOOLDUS
Masina heas töökorras hoidmiseks järgige alltoodud
hooldusprotseduure.

3. Pühkige kaabitsa labad puhtaks. Kontrollige
labasid kulumise ja kahjustuste suhtes. Pöörake
kulunud laba teistpidi. Vt jaotist KAABITSA LABA
VAHETUS.

OHUTUSNÕUDED: Enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.
OHUTUSNÕUDED: masina hooldamisel tuleb
kasutada kaitsevarustust vastavalt vajadusele.
Kõiki remonditöid peab tegema asjakohase
väljaõppega personal.

KOLLASED PUUTEPUNKTID
Seadmel on hõlpsasti leitavad kollased puutepunktid
lihtsamateks hooldustöödeks. Nende hooldustööde
tegemiseks ei ole tarvis tööriistu.

PÄRAST IGAPÄEVAST KASUTUST
1. Pöörake lapp ümber või asendage, kui
see on kulunud. Vt jaotist HARJA JA LAPI
VAHETAMINE.

4. Puhastage puhastuspea ääris. Kontrollige
kulumise ja kahjustuste suhtes. Vahetage välja,
kui see on kulunud või kahjustatud.

5. Tühjendage, loputage ja puhastage jäätmepaak.
Vt jaotist PAAKIDE TÜHJENDAMINE

2. Kui harjad ei puhasta enam tõhusalt, vahetage
need välja. Vt jaotist HARJA JA LAPI
VAHETAMINE.
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HOOLDUS
8. Tühjendage ja loputage puhastuslahuse paak.

OHUTUSNÕUDED: ärge kasutage masina
hooldamisel masina puhastamiseks survepesurit
ega veejuga. See võib põhjustada elektrilisi
rikkeid. Kasutage niisket lappi.
6. Eemaldage ja tühjendage prahisalv.

7. Eemaldage ja puhastage ujuksulguri sõel.

9. Severe Environmenti lisavarustus – täitke
Severe Environmenti paak soovitatud
puhastusvahendiga lahjendamata
kontsentratsiooniga. Pange kork tagasi.

10. Automaatne aku niisutamise võimalus – täitke
paak destilleeritud veega. Pange kork tagasi.
MÄRKUS. Kontrollige akusektsiooni vedeliku osas
iga kord, kui automaatse aku niisutuse paaki täidate.
Tühjendage akusektsioon täielikult vedelikust. Vt
jaotist AKUSEKTSIOONI TÜHJENDUSKRAAN.
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HOOLDUS
11. Laadige akusid. Vt jaotist AKUD.

PÄRAST IGANÄDALAST KASUTAMIST

TÄHELEPANU! ärge võtke aku kaableid lahti,
kui laadija on vooluvõrgus, see võib põhjustada
trükkplaadi kahjustuse.

1. Kontrollige kõikide akude elektrolüüditaset. Vt
jaotist AKUD.

12. Puhastage masina välispind
universaalpuhastusvahendi ja niiske lapiga.

MÄRKUS. Kui masinal on automaatne või
manuaalne aku niisutussüsteem, vt jaotist AKUD.

2. Kontrollige akusektsiooni vedeliku osas. Vt jaotist
AKUSEKTSIOONI TÜHJENDUSKRAAN.

3. Ainult masinad 24 in (600 mm) puhastuspeaga
masinatel: eemaldage kaabitsa koostult
tilgapüüduri kate ja puhastage paak.
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PÄRAST IGA 50 TÖÖTUNDI

PÄRAST IGA 200 TÖÖTUNDI

1. Kontrollige ja puhastage tihendit jäätmepaagi
kattel. Kui tihend on kahjustatud, vahetage see
välja.

1. Veenduge, et aku ühendused pole lahti ja
puhastage akude pinnad, sealhulgas klemmid ja
kaabliklambrid, et vältida akude korrodeerumist.
Vt jaotist AKUD.
2. Kontrollige kahjustusi või kulumist ning määrige
rooliketti.
OHUTUSNÕUDED: Masina hooldamisel
peab kõiki parandustöid tegema asjakohase
väljaõppega personal.

.
2. Tühjendage puhastuslahuse paak. Eemaldage
puhastuslahuse paagi filter ja puhastage sõel.
Filtri eemaldamiseks keerake seda vastupäeva.

3. Kontrollige roolisüsteemi trossi kahjustuste ja
kulumise suhtes. Kasutage roolisüsteemi trossi
pinguse mõõtmiseks pingusemõõturit.
OHUTUSNÕUDED: Masina hooldamisel
peab kõiki parandustöid tegema asjakohase
väljaõppega personal.

PÄRAST IGA 100 TÖÖTUNDI
Kui masin on varustatud lisavarustusse kuuluva
aku niisutussüsteemiga, veenduge, et voolikud
ei leki, voolikuühendused pole lahti ning osad
pole kahjustatud ega kulunud. Kui süsteem on
kahjustatud, vahetage see välja.
OHUTUSNÕUDED: akude hooldamisel tuleb
kasutada kaitsevarustust vastavalt vajadusele.
Vältige kokkupuudet akuhappega.
ELEKTRIMOOTORID
Vahetage mootori süsinikharjad, nagu joonisel
näidatud. Pöörduge süsinikharjade vahetamiseks
asjakohase väljaõppega personali poole.

T350 9016462 (1-2019)

Süsinikharja vahetamine

Töötunnid

Imuri mootor

750

Veomootor

1250

Harja mootor(id)

1250
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AKUD
OHUTUSNÕUDED: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.
Aku kasutusiga sõltub eeskätt selle korralikust
hooldusest. Akude kasutusea maksimaalseks
pikendamiseks tehke järgmist.
•

Ärge laadige akusid rohkem kui üks kord päevas
ja laadige ainult pärast seda, kui masin on
töötanud vähemalt 15 minutit.

•

Ärge hoidke akusid osaliselt laetuna pikema aja
vältel.

•

Laadige akusid ainult hästiventileeritud kohas, et
vältida gaasi kogunemist.

•

Laske laadijal akude laadimine lõpule viia, enne
kui masinat uuesti kasutate.

•

Hoidke märgakudes elektrolüüdi tase vajalikul
kõrgusel, kontrollides seda iga nädal.

Teie masin on varustatud märgade pliihappeakudega
või hooldusvabade (hermeetiline AGM) geelakudega,
mille tarnijaks on Tennant.
OHUTUSNÕUDED: hoidke masina hooldamisel
metallesemed akudest eemal. Vältige
kokkupuudet akuhappega.
HOOLDUSVABAD AKUD

Elektrolüüdi tase peab enne laadimist jääma
aku plaatidest veidi kõrgemale, nagu näidatud
illustratsioonil. Kui tase on madalam, lisage
destilleeritud vett. ÄRGE TÄITKE ÜLE. Elektrolüüt
paisub ja võib laadimise ajal põhjustada ülevoolu.
Pärast laadimist saab destilleeritud vett lisada kuni 3
mm (0,12 tolli) allapoole taseme vaatetorusid.

Before Charging

After Charging

ÜHENDUSTE KONTROLLIMINE/PUHASTAMINE
Veenduge iga 200 töötunni järel, et aku ühendused
pole lahti ja puhastage akude pinnad, sealhulgas
klemmid ja kaabliklambrid, et vältida akude
korrodeerumist. Kasutage puhastusharja ning kanget
söögisooda ja vee lahust. Ärge eemaldage akude
puhastamise ajal aku korke.

Hooldusvabad (hermeetilised AGM-tüüpi) geelakud
ei vaja niisutamist. Puhastamine ja muud regulaarsed
hooldustoimingud on siiski vajalikud.
MÄRJAD PLIIHAPPEAKUD
Märjad pliihappeakud vajavad regulaarset
hooldamist järgnevalt kirjeldatud viisil. Kontrollige aku
elektrolüüdi taset iga nädal.
MÄRKUS. Kui masinal on automaatne või
manuaalne aku niisutussüsteem, vt juhiseid jaotisest
AKU NIISUTUSSÜSTEEM.
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AKUDE LAADIMINE
Selles juhendis toodud laadimisjuhised on mõeldud
masina komplektis oleva akulaadija jaoks. Masinaga
on keelatud kasutada akulaadijaid, mis ei ole
Tennanti tarnitud ja heaks kiidetud.

OHUTUSNÕUDED: avage akude vahetamisel
jäätmepaak, kui õhutemperatuur on 80 °F / 27 °C
kõrgem.

Kui teie masinal on väline akulaadija, vaadake
kasutusjuhiseid laadija kasutusjuhendist. Kui
masinaga ei kaasne akulaadijat, võtke soovituste
saamiseks ühendust edasimüüja või Tennantiga.
OHUTUSNÕUDED: Ärge kasutage sobimatuid
akulaadijaid, kuna need võivad akusid kahjustada
ja põhjustada tulekahju.
OLULINE MÄRKUS! Akulaadija on häälestatud
laadima teie masina komplekti kuuluva aku tüüpi. Kui
otsustate kasutada teist tüüpi või teise mahtuvusega
akut (nt märga pliihappeakut, hooldusvaba,
hermeetilist akut, AGM-akut vms), tuleb akulaadija
profiili muuta, et vältida aku kahjustamist. Vt jaotist
AKULAADIJA SEADED.
1. Viige masin hea ventilatsiooniga kohta.
HOIATUS! akud eritavad vesinikgaase.
See võib põhjustada plahvatuse
või tulekahju. Vältige laadimise ajal
kokkupuudet sädemete ja lahtise leegiga.
2. Peatage masin tasasel ja kuival pinnal, lülitage
välja ja eemaldage võti.
OHUTUSNÕUDED: akude hooldamisel peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage
võti.
3. Kui masin on varustatud märgade
pliihappeakudega, kontrollige enne laadimist
akude elektrolüüdi taset. Automaatse aku
niisutusega mudelite puhul kontrollige, kas
automaatse aku veepaak vajab täitmist. Kui tase
on madalam, lisage destilleeritud vett.
4. Sisseehitatud akulaadijaga mudelite puhul
eemaldage laadija toitejuhe hoidikutelt ja
ühendage toitepistik nõuetekohaselt maandatud
pistikupessa.

Välise akulaadijaga mudelite puhul ühendage
esmalt laadija alalisvoolu juhe masina aku
laadimise pistikupessa, seejärel ühendage
vahelduvvoolu toitejuhe nõuetekohaselt
maandatud pistikupessa. Vt kasutusjuhiseid
välise akulaadija kasutusjuhendist. Ärge sulgege
jäätmepaaki laadija juhtmete kohal, kui laete
välise akulaadijaga.
OHUTUSNÕUDED: ärge eemaldage välise laadija
alalisvoolu juhet masina pistikupesast, kui laadija
töötab. Tekkida võib elektrikaar. Kui laadijat
on vaja laadimise ajal välja lülitada, ühendage
esmalt lahti vahelduvvoolu juhe.
5. Laadija hakkab automaatselt laadima ja lülitub
välja, kui akud on täis laetud. Maksimaalne
laadimistsükkel võib olenevalt aku tüübist kesta
6–12 tundi.
Sisseehitatud akulaadija: aku tühjenemise
näidiku tuled vilguvad edasi-tagasi kogu
laadimistsükli vältel. Kui aku tühjenemise näidiku
kõik viis tuld vilguvad korduvalt kaks korda, siis
on laadimistsükkel lõppenud.

Pro-membrane

Pro-panel

TÄHELEPANU! ärge võtke aku kaableid lahti,
kui laadija on vooluvõrgus, see võib põhjustada
trükkplaadi kahjustuse.
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6. Pärast akude laadimist eemaldage toitejuhe
vooluvõrgust ja kerige see kaablihoidikutele.
Välise akulaadijaga mudelite puhul tuleb enne
laadija masina küljest lahtiühendamist eemaldada
vahelduvvoolu toitejuhe vooluvõrgust.
AKULAADIJA SEADED
Akulaadija on häälestatud laadima teie masina
komplekti kuuluva aku tüüpi. Kui otsustate kasutada
teist tüüpi või teise mahtuvusega akut, tuleb
akulaadija profiili muuta, et vältida aku kahjustamist.
Masina aku tühjenemise näidik (BDI) tuleb samuti
ümber programmeerida, et see vastaks aku
tüübile, vältimaks aku kahjustamist ja/või lühikest
kasutusaega.

SISSEEHITATUD AKULAADIJA:
Pro-Membrane’iga mudel – sisseehitatud akulaadija
sätete muutmine nõuab hooldustarkvara, võtke
ühendust hooldustöökojaga. Teine võimalus on
muuta käsitsi laadija profiili. Pro-Membrane’iga
mudeli puhul vt jaotist SISSEEHITATUD
AKULAADIJA SÄTETE MUUTMINE. Aku
tühjenemise näidik programmeeritakse akulaadija
profiili muutmisel automaatselt ümber, et see vastaks
aku tüübile.
Pro-Paneliga mudel – Pro-Paneliga mudelite
puhul vt sisseehitatud akulaadija sätete
muutmiseks jaotist SISSEEHITATUD AKULAADIJA
SÄTETE MUUTMINE. Aku tühjenemise näidik
programmeeritakse automaatselt ümber, et see
vastaks aku valikule.

MÄRKUS. ilma akudeta tarnitavate masinate
puhul on aku tühjenemise näidik ja sisseehitatud
akulaadija häälestatud vaikimisi GEELakude jaoks.
Kui otsustate kasutada teist tüüpi akut, tuleb sätteid
järgnevalt kirjeldatud viisil muuta.

SISSEEHITATUD AKULAADIJA SÄTETE
MUUTMINE (Pro-Membrane’iga mudel)

MÄRKUS. Ilma akudeta ja välise laadijaga tarnitavate
mudelite puhul on väline laadija häälestatud
tehases märgade pliihappeakude jaoks. Masina
aku tühjenemise näidik on häälestatud vaikimisi
geelakude jaoks. Aku tühjenemise näidik tuleb
programmeerida ümber nii, et see sobiks laadija
sätetega (vt jaotist VÄLINE AKULAADIJA).

MÄRKUS. Manuaalne meetod on ainult alternatiiv,
kui hooldustöötajatel ei õnnestu sätteid rakenduse
hooldustarkvara abil muuta.

IRIS-MUDELID: Mudelite, mis suudavad teavitada
aku laadimise andmeid IRIS-e kaudu, puhul soovitab
Tennant kasutada sama akutüüpi. Kui soovite
kasutada algsest erineva mahtuvuse või tüübiga
akut, võtke ühendust Tennanti hooldusosakonnaga.
VÄLINE AKULAADIJA:

Sisseehitatud akulaadija sätete käsitsi muutmiseks
teise aku tüübi jaoks järgige hoolikalt järgnevalt
toodud juhiseid.

1. Võtke akukaabel masina küljest lahti.
OHUTUSNÕUDED: masina hooldamisel peatuge
tasasel pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage
võti.
2. Avage juurdepääsupaneel, et saada juurdepääs
sisseehitatud akulaadijale.
3. Eemaldage ettevaatlikult laadija näidikute silt, et
pääseda ligi valikukettale.

1. välise akulaadija sätete muutmist vt välise
akulaadija kasutusjuhendist.
2. Masina aku tühjenemise näidiku (BDI)
ümberprogrammeerimiseks tegutsege järgmiselt.
Pro-Membrane’iga mudel – vajalik on
hooldustarkvara, võtke ühendust hooldustöökojaga.
Pro-Paneliga mudel – Pro-Paneliga mudelite puhul
vt jaotist SISSEEHITATUD AKULAADIJA SÄTETE
MUUTMINE.
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4. Keerake väikse lamepeakruvikeerajaga aku
tüübi valikuketas järgmise tabeli põhjal õigesse
asendisse.

Valikuketta
asend

Aku kirjelduse sätted koos Ahvahemikega

0

CAN-BUS-i säte*

1

Märg, Trojan 180–260 Ah

2

Märg, Trojan 270–360 Ah

3

Märg, Enersys/Tab 200–350 Ah

4

Märg, Tianneng 180–260 Ah

5

AGM, Discover 200–350 Ah

6

Geel, Sonnenschein 80–150 Ah

* CAN-BUS-i sätte nupu asend 0 on tarkvarasäte,
mis on programmeeritud masinaga kaasneva aku
tüübiga sobivalt. Kui nupule määratakse käsitsi teine
säte, ei tohiks seda uuesti asendisse 0 lähtestada,
muidu võib aku kahjustuda. Selleks, et nupu saaks
uuesti asendisse 0 lähtestada, on vaja rakenduse
hooldustarkvara. Võtke ühendust hooldustöökojaga.
5. Paigaldage näidikute silt tagasi.
6. Aku tühjenemise näidiku (BDI) häälestamiseks
uuele aku tüübile ühendage sisseehitatud
akulaadija toitejuhe vooluvõrku. Masina tarkvara
häälestab BDI automaatselt uuele aku tüübile.

T350 9016462 (1-2019)

53

HOOLDUS
KÄSIPUMBAGA AKU NIISUTUSSÜSTEEM (TAB
AKU LISAVARUSTUS)

3. Leidke akuvooliku ühenduslüli, mis asub
akukambris. Ühendage käsipumba voolik aku
niisutussüsteemiga.

Järgmised juhised kehtivad mudelitele, mille
lisavarustusse kuulub käsipumbaga aku
niisutussüsteem.

4. Pange käsipumba vooliku teine ots destilleeritud
veega pudelisse.

Lisavarustusse kuuluv käsipumbaga aku
niisutussüsteem pakub ohutut ja hõlpsat võimalust
hoida akude elektrolüüditaset sobivana. See on
mõeldud ainult märgelementidega BFS TAB-akudele.
OHUTUSNÕUDED: masina hooldamisel tuleb
kasutada kaitsevarustust vastavalt vajadusele.
Vältige kokkupuudet akuhappega.
Enne aku niisutussüsteemi kasutamist kontrollige
voolikuid ja ühendusi kahjustuste või kulumise
suhtes.

5. Pigistage käsipumba vooliku ballooni, kuni see
muutub kõvaks. Valged tasemenäidikud tõusevad
täidetud asendisse.

1. Laadige enne aku niisutussüsteemi kasutamist
akud täielikult täis. Ärge lisage akudele enne
laadimist vett, sest elektrolüüdi tase tõuseb ja
võib laadimise ajal põhjustada ülevoolu.
2. Pärast akude laadimist kontrollige aku
elektrolüüdi taseme näidikuid aku katete peal.
Kui valge tasemenäidik on madalas asendis,
lisage destilleeritud vett, nagu kirjeldatud
järgnevates juhistes. Kui valge tasemenäidik on
täidetud asendis (läbipaistva akna vastas), on
elektrolüüditase sobiv ja vett pole vaja lisada.
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6. Pärast vee lisamist paigutage käsipumba voolik
masina akukambrisse, et see oleks edaspidiseks
kasutamiseks käepärast.
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SMART-FILLI AUTOMAATSE AKU
NIISUTUSPAAGI (LISAVARUSTUS) TÄITMINE
OHUTUSNÕUDED: masina hooldamisel tuleb
kasutada kaitsevarustust vastavalt vajadusele.
Vältige kokkupuudet akuhappega.
Automaatne aku niisutussüsteem on mõeldud akude
automaatselt täitmiseks, kui masin saavutab piiratud
arvu laadimistsükleid. Ärge akukorke eemaldage ega
akudele käsitsi vett lisage.
Kontrollige, et automaatne aku niisutussüsteem
ei lekiks, et voolikuühendused poleks lahti ning et
osad poleks kahjustatud ega kulunud. Kui see on
kahjustatud, vahetage see välja.

AKUSEKTSIOONI TÜHJENDUSKRAAN
Kasutage akusektsiooni tühjenduskraani, et
akusektsioon vedelikust tühjendada.
OHUTUSNÕUDED: Masina hooldamisel järgige
akusektsiooni vedeliku kõrvaldamisel alati
asutuse ohutuseeskirju.
1. Paigutage masina esiosa alale, kuhu võib
akusektsiooni ohutult tühjendada, lülitage masin
välja ja eemaldage võti.
OHUTUSNÕUDED: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.
2. Avage akusektsiooni tühjenduskraan ja laske
vedelikul akusektsioonist välja voolata.
OHUTUSNÕUDED: masina hooldamisel tuleb
kasutada kaitsevarustust vastavalt vajadusele.
Vältige kokkupuudet akuhappega.

Kontrollige regulaarselt veetaset automaatses
niisutuspaagis. Kui see on madal, lisage destilleeritud
vett.
OHUTUSNÕUDED: masina hooldamisel kasutage
ainult destilleeritud vett, kui aku automaatse
niisutamise paaki täidate.
3. Sulgege akusektsiooni tühjenduskraan, kui
akusektsioon on vedelikust täielikult tühjendatud.

Aku automaatse niisutuse näidik annab samuti
kasutajale märku destilleeritud vee lisamiseks, kui
paak on tühi. Vt täiendavaid üksikasju jaotisest
JUHTPANEELI KASUTAMINE.
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HARJA JA LAPI VAHETAMINE

2. Vajutage harjavahetuse nuppu, et hari vabastada.

Kui lapid ei puhasta enam tõhusalt, vahetage need
välja. Kui harjad ei puhasta enam tõhusalt, vahetage
need välja.
Puhastuslapid tuleb panna enne kasutamist
lapialustele. Puhastuslappi hoiab oma kohal
keskmine ketas. Puhastamiseks saab kasutada lapi
mõlemat poolt. Teise poole kasutamiseks keerake
lapp ümber.
Puhastuslappe tuleb kohe pärast kasutamist seebi
ja veega puhastada. Ärge peske lappe survepesuris.
Kuivatamiseks riputage lapid üles või laotage
tasasele alusele.

Harjavahetuse nupp muutub roheliseks ja
puhastuspea muudab asukohta, et saaksite harja
või lapi vahetada.

MÄRKUS. Vahetage harjad ja lapid alati välja
komplektidena. Muidu võib üks hari või lapp olla
efektiivsem kui teine.
HARJADE VÕI LAPPIDE VAHETAMINE
PRO-PANELIGA MASINATEL
1. Seiske kahe jalaga operaatori kohalolu
tuvastamise pedaalil (ärge vajutage rohelist
käivituspedaali), pöörake võti sisselülitatud
asendisse ja vajutage harjavahetuse nuppu, et
tõsta puhastuspea harjade või lappide tõstmiseks
sobivale kõrgusele.

MÄRKUS. Jääge operaatori kohalolu tuvastamise
pedaalile, kuni puhastuspea on liikunud läbi
terve käigupikkuse ja peatunud. Toiming
peatatakse operaatori kohalolu tuvastamise
pedaal vabastamisel. Astuge tagasi operaatori
kohalolu tuvastamise pedaalile ja vajutage uuesti
harjavahetuse nuppu, et toimingut jätkata. Toimingu
katkestamiseks keerake võtilüliti väljalülitatud
asendisse.
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3. Oodake, kuni Pro Paneli ekraanil kuvatakse
roheline linnuke ja kaks oranži noolt.

4. Vabastage operaatori kohalolu tuvastamise
pedaal.
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5. Magnetiliste harjarummudega masinad:
eemaldage hari või lapp puhastuspea küljest.

8. Veenduge, et ääris on puhastuspeal õiges
asendis.

HOIATUS! Magnetväljast põhjustatud oht.
Magnetiline lapialus/hari võib olla kahjulik
südamerütmuriga või meditsiinilise
implantaadiga isikutele.

9. Korrake protseduuri teise harja või lapialusega,
kui masinal on kahe kettaga puhastuspea.

3 konksuga harjarummuga varustatud
masinad: harja või lapialuse eemaldamiseks
haarake kettast ja pöörake seda järsult.

6. Magnetiliste harjarummudega masinad: lükake
uus hari või lapialus puhastuspea alla ja tõstke
harja või lapialust, kuni magnet fikseerib harja või
lapi rummu külge.
3 konksuga harjarummuga varustatud
masinad: paigutage kolm konksu mootori rummu
pesadesse ja keerake lapialust/harja rummu
rakendamiseks järsult vastupäeva.
7. Veenduge, et hari või lapialus on kindlalt rummu
külge fikseeritud.
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HARJADE VÕI LAPPIDE VAHETAMINE
PRO-MEMBRANE’IGA MASINATEL

3 konksuga harjarummuga varustatud
masinad: harja või lapialuse eemaldamiseks
haarake kettast ja pöörake seda järsult.

1. Seiske kahe jalaga operaatori kohalolu
tuvastamise pedaalil (ärge vajutage rohelist
käivituspedaali), pöörake võti sisselülitatud
asendisse ja vajutage harjavahetuse nuppu, et
tõsta puhastuspea harjade või lappide tõstmiseks
sobivale kõrgusele.

4. Magnetiliste harjarummudega masinad:
lükake uus hari või lapialus puhastuspea alla ja
tõstke harja või lapialust, kuni magnet fikseerib
harja või lapi rummu külge.

MÄRKUS. Jääge operaatori kohalolu tuvastamise
pedaalile, kuni puhastuspea on liikunud läbi terve
käigupikkuse. Toiming peatatakse, kui operaatori
kohalolu tuvastamise pedaal vabastada. Astuge
tagasi operaatori kohalolu tuvastamise pedaalile ja
vajutage uuesti harjavahetuse nuppu, et toimingut
jätkata. Toimingu katkestamiseks keerake võtilüliti
väljalülitatud asendisse.

3 konksuga harjarummuga varustatud
masinad: paigutage kolm konksu mootori rummu
pesadesse ja keerake lapialust/harja rummu
rakendamiseks järsult vastupäeva.
5. Veenduge, et hari või lapialus on kindlalt rummu
külge fikseeritud.
6. Veenduge, et ääris on puhastuspeal õiges
asendis.

2. Vabastage operaatori pedaal, kui roheline LED
lõpetab vilkumise ja jääb püsivalt põlema.
3. Magnetiliste harjarummudega masinad:
Eemaldage hari või lapp puhastuspea küljest.
HOIATUS! Magnetväljast põhjustatud oht.
Magnetiline lapialus/hari võib olla kahjulik
südamerütmuriga või meditsiinilise
implantaadiga isikutele.

7. Korrake protseduuri teise harja või lapialusega,
kui masinal on kahe kettaga puhastuspea.
8. Astuge tagasi operaatori kohalolu tuvastamise
pedaalile, et masin saaks harjavahetuse tsükli
lõpule viia.
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KAABITSA LABA VAHETUS

4. Suruge kaabitsa fiksaatori hooba ja eemaldage
kaabitsa koost masinast.

Kaabitsa igal labal on neli pühkimisserva. Kui labad
on kulunud, pöörake lihtsalt labasid täisringi võrra
või ülevalt alla, et saada uus pühkimisserv. Kui kõik
servad on kulunud, vahetage labad.
KAABITSATE VAHETAMINE 20 IN (500 MM)
PUHASTUSPEAGA MASINATEL
1. Seisake masin ja langetage puhastuspea.
OHUTUSNÕUDED: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.
2. Pöörake kaabitsa koost masina paremale küljele.

3. Ühendage imuri voolik tagumise kaabitsa koostu
küljest lahti.
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5. Keerake täielikult lahti kaabitsa koostu neli
nuppu. See eraldab vedruga labahoidiku kaabitsa
raamilt.

6. Eemaldage kulunud laba(d) labahoidikult.
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7. Pöörake tagumisi laba(sid) uue pühkimisserva
saamiseks ja paigaldage laba(d) tagasi.
Veenduge, et laba(de)s olevad pilud on
joondatud hoidiku sakkidega.

8. Suruge kaabitsa raam ja labahoidik kokku ning
keerake neli nuppu uuesti kinni.

10. Libistage kaabitsa koost kaabitsa kandurile
asendisse, kus mõlemad kaabitsa kanduri tihvtid
on kindlalt klambrisse kinnitunud.

11. Veenduge, et mõlemad kaabitsa sakid on
paigutatud puhastuspea äärise kohale.

12. Ühendage imuri voolik kaabitsa koostuga.
9. Paigutage kaabitsa koostu klamber kaabitsa
kanduri lähedale ja joondage kaabitsa kanduri
tihvtid kaabitsa koostu klambriga.
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13. Pöörake kaabitsa koost tagasi masina alla
keskele.
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KAABITSATE VAHETAMINE 24 IN (600 MM)
PUHASTUSPEAGA MASINATEL

5. Keerake täielikult lahti kaabitsa koostu ülaosal
olevad kaks välimist nuppu. See eraldab vedruga
labahoidiku kaabitsa raamilt.

1. Seisake masin ja langetage puhastuspea.
OHUTUSNÕUDED: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.
2. Pöörake kaabitsa koost masina paremale küljele.

6. Eemaldage kulunud laba(d) labahoidikult.

3. Ühendage imuri voolik tagumise kaabitsa koostu
küljest lahti.

7. Pöörake tagumisi labasid uue pühkimisserva
saamiseks ja paigaldage labad tagasi. Veenduge,
et labades olevad pilud on joondatud hoidiku
sakkidega.

4. Suruge kaabitsa fiksaatori hooba ja eemaldage
kaabitsa koost masinast.
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8. Suruge kaabitsa raam ja labahoidik kokku ning
keerake kaks välimist nuppu uuesti kinni.

11. Ühendage imuri voolik kaabitsa koostuga.
12. Pöörake kaabitsa koost tagasi masina alla
keskele.

9. Paigutage kaabitsa koostu klamber kaabitsa
kanduri lähedale ja joondage kaabitsa kanduri
tihvtid kaabitsa koostu klambriga.

10. Libistage kaabitsa koost kaabitsa kandurile
asendisse, kus mõlemad kaabitsa kanduri tihvtid
on kindlalt klambrisse kinnitunud.
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ec-H2O VEE ETTEVALMISTAMISE
KASSETI ASENDAMINE

3. Ühendage kaks vooliku liitmikku kasseti ülaosast
lahti, vajutades halle ümbrisvõrusid sissepoole ja
tõmmates liitmikke väljapoole. Tõstke kassetti ja
eemaldage see.

OHUTUSNÕUDED: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.
Vee ettevalmistamise kassett tuleb välja vahetada,
kui see saavutab oma veekasutuse piirangu või jõuab
aktiveerimise hetkel määratud aegumiskuupäevani,
sõltuvalt sellest, kumb saabub varem. Juhtpaneelil
kuvatakse kood, kui kassett tuleb välja vahetada.
Vt täiendavaid üksikasju jaotisest JUHTPANEELI
KASUTAMINE.
Sõltuvalt masina kasutusest võib uus kassett kesta
vähemalt 12 kuud masina intensiivsel kasutamisel ja
kuni 24 kuud masina mitte-intensiivsel kasutamisel.
TÄHELEPANU! Esmakordsel kasutamisel või
pärast vee ettevalmistamise kasseti vahetamist
töötab süsteem ec-H2O kuni 75 minutit automaatselt
puhastuslahuse suurema juurdevooluga.
1. Peatage masin horisontaalsel pinnal ja
eemaldage võti.
2. Avage juurdepääsuluuk, et saada juurdepääs ecH2O vee ettevalmistamise kassetile.

4. Märkige uue kasseti sildile paigaldamise
kuupäev.
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5. Paigaldage uus kassett ja ühendage kaks
voolikut. Veenduge, et vooliku liitmikud on
täielikult kassetti sisestatud.
Enne protseduuri tegemist lugege
tähelepanelikult kõiki juhiseid ja veenduge, et
olete neist aru saanud.
a. Keerake võti sisse.
b. Vajutage hoolduslülitit, mis asub
ec-H2O moodulil, ja hoidke seda 10 sekundit
allavajutatuna.
Lüliti vabastamisel hakkavad kolm
juurdevoolu näidikut
edasi-tagasi liikuma.
c. 5 sekundi jooksul pärast
hoolduslüliti vabastamist, sel ajal kui kolm
märgutuld
liiguvad edasi-tagasi, vajutage kiiresti
moodulil ec-H2O asuvat lahuse juurdevoolu
nuppu
ja vabastage see.
Kolm märgutuld vilguvad seejärel
kolm korda, andes märku taimeri
lähtestamisest. Korrake toimingut, kui
tuled ei vilgu kolm korda.

MASINA TÕSTMINE TUNGRAUAGA
OHUTUSNÕUDED: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.
Kasutage masina hooldamiseks ülestõstmiseks
selleks ettenähtud kohti. Tühjendage jäätmepaak
ja puhastuslahuse paak ning seadke masin enne
tungrauaga tõstmist tasasele pinnale.
OHUTUSNÕUDED: tõstke masina hooldamisel
masinat tungrauaga ainult selleks ettenähtud
kohtadest. Toestage masin aluspukkidega.
Kasutage tungrauda või tõstukit. mis suudab
kanda masina kaalu.
Tagumine tõstepunkt.

Eesmine tõstepunkt.
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MASINA ESIOSA TÕSTMINE

MASINA TAGAOSA TÕSTMINE

OHUTUSNÕUDED: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

OHUTUSNÕUDED: enne masina juurest
lahkumist või selle hooldamist peatuge tasasel
pinnal, lülitage masin välja ja eemaldage võti.

1. Seadke rool asendisse, kus eesmised rattad on
suunatud otse ette.

1. Blokeerige mõlemad esirattad.

2. Blokeerige tagaratas.

2. Pöörake kaabitsa koost masina paremale küljele.
3. Eemaldage masina alumine kate.

3. Paigutage tungraud masina eesosas olevasse
keskmisesse tõstepunkti.
4. Kasutage tungrauda, et masin põrandalt üles
tõsta.

4. Paigutage tungraud kinnitusaasa/tõstepunkti
alla ja seadke kõik voolikud/kaablid niimoodi, et
masina tõstmine neid ei muljuks.
5. Asetage tugipukk teise tõstepunkti alla ja
langetage masin tugipukile niimoodi, et masina
raskus on toetatud korraga nii tugipuki kui ka
tungrauaga.

5. Kasutage tungrauda, et masin põrandalt üles
tõsta.

6. Kui olete hooldamise lõpetanud, kasutage
tungrauda, et tõsta masin tugipukilt üles,
eemaldage tugipukk masina alt ja langetage
masin põrandale.
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6. Asetage masina tagaosa alla puuklots, et selle
raskust rohkem toetada.

Lükake või pukseerige masinat ainult väga lühikestel
vahemaadel ja mitte kiiremini kui 2 mi/h (3,2
km/h). Masin EI OLE ette nähtud lükkamiseks või
pukseerimiseks pikal vahemaal või suurtel kiirustel.
TÄHELEPANU! Ärge lükake ega pukseerige
masinat pikal vahemaal, vastasel korral võib
veosüsteem kahjustuda.
Kohe pärast masina lükkamise lõpetamist eemaldage
kruvikeeraja elektroonilise piduri hoova ja rummu
vahelt. Ärge kunagi kasutage masinat, kui selle pidur
on deaktiveeritud.
OHUTUSNÕUDED: Ärge kasutage masinat, kui
selle pidur on deaktiveeritud.

7. Kui olete hooldamise lõpetanud, kasutage
tungrauda, et tõsta masin puuklotsilt üles,
eemaldage puuklots masina alt ja langetage
masin põrandale.

MASINA TRANSPORTIMINE
Masinat treileri või veokiga transportides järgige
hoolikalt laadimise ja fikseerimise protseduuri.

8. Paigaldage alumine kate masinale tagasi.

MASINA LÜKKAMINE, PUKSEERIMINE
JA TRANSPORTIMINE
MASINA LÜKKAMINE JA PUKSEERIMINE
OHUTUSNÕUDED: Seadme hooldamisel ärge
lükake ega pukseerige masinat, kui operaator
seadet ei juhi.
Kui masin ei ole töökorras, võib seda lükata eest või
tagant, kuid pukseerida tohib masinat ainult eest.
Enne masina pukseerimist või lükkamist tuleb pidur
deaktiveerida. Pidurite deaktiveerimiseks sisestage
väikese kruvikeeraja ots elektroonilise piduri hoova
ja rummu vahele. Kui pidur on deaktiveeritud, saab
masinat vabalt liigutada.

1. Tühjendage paagid, tõstke üles puhastuspea ja
eemaldage kaabitsa koost.
2. Laadige masin ettevaatlikult haagisele või
veokile.
OHUTUSNÕUDED: masina veokile või treilerile
laadimisel / veokilt või treilerilt mahalaadimisel
kasutage kaldteed, mis suudab kanda masinat
ja operaatorit. Ärge pöörake kallakutel ega
kaldteedel. Ärge sõitke libedale kaldteele.
OHUTUSNÕUDED: Ärge kasutage laadimisel/
mahalaadimisel masinat kaldteedel, mille
tõusunurk ületab 18%. Kui kaldtee tõusunurk
ületab 18%, tuleb kasutada vintsi
3. Kui masin on laaditud, paigutage masina
esiosa vastu treileri või veoki esiosa. Langetage
puhastuspea ja pöörake võtilüliti väljalülitatud
asendisse.
4. Asetage iga ratta taha klots.
5. Kinnitage masina esi- ja tagaosa kinnitusrihmade
abil, kasutades masina raamil olevat nelja
sidumisaasa. Treileri või veoki põrandale tuleb
vajaduse korral paigaldada kinnitusaasad.
MÄRKUS. Masina transportimisel lahtises veokis või
haagisel kinnitage jäätmepaagi kaas.
TÄHELEPANU! Ärge kasutage kinnituskohtadena
juhtkonsooli ala ega tarvikusiini, et vältida
kahjustusi.
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MASINA LADUSTAMINE

JÄÄTUMISKAITSE

Masina pikemaajaliseks hoiustamiseks tuleb teha
järgmised toimingud.

Masina hoiustamine jäätumistemperatuuril.

1. Enne masina ladustamist laadige akusid, et
pikendada nende tööiga. Laadige akusid kord
kuus.

1. Tühjendage puhastuslahuse paak ja jäätmepaak
täielikult.
2. Tühjendage puhastuslahuse paagi filter, mis
asub masina all. Vahetage filter.

2. Enne ladustamist ühendage akud lahti.
3. Tühjendage ja loputage jäätmepaak ja
puhastuslahuse paak.
4. Hoidke masinat kuivas kohas, kaabits ja
puhastuspea ülemises asendis.
TÄHELEPANU! Ärge jätke masinat vihma kätte,
ladustage seda siseruumides.
5. Avage õhuringluse soodustamiseks jäätmepaagi
kaas.
6. Kui hoiustate masinat jäätumistemperatuuridel,
jätkake jaotisega „JÄÄTUMISKAITSE”.
MÄRKUS. Hoidke masinat võimalike
masinakahjustuste vältimiseks närilisteta ja
putukateta keskkonnas.
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3. Kallake puhastuslahuse paaki 1 gal / 4 l
propüleenglükoolil põhinevat / haagiselamutele
mõeldud (RV) antifriisi.
Mudelid, mis on varustatud Severe Environmenti
puhastusvahendi paagiga (lisavarustus) – tõstke
paak välja ja tühjendage see puhastusvahendist.
Pange paak tagasi. Valage puhastusvahendi
paaki 1 liiter (1/4 gallonit) propüleenglükoolipõhist
/ haagiselamutele mõeldud antifriisi.
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4. Mudelid, millel süsteemi ec-H2O pole – lülitage
masin sisse ja käivitage lahuse juurdevoolu
süsteem. Lülitage masin välja, kui antifriis on
põrandal nähtaval.
Mudelid, millel on süsteem ec-H2O ja režiim
Severe Environment – seadke puhastusvahendi
kontsentratsiooni valikunupp suurimale
kontsentratsioonile. Lülitage masin sisse ja
seadke lahuse juurdevoolu kiirus suurele
väärtusele. Käitage ec-H2O puhastust ja vajutage
nuppu Severe Environment antifriisi ringluse
tekitamiseks läbi mõlema süsteemi. Lülitage
masin välja, kui antifriis on põrandal nähtaval.
See võib võtta kuni kaks minutit.
ec-H2O mudelid – lülitage masin sisse ja lülitage
puhastuslahuse juurdevool sisse ning käivitage
ec-H2O puhastus, et lasta antifriisil läbi süsteemi
välja voolata. Lülitage masin välja, kui antifriis
on põrandal nähtaval. See võib võtta kuni kaks
minutit.
5. Mudelid, mis on varustatud automaatse aku
niisutuspaagiga (lisavarustus) – tõstke paak
masina küljest ära ja tühjendage see veest.

OLULINE! ÄRGE lisage aku automaatse
niisutuse paaki antifriisi.
6. Pärast masina hoiustamist jäätumistemperatuuril
eemaldage puhastuslahuse paagist ja
Severe Environmenti puhastusvahendi
paagist (lisavarustus) järelejäänud antifriis.
Lisage puhastuslahuse paaki ja valikulisse
puhastusvahendipaaki puhast vett ja käitage
masinat, et süsteemi loputada.
7. Täitke automaatse aku niisutamise paak (kui on
varustuses) destilleeritud veega.
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MASINA TÕRKEOTSING
Probleem

Põhjus

Lahendus

Hooldusnäidiku ikoon
vilgub

Tuvastati masina või sisseehitatud
akulaadija rike

Vt jaotist HOOLDUSNÄIDIKU KOODID

ec-H2O ikoon on
punane või vilgub
punaselt

Tuvastati süsteemi ec-H2O rike

Vt jaotist HOOLDUSNÄIDIKU KOODID

ec-H2O ikoon vilgub
punaselt ja siniselt

ec-H2O kasseti kasutusiga või
aegumiskuupäev on läbi saanud

Vahetage ec-H2O kassett

Masin ei tööta

Hädaseiskamisnupp on aktiveerunud

Keerake nuppu lähtestamiseks

Tuvastati masina rike

Vt jaotist HOOLDUSNÄIDIKU KOODID

Akud on tühjad

Laadige akusid

Lahtised akukaablid

Kinnitage lahtised kaablid

Aku(de) rike

Vahetage aku(d)

Võtme rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga

Rohelise käivituspedaali rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga

Kaitselüliti on rakendunud

Lähtestage kaitselüliti

Juhtplaadi rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga

Pistik pole toiteallikasse ühendatud

Kontrollige pistiku ühendust

Akud on liigselt tühjenenud

Vahetage akud

Tuvastati akulaadija rike

Vt jaotist HOOLDUSNÄIDIKU KOODID

Akulaadija rike

Vahetage laadija

Katkine voolujuhe

Asendage voolujuhe

Edasi-/tagasiliikumise tuli vilgub kiiresti

Eemaldage parem jalg roheliselt
käivituspedaalilt

Tuvastati pöörlemise rike

Vt jaotist HOOLDUSNÄIDIKU KOODID

Kaitselüliti on rakendunud

Lähtestage kaitselüliti

Veomootori või juhtmete rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga

Mootori süsinikharjad on kulunud

Võtke ühendust hooldustöökojaga

Tuvastati harja mootori rike

Vt jaotist HOOLDUSNÄIDIKU KOODID

Lapi mootori või juhtmete rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga

Mootori süsinikharjad on kulunud

Võtke ühendust hooldustöökojaga

Rihm purunenud või lõtv

Võtke ühendust hooldustöökojaga

Kaabitsa koost on põrandalt kõrgemale
tõstetud

Langetage kaabitsa koost põrandale

Tuvastati imuri mootori rike

Vt jaotist HOOLDUSNÄIDIKU KOODID

Imuri mootori või juhtmete rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga

Sisseehitatud
akulaadija ei tööta

Masin ei pöörle

Harja mootor ei tööta

Imuri mootor ei tööta

Halb puhastustulemus Praht jääb harjale/lapile

T350 9016462 (1-2019)

Eemaldage praht

Hari/lapp on kulunud

Vahetage lapp/hari

Vale harja surve

Reguleerige harja survet

Vale harja/lapi tüüp

Kasutage õiget harja/lapi tüüpi

Madal aku laetuse tase

Laadige akusid

Ebaühtlane harja surve

Puhastuspea/harjad pole ühel tasandil.
Võtke ühendust hooldustöökojaga
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Probleem

Põhjus

Lahendus

Jooksev vesi – vee
üleskorjamine on halb
või puudub üldse

Jäätmepaak on täis või liigne vaht

Tühjendage jäätmepaak

Võtke tühjendusvooliku kork lahti

Pange kork tagasi

Kulunud kaabitsa labad

Pöörake kaabitsa labasid või vahetage
need välja

Ummistunud tilgapüüdur (kaabitsa koost) Eemaldage kate ja puhastage see
Ummistunud põrandahari

Puhastage põrandaharja

Lahtine imuri vooliku ühendus

Kinnitage imuri vooliku ühendus

Ummistunud imuri voolik

Loputage imuri voolikut

Kahjustatud imuri voolik

Vahetage imuri voolik

Ummistunud ujuksulguri sõel
jäätmepaagis

Puhastage sõel

Jäätmepaagi kaas ei ole täielikult suletud Kontrollige kaant takistuste suhtes
Vähene või puuduv
puhastusvahendi vool

Severe Environmenti
paak ei doseeri
puhastusvahendit

Aku automaatse
niisutuse paak ei
doseeri vett

Lühike tööaeg
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Jäätmepaagi kaane tihendid on vigased

Vahetage tihendid välja

Puhastuslahuse paak on tühi

Täitke puhastuslahuse paak

Puhastuslahuse madal juurdevoolutase

Suurendage puhastuslahuse
juurdevoolutaset

Ummistunud puhastuslahuse paagi filter

Puhastage filter

Puhastuslahuse pealevooluvoolik on
ummistunud

Loputage lahuse pealevooluvoolikut

ec-H2O pump ei eeltäitu

Taaskäivitage masin ja seadke
voolukiirus suureks

Puhastusvahendit pole

Täitke paak

Ujuklüliti rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga

Pumba rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga

Pumba potentsiomeetri rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga

Juhtpaneeli rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga

Paak on tühi

Täitke paak

Pumba rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga

Pumba eeltäitmist ei toimu

Võtke ühendust hooldustöökojaga

Juhtplaadi rike

Võtke ühendust hooldustöökojaga

Madal aku laetuse tase

Laadige akusid

Akud vajavad hooldust

Vt jaotist AKUD

Vigane aku või aku tööiga on lõppenud

Vahetage akud

Aku tühjenemise näidik (BDI) on valesti
programmeeritud

Vt jaotist AKUDE LAADIMINE

Akulaadija rike

Vahetage akulaadija

Harja surve on seatud liiga tugevaks

Vähendage harja survet
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TEHNILISED ANDMED
MASINA ÜLDISED MÕÕTMED/MAHUD/JÕUDLUS
MUDEL
Pikkus
Pikkus (koos tarvikukäruga)

20 in / 500 mm ühe kettaga

24 in / 600 mm kahe kettaga

55 in / 1397 mm

55 in / 1397 mm

77.75 in / 1975 mm

77.75 in / 1975 mm

Laius (kere)

26,5 in / 673 mm

26,5 in / 673 mm

Kõrgus

49 in / 1245 mm

49 in / 1245 mm

Kaal

490 lb / 222 kg

495 lb / 225 kg

Kaal (koos akudega)

725 lb / 329 kg

730 lb / 331 kg

GVW

1100 lb / 500 kg

Tarvikukäru (valikuline) maksimaalne kandevõime
Kaabitsa laius

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

30,7 in / 780 mm

Puhastuslahuse paagi maht

14,1 gal / 53 l

Jäätmepaagi maht

18,4 gal / 70 l

Severe Environmenti paagi maht

0,66 gal / 2,5 l

Automaatse aku niisutuspaagi maht
Pesemisjälje laius
Allasurumine

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

24 in / 610 mm

62 lb / 28 kg
90 lb / 41 kg

64 lb/ 29 kg
91 lb / 41 kg

Puhastuskiirus

0,2–3,6 mi/h / 0,32–5,8 km/h

Transpordikiirus

0,2–3,6 mi/h / 0,32–5,8 km/h

Tagurdamiskiirus

0–1,1 mi/h / 0–1,8 km/h
2

Tootlikkus – hinnanguline tegelik

24 588 ft /h / 2287 m2/h

30 052 ft2/h / 2795 m2/h

ec-H2O tootlikkus – hinnanguline tegelik

25 284 ft2/h / 2351 m2/h

30 903 ft2/h / 2874 m2/h

Ümberpööramiskoridori laius

60 in / 1524 mm

Vahekäigu laius pööramiseks (koos tarvikukäruga)

80 in / 2032 mm

Kaldenurk puhastamisel

9%

Maksimaalne kaldenurk transportimisel (masina täismassi
korral)

9%

Kaldenurk laadimisel – paagid tühjad

18%

Puhastuslahuse juurdevoolukiirus

Madal: 0,15 gal/min / 0,57 l/min, keskmine: 0,35 gal/min / 1,32 l/min,
kõrge: 0,50 gal/min / 1,89 l/min

ec-H2O lahuse juurdevoolukiirus

Madal: 0,12 gal/min / 0,45 l/min, keskmine: 0,25 gal/min / 0,95 l/min,
kõrge: 0,35 gal/min / 1,32 l/min

Harja mootor(id)
Veomootor

24 V DC, 0,87 hj / 65 kW
24 V DC, 0,64 hj / 48 kW, 20 A

Imuri mootor

24 V DC, 0,62 hj / 46 kW, 19,1 A

Vee tõstejõud

42 in H2O / 1067 mm

Vee eemaldamine, režiim Quiet-Mode (Vaikne režiim)
ec-H2O lahusepump
Severe Environmenti lahusepump
Automaatne aku niisutuspump

30 in H2O / 762 mm
24 V DC, 2 A, 1,0 gal/min/ 3,8 l/min, minimaalne avatud juurdevool
24 V DC, 1,7 A, 2,0 untsi/min / 59 ml/min, min avatud juurdevool
13,5 V DC, 4 A, 0,9 gal/min / 3,5 l/min, min avatud voog

Masina pinge

24 V DC

Aku mahtuvus

4–6 V 210 Ah C/20 märg, 4–6 V 240 Ah C/20 märg,
4–6 V 220 Ah C/20 AGM

Tarbitav koguvõimsus
Sisseehitatud akulaadija
Masinaväline nutikas akulaadija
Kaitseklass
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1,1 kW
115–240 V AC, 50/60 Hz, 24 V DC, 25 A
85–270 V AC, 50/60 Hz, 24 V DC, 650 W (27,1 A)
IPX3
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TEHNILISED ANDMED
MUDEL

20 in / 500 mm ühe kettaga

24 in / 600 mm kahe kettaga

Helirõhu tase LpA*

63,7 dBA

64,5 dBA

Helirõhu tase LpA* – Quiet-Mode

59,7 dBA

61,3 dBA

Helitaseme mõõtemääramatus KpA*

3,0 dBA

3,0 dBA

Helivõimsuse taseme mõõtemääramatus LpA –
mõõtemääramatus KpA*

82,5 dBA

84,0 dBA
<2,5 m/s2

Käelabasse/käsivarde kanduv masina vibratsioon*

Töökeskkonna temperatuur

Min: 36 °F / 2 °C Max: 110 °F / 43 °C

MASINA MÕÕTMED
20 in / 500 mm Ühe kettaga mudel:

727 mm
(28.6 in)

673 mm
(26.5 in)

1,245 mm
(49 in)

1397 mm
(55 in)
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TEHNILISED ANDMED
24 in / 600 mm Kahe kettaga mudel:

780 mm
(30.7 in)

673 mm
(26.5 in)

1,245 mm
(49 in)

1397 mm
(55 in)

Tarvikukäru (valikuline)

1975 mm
(77.75 in)
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JÄRELEVAATAJA JUHTELEMENDID
TÄHELEPANU! Käesolevad juhised on mõeldud
vaid järelevaatajale. Eemaldage leheküljed
juhendist, kui vaja.
Järelevaataja juhtelemendid võimaldavad
järelevaatajal operaatori jaoks masina
puhastussätteid programmeerida.
Lukustusfunktsioon takistab operaatoril tsoonisätete
muutmist või salvestamist.

3. Järelevaataja juhtrežiimi valimiseks või
muutmiseks vajutage ja hoidke all vastavat
tsooni juhtnuppu, kuni LED vilgub kolm korda.
Lukustatud režiimi 3 valimiseks vajutage ja
hoidke korraga all tsooni juhtnuppe 1 ja 2.
Valiku langetamise järel jääb LED uue režiimi
tähistamiseks püsivalt põlema.
Lukustamata režiim 1 = tsooni juhtnupp 1
Lukustatud režiim 2 = tsooni juhtnupp 2
Lukustatud režiim 3 = tsooni juhtnupud 1 ja 2

Järelevaataja juhtelementidega on võimalik
vähendada masina muutuvust, tagades korratavad
puhastustulemused ja töö kvaliteedi kasutaja
kogemusest olenemata, ja vähendada väljaõppele
kuluvat aega.
PRO‐MEMBRANE’I JUHTPANEELI MUDEL
Masinal saab valida kolm järelevaataja juhtrežiimi.
Lukustamata režiim 1: operaator saab juhtida
täielikult kõik puhastusparameetrid ja eelhäälestatud
tsooni juhtnuppe ümber konfigureerida. Lukustamata
režiim 1 on tehase vaikesäte.

Lukustamata režiim 1 Lukustatud režiim 2 Lukustatud režiim 3

4. Vajutage puhastuslahuse juurdevoolu nuppu,
et valida tsooni juhtnupu eelsätted lukustatud
režiimi 2 või 3 jaoks.

Lukustatud režiim 2: järelevaataja eelhäälestab
ja lukustab tsooni juhtnupud. Operaator
saab eelhäälestatud tsooni juhtnuppe ümber
konfigureerida, kuid ei saa neid salvestada.
Lukustatud režiim 3: järelevaataja eelhäälestab ja
lukustab tsooni juhtnupud. Operaator saab kasutada
ainult järelevaataja eelhäälestatud tsooni juhtnuppe.
JÄRELEVAATAJA JUHTREŽIIMIDESSE
SISENEMINE
1. Peatage masin tasasel pinnal ja keerake võti
välja (asendisse O).
2. Vajutage ja hoidke all harja surve nuppu,
keerates võtme sisse. Vabastage nupp, kui
äärmise parempoolse aku tühjenemise näidiku
LED süttib. Nupu vabastamise järel kuvatakse
aktiivne järelevaataja juhtrežiim, nagu on
kirjeldatud etapis 3.
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5. Valige alltoodud loendist tsooni juhtnupu
eelsätted, seejärel vajutage ja hoidke tsooni
juhtnuppu all, kuni see vilgub kolm korda,
et eelsätted salvestada. Korrake toimingut
teiste tsoonidega. Tsooni juhtimise 3
eelhäälestamiseks vajutage korraga tsooni
juhtnuppe 1 ja 2.
Tsooni juhtimise eelsätted:
-- Harja surve määr
-- Puhastuslahuse juurdevoolukiirus
-- Nupp Quiet-Mode sees või väljas
-- Režiimi ec-H2O lüliti sees või väljas
-- Nupp Severe Environment sees või väljas
(hoidke nuppu 3 sekundit, kuni LED süttib)
-- Maksimaalse puhastuskiiruse säte
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JÄRELEVAATAJA JUHTELEMENDID
Maksimaalse puhastuskiiruse reguleerimiseks
vajutage nuppu Severe Environment, et liikuda
läbi viie kiirusevaliku, nagu on kirjeldatud allpool.
Mudelitel, millel pole nuppu Severe Environment,
vajutage näidatud ala paneelil. Nupp on varjatud.
Kiirusevalik kuvatakse aku tühjenemise näidiku
LED-iga. Punane LED osutab kõige madalamale
kiirusele. Äärmine parempoolne roheline LED
tähistab suurimat kiirust.

Madalaim

Kõrgeim

MÄRKUS. Maksimaalset puhastuskiirust saab
kohandada vaid järelevaataja lukustatud režiimides 2
ja 3.
6. Järelevaataja juhtrežiimist väljumiseks keerake
võti välja.
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PRO-PANELI JUHTSEADISTEGA MUDEL
Avakuvaga liidestuvaid kasutajarežiime on kaht
tüüpi.

SISENEMINE JÄRELEVAATAJA REŽIIMI
1. Lülitage masin sisse. Käivitumisel kuvatakse
avakuva. Vajutage abinuppu.

Operaatori režiim – masinat saab kasutada õiguste
ja piirangutega, mida kontrollib järelevaataja.
Operaatori režiimi avakuva piirab ligipääsu masina
sätete nupule ja maksimaalse puhastuskiiruse
nupule. On kaks kasutajarežiimide tüüpi, mis
liidestuvad operaatori avaekraaniga:

2. Vajutage sisselogimisnuppu.

Järelevaataja režiim – masinat saab kasutada
piiranguteta ja kõigi juhtelementidega, koos õiguste
ja piirangute seadmise võimalusega operaatori
režiimile ja sisselogimisvõimele. Järelevaataja
režiimi avakuva võimaldab ligipääsu masina sätete
nupule ja maksimaalse puhastuskiiruse nupule.
3. Esimesel kasutuskorral – sisestage tehases
määratud järelevaataja režiimi vaikimisi
kasutatav sisselogimiskood 1234, seejärel
vajutage rohelist sisestusnuppu.

Tehasest tarnitud uus masin käivitub vaikimisi
automaatselt järelevaataja režiimis, kasutades
eelmääratud järelevaataja vaikeprofiili. Tehases
määratud masina vaikimisi järelevaataja
sisselogimiskood on 1234. Sisselogimisnumbrit
pole vaja enne, kui see on aktiveeritud. Vaikimisi
kasutatavat järelevaataja profiili nime ja
sisselogimisnumbrit saab muuta, nagu on kirjeldatud
selles jaotises. Kui olete uue määratud järelevaataja
režiimi sisselogimisumbri unustanud, kasutage
sisselogimise taastekoodi 836626826.
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4. Kuvatakse järelevaataja režiimi avakuva.
Vajutage masina sätete nuppu.

PROFIILIDE LISAMINE/EDIGEERIMINE
1. Vajutage nuppu Add/Edit Profiles (Profiilide
lisamine/redigeerimine), et sisestada uus
kasutajaprofiil.

5. Masina sätete kuva võimaldab juurdepääsu
järgmisele menüüle.
2. Vajutage nuppu Add Profile (Profiili lisamine), et
lisada uus kasutajaprofiil.

Video help (Abivideod) – konkreetsete töö- ja
hooldustoimingute vaatamiseks.
Add/Edit Profiles (Lisa/redigeeri profiile)
– kasutage kasutajaprofiilide lisamiseks/
redigeerimiseks masina kasutamisel.
Battery Type (Aku tüüp) – kasutage masina
konfigureerimiseks erinevate akutüüpide
jaoks. Vt jaotist AKUD.

Olemasoleva profiili redigeerimiseks klõpsake
nuppu Redigeeri profiili.
Olemasoleva profiili kopeerimiseks klõpsake
nuppu Kopeeri profiil.
Olemasoleva profiili kustutamiseks klõpsake
nuppu Kustuta profiil.

Enable Login (Sisselogimise lubamine)
– masina kasutamisel kohustusliku
sisselogimiskoodi aktiveerimiseks masina
käivitamisel.
Calibrate Touch (Puudutuse kalibreerimine)
– puutetundliku ekraani uuesti
kalibreerimiseks, kui puutepunktid nihkuvad
paigast.
Factory Reset (Tehaselähtestus) –
lähtestab järelevaataja sisselogimiskoodi
tehase vaikekoodile 1234, eemaldab
kasutajaprofiilid ja lähtestab muudetud
eelsätetega tsooni juhtnupud tehasesätetele.
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JÄRELEVAATAJA JUHTELEMENDID
3. Vajutage nuppu Operator (Operaator), et
lisada operaatori režiimi profiil või vajutage
nuppu Supervisor (Järelevaataja), et lisada
järelevaataja režiimi profiil.
Märkus. Masinal vaikimisi kasutatavat järelevaataja
profiili ei saa profiilide loendist kustutada.

Vajutage operaatori profiili lisamiseks/
redigeerimiseks/kopeerimisek/kustutamiseks
nuppu Operaator.

5. Määrake uuele kasutajaprofiilile
sisselogimiskood, seejärel vajutage rohelist
sisestusnuppu. Uus sisselogimiskood
võib olla mis tahes 3- kuni 8-kohaline
numbrikombinatsioon.

6. Valige juhtelemendid, millele peaks saama
juurdepääsu ainult uus kasutaja. Roheline
osutab lukustamata juhtelementidele ja hall
osutab lukustatud juhtelementidele. Uue
profiili salvestamiseks vajutage vilkuvat
salvestusnuppu.

Vajutage järelevaataja profiili lisamiseks/
redigeerimiseks/kopeerimiseks/
kustutamiseks järelevaataja nuppu.
4. Sisestage uue kasutajaprofiili nimi, seejärel
vajutage rohelist sisestusnuppu.

7. Uus kasutajaprofiil on nüüd salvestatud
operaatori profiilide loendisse, nagu näidatud
illustratsioonil. Lisada saab mitu operaatori ja
järelevaataja kasutajaprofiili. Eelmisele kuvale
naasmiseks ja täiendavate kasutajaprofiilide
lisamiseks vajutage tagasinoolt.
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8. Sisselogimiskuva lubamiseks masina käivitamisel
vt jaotist „Sisselogimiskuva lubamine”.

SISSELOGIMISKUVA LUBAMINE
1. Lülitage masin sisse.

5. Vajutage nuppu Yes (Jah).

6. Nüüd kuvatakse masina käivitamisel
sisselogimiskuva. Uus kasutaja peab masina
kasutamiseks sisestama talle määratud
sisselogimiskoodi.

2. Vajutage spikrinuppu ja logige masinasse sisse
järelevaataja režiimis. Vt jaotist „Sisenemine
järelevaataja režiimi“.
3. Vajutage masina sätete nuppu.

4. Vajutage nuppu „Luba sisselogimine”. Nupp
Enable Login (Luba sisselogimine) muutub
nupuks Disable Login (Keela sisselogimine).

T350 9016462 (1-2019)

7. Kui kasutaja on masinaga töötamise lõpetanud,
on soovitatav, et ta logib välja, vajutades sätete
nuppu ja vajutades seejärel väljalogimisnuppu.
Teiseks väljalogimise võimaluseks on keerata
võti asendisse „väljas".
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SISSELOGIMISKUVA KEELAMINE
1. Lülitage masin sisse.
2. Vajutage spikrinuppu ja logige masinasse sisse
järelevaataja režiimis. Vt jaotist SISENEMINE
JÄRELEVAATAJA REŽIIMI.

6. Vajutage nuppu Operator (Operaator) või
Supervisor (Järelevaataja), et seada soovitud
kasutajaprofiil avakuva sisselogimiseta
vaikevalikuks.

3. Vajutage masina sätete nuppu.

7. Valige eelmääratud kasutajaprofiil. Antud näites
on valitud operaatori profiil „JOHN”. Sätte
rakendamiseks keerake võti välja.
4. Vajutage nuppu „Keela sisselogimine”.

5. Vajutage nuppu Yes (Jah), et keelata
sisselogimine masina käivitamisel.

8. Nüüd on avakuva häälestatud operaatori
profiili jaoks nii, et masina käivitamisel vaikimisi
sisselogimist ei nõuta.
MÄRKUS. vaikimisi valitud sisselogimiseta avakuva
kasutajaprofiili muutmiseks tuleb sisselogimine uuesti
lubada ja seejärel juhiste kohaselt keelata.
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TEHASES MÄÄRATUD JÄRELEVAATAJA
SISSELOGIMISKOODI MUUTMINE
1. Vajutage masina sätete nuppu.

2. Vajutage nuppu Add/Edit Profiles (Profiilide
lisamine/redigeerimine).

4. Vajutage nuppu Supervisor (Järelevaataja)
ja seejärel nuppu DEFAULT SUPER
(Vaikejärelevaataja).

5. Vajutage tehases määratud sisselogimiskoodile
ja sisestage uus sisselogimiskood. Uue
sisselogimiskoodi salvestamiseks vajutage
vilkuvat salvestusnuppu.

3. Vajutage nuppu Edit Profile (Profiili
redigeerimine).
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PUHASTUSKIIRUSE MUUTMINE
1. Lülitage masin sisse.
2. Vajutage spikrinuppu ja logige masinasse sisse
järelevaataja režiimis. Vt jaotist SISENEMINE
JÄRELEVAATAJA REŽIIMI.

4. Seejärel vajutage ja hoidke all tsooni nuppu, kuni
ekraan palub anda uuele eelhäälestatud tsoonile
nime. Valige määrang Yes (Jah) eelhäälestatud
tsoonile nime andmiseks.

3. Vajutage maksimaalse puhastuskiiruse nuppu, et
kuvada puhastuskiiruse reguleerimisriba.

5. Kui tsooni sätted on konfigureeritud näiteks
fuajee puhastamiseks, siis andke tsoonile nimi
„FUAJEE”. Vajutage rohelist noolt uue tsooni
eelhäälestuse salvestamiseks.
4. Vajutage maksimaalse puhastuskiiruse
suurendamiseks nuppu (+). Vajutage
maksimaalse puhastuskiiruse vähendamiseks
nuppu (–).
EELHÄÄLESTATUD TSOONI JUHTNUPPUDE
MUUTMINE
1. Valige alltoodud loendist soovitud sätted.
-- Harja surve määr
-- Puhastuslahuse juurdevoolukiirus
-- Quiet-Mode sees või väljas
-- ec‐H2O režiim sees või väljas (lisavarustus)
-- Režiim Severe Environment sees või väljas
(lisavarustus)
-- Maksimaalne puhastuskiirus

6. Nimi kuvatakse tsooni sätte numbri kohal tsooni
nupu vajutamisel. Korrake protsessi teise tsooni
eelsätetega.

2. Lülitage masin sisse.
3. Vajutage spikrinuppu ja logige masinasse sisse
järelevaataja režiimis. Vt jaotist „Sisenemine
järelevaataja režiimi“.
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SISSEEHITATUD AKULAADIJA SÄTETE
MUUTMINE (Pro-Paneliga mudel)
1. Keerake võti sisselülitamisasendisse.
2. Vajutage avakuval asuvat sätete nuppu.

PUUTE KALIBREERIMINE
1. Lülitage masin sisse, logige sisse peamisesse
juhtkuvasse ja vajutage järelevaataja
sätete kuvamiseks sätete nuppu. Vt jaotist
SISENEMINE JÄRELEVAATAJA REŽIIMI.
2. Vajutage puudutuse uuesti kalibreerimiseks
puudutuse kalibreerimise nuppu. Juhul kui
puutepunktid on joondusest väljas.

3. Vajutage nuppu Battery Type (Aku tüüp).

4. Valige masinasse paigaldatud aku tüüp ja selle
kaubamärk. Tüübi ja kaubamärgi leiate aku
sildilt. Vajutage akuvalikute vahel liikumiseks
üles- ja allanoolt.

MÄRKUS. Akulaadija profiil ja aku tühjenemise
näidik programmeeritakse automaatselt ümber, kui
valida aku tüüp.
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