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Este manual é fornecido com cada novo modelo.
Fornece as instruções de utilização e de manutenção
necessárias.

Leia este manual na íntegra e compreenda o modo
de funcionamento da máquina antes de a utilizar
ou de efectuar operações de manutenção.

Esta máquina prestará um excelente serviço . No
entanto, obterá os melhores resultados com os
menores custos, se:

S a máquina for utilizada com cuidados razoáveis;

S a máquina for revista regularmente de acordo com
as instruções de manutenção fornecidas para a
máquina;

S a manutenção da máquina for feita com peças
fornecidas pelo fabricante ou equivalentes.

Para ver, imprimir ou transferir manuais on- line
visite www.tennantco.com/manuals

As peças e consumíveis podem ser encomendados
online, por telefone, fax ou correio.

PROTEGER O AMBIENTE
Elimine os materiais de empacotamento, os
componentes da máquina antigos, como
baterias, líquidos perigosos, como líquido
anticongelante e óleo, de uma forma
ecologicamente segura de acordo com os
regulamentos de eliminação de lixo locais.

Faça sempre a reciclagem.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden-Holanda

europe@tennantco.com www.tennantco.com
Especificações e peças sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Instruções originais, copyright E2008- 2016 Tennant Company.
Todos os direitos reservados. Impresso na Holanda.

DADOS DA MÁQUINA

Preencha na altura da instalação para futura
referência.

Modelo nº -

Nº de série -

Opções da máquina -

Vendedor -

Telefone do vendedor -

Número de cliente -

Data de instalação -
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MEDIDAS DE SEGURANÇA

Esta máquina destina- se a uso comercial.
Destina- se exclusivamente a esfregar pavimentos
rígidos em ambiente coberto, e não se destina a
qualquer outra utilização.

O seguinte símbolo de aviso e o cabeçalho ”POR
RAZÕES DE SEGURANÇA” são utilizados ao longo
deste manual, conforme indicado na sua descrição:

AVISO: Para advertir sobre os perigos e as
práticas inseguras que podem causar ferimentos
graves ou morte.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Para identificar
procedimentos que devem ser seguidos para a
utilização segura do equipamento.

Todos os operadores têm de ler, entender e pôr em
prática as seguintes precauções de segurança.

As seguintes precauções de segurança assinalam
condições potencialmente perigosas para o
operador ou para o equipamento.

AVISO: Perigo de incêndio ou explosão:

- Não recolha materiais inflamáveis.

- Não utilize próximo de líquidos inflamáveis,
vapores ou poeiras combustíveis.

- Utilize apenas agentes de limpeza de
pavimentos aprovados comercializados para a
utilização em máquinas.

- As baterias emitem gás de hidrogénio.
Mantenha as baterias longe de faíscas e
chamas. Mantenha o compartimento das
baterias aberto durante o carregamento.

AVISO: Perigo de choque eléctrico

- Desligue os cabos das baterias e a ficha do
carregador antes de prestar assistência à
máquina.

- Não carregue baterias com cabos de
alimentação danificados. Não altere a ficha do
cabo eléctrico.

Se o cabo de alimentação do carregador estiver
danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou
pelo seu agente representante, ou por pessoal de
assistência com idênticas qualificações, para
evitar todos os riscos.

AVISO: Escova em rotação. Mantenha as
mãos afastadas. Desligue a corrente antes de
efectuar trabalhos na máquina.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA:

1. Não utilize a máquina:

- numa área em que existam
vapores/líquidos inflamáveis ou poeiras
combustíveis.

- excepto pessoal qualificado e autorizado.
- excepto se o manual do utilizador tenha

sido lido e compreendido.
- se não estiver nas condições de utilização

adequadas.

2. Antes de ligar a máquina:
- Verifique se todos os equipamentos de

segurança estão instalados e a funcionar
correctamente.

- coloque sinalização de ”chão molhado”,
conforme seja necessário.

3. Quando utilizar a máquina:
- conduza devagar em percursos inclinados

ou escorregadios.
- utilize calçado que não escorregue.
- reduza a velocidade quando virar.
- comunique imediatamente qualquer dano

ou avaria da máquina.
- não permita que crianças brinquem com a

máquina nem à volta dela.
- siga as instruções de mistura e

manuseamento inscritas nos recipientes
dos produtos químicos.

- não utilize a máquina em superfícies
inclinadas.

4. Antes de abandonar a máquina ou de efectuar
operações de manutenção:
- pare a máquina numa superfície plana.
- desligue a máquina.
- aplique o travão de estacionamento, se

disponível.
- retire a chave.

5. Quando efectuar a manutenção da máquina:
- evite aproximar- se de peças em

movimento. Não utilize casacos, camisas
ou mangas largos;

- desligue as ligações da bateria antes de
trabalhar na máquina.

- utilize luvas de protecção e protecção
ocular quando manusear baterias ou cabos
de baterias.

- evite o contacto com o ácido da bateria.
- não limpe a máquina sob forte pulverização

ou qualquer jacto de água. Pode ocorrer
uma avaria eléctrica.

- utilize peças de substituição fornecidas ou
aprovadas pelo fabricante.

- todas as reparações da máquina devem ser
efectuadas por pessoal qualificado.

- não altere o design original da máquina.
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6. Quando transportar a máquina:
- drene os depósitos antes de carregar a

máquina.
- desligue a máquina.
- não levante a máquina quando as baterias

estiverem instaladas.
- obtenha ajuda para levantar a máquina.
- quando carregar ou descarregar a máquina

para um, ou de um, camião ou atrelado,
utilize uma rampa com as características
recomendadas.

- utilize correias de fixação para amarrar a
máquina ao camião ou ao atrelado.

- coloque a cabeça de lavagem na posição
inferior.

- aplique o travão de estacionamento, se
disponível.

ETIQUETAS DE SEGURANÇA

As etiquetas de segurança aparecem na máquina nas localizações indicadas. Substitua as etiquetas se caírem ou
ficarem danificadas ou ilegíveis.

ETIQUETA DE ESCOVA EM
ROTAÇÃO -
Localizada na cabeça de lavagem

AVISO: Escova em rotação.
Mantenha as mãos afastadas.
Desligue a corrente antes de
efectuar trabalhos na máquina.

ETIQUETA DE LEITURA DO
MANUAL -
Localizada no depósito de recuperação.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA:
Não utilize a máquina sem ler e
compreender o manual de
utilização.

ETIQUETA DE CARGA DA BATERIA -
Localizada na parte inferior do depósito de
recuperação.

AVISO: Perigo de incêndio ou
explosão. As baterias emitem gás de
hidrogénio. Mantenha as baterias longe
de faíscas e chamas. Mantenha o
compartimento das baterias aberto
durante o carregamento.

AVISO: Perigo de incêndio ou
explosão. Não utilize líquidos
inflamáveis. Não recolha líquidos
inflamáveis.
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COMPONENTES DA MÁQUINA
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1. Interruptor de corrente principal
2. Gatilhos de activação
3. Indicador do nível de carga das baterias
4. Pega de controlo ajustável
5. Alavanca de elevação do rodo
6. Botão de ajuste da altura da consola de controlo
7. Tubo de drenagem do depósito de recuperação
8. Botão do disjuntor do motor das escovas
9. Cabo de alimentação do carregador de bateria

interno
10. Pedal de elevação da cabeça de lavagem
11. Tubo de aspiração do rodo
12. Unidade do rodo
13. Rolos de parede
14. Carregador de bateria interno (opcional)
15. Contador de horas

16. Tubo de drenagem/indicador de enchimento do
depósito de solução

17. Suporte de armazenamento do rodo
18. Suporte do copo
19. Tampa do depósito de recuperação
20. Depósito de recuperação
21. Porta de enchimento do depósito de solução
22. Depósito de solução
23. Botão de libertação do bloqueio da

escova/suporte dos acessórios
24. Janela do suporte dos acessórios
25. Cabeça de lavagem
26. Saia da cabeça de lavagem
27. Botão de controlo do fluxo de solução
28. Compartimento das baterias

SÍMBOLOS DE FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA

Interruptor de
corrente principal

Controlo do fluxo
da solução

Disjuntor do motor
de escovas

Travão de estacionamento
(opção)

2% (1) Nível de inclinação
máximo

Indicador de
descarga da bateria
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INSTALAR A MÁQUINA

DESEMBALAR A MÁQUINA

1. Verifique cuidadosamente a embalagem de
transporte para ver se há sinais de danos. Informe
o transportador imediatamente no caso de haver
danos.

2. Verifique a lista do conteúdo. Se faltar alguma
coisa, contacte o distribuidor.
Conteúdo:
S 2 baterias de 12V (Opcional)
S 2 espaçadores de esponja para baterias
S Apoio da bateria
S Cabo da bateria
S Unidade do rodo

3. Remova a máquina da palete através da rampa
instalada.

ATENÇÃO: Não remova a máquina sem a rampa
instalada, porque este procedimento pode
provocar danos.

INSTALAR AS BATERIAS

AVISO: Perigo de incêndio ou explosão. As
baterias emitem gás de hidrogénio. Mantenha as
baterias longe de faíscas e chamas. Mantenha o
compartimento das baterias aberto durante o
carregamento.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Quando efectuar
serviço de manutenção na máquina, utilize luvas e
óculos de protecção quando manusear baterias e
cabos de baterias. Evite o contacto com o ácido da
bateria.

Especificações das baterias:
Duas baterias de tracção de 12 volts, Gel 70Ah/5h
(994200), ácido- chumbo 72Ah/5h (1041458),
ácido- chumbo 85Ah/5h (1041454).

1. Estacione a máquina numa superfície plana e
retire a chave.

2. Instale cuidadosamente as baterias no suporte do
compartimento das baterias conforme ilustrado
(Figura 1).

3. Ligue os cabos das baterias conforme ilustrado
(Figura 1).

Frente da máquina

72Ah

VERMELHO

PRETO

70Ah, 85Ah

VERMELHO

PRETO

Espaçadores de esponja

FIG. 1

IMPORTANTE: Antes de carregar a bateria,
certifique- se de que o carregador de baterias
interno está correctamente definido para o tipo de
bateria (consulte UTILIZAR O CARREGADOR
INTERNO).

FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA

A água e o detergente provenientes do depósito de
solução são colocados no chão através de uma válvula
de solução controlada manualmente. A escova utiliza a
solução de detergente e água para lavar o chão. À
medida que a máquina vai avança, o rodo limpa a
solução suja do chão e coloca- a no depósito de
recuperação.
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INFORMAÇÃO SOBRE ESCOVAS E
ACESSÓRIOS

Para obter os melhores resultados com a limpeza,
utilize o tipo de escova adequado para a aplicação de
limpeza. Consulte o Manual de Peças para obter
informação sobre a referência da peça.

Escova de cerdas de polipropileno (Preto) -
N.º da peça 1019062
Esta escova de cerdas de polipropileno multiusos é
utilizada para esfregar a sujidade ligeiramente
compactada. Esta escova funciona bem para a
manutenção de cimento, madeira e piso com
mosaicos.

Escova com cerdas em nylon macio (Branco) -
N.º da peça 1019063
Recomendada para a lavagem de pavimentos
revestidos sem remover o acabamento. Lava sem
riscar.

Escova com cerdas super abrasivas (Cinzenta) -
N.º da peça 1019053
Fibra de nylon impregnada com material abrasivo para
remover manchas e sujidade. Acção forte em qualquer
superfície. Resulta bem com sujidade acumulada,
gorduras ou marcas de pneu.

Acessório de polimento (Branco) -
N.º da peça 994530
Utilizado para dar manutenção a pavimentos altamente
polidos.

Acessório de afagamento (Vermelho) -
N.º da peça 994531
Utilizado para lavagens suaves sem remover o
acabamento do pavimento.

Acessório de esfrega (Azul) - N.º da peça 994532
Utilizado para lavagens intensivas ou médias. Remove
sujidade, derrames e irregularidades no piso e deixa
uma superfície limpa, pronta a ser revestida.

Acessório de lixa (Castanho) - N.º da peça 994533
Utilizado para remover o acabamento do piso e
preparar o piso para ser revestido.

Acessório de lixa resistente (Preto) - Utilizado para
uma remoção agressiva de acabamentos
antigos/selantes ou esfrega muito intensiva.

MONTAR A MÁQUINA

MONTAR A UNIDADE DO RODO

1. Estacione a máquina numa superfície plana e
retire a chave.

2. Eleve o suporte de montagem do rodo, movendo a
alavanca de elevação do rodo para a direita
(Figura 2).

FIG. 2

3. Monte a unidade do rodo no suporte de articulação
do rodo conforme ilustrado (Figura 3).
Certifique- se de que os manípulos estejam
completamente assentes nas ranhuras antes de os
fixar.

FIG. 3

4. Ligue o tubo de aspiração à unidade do rodo.
Enrole o tubo conforme ilustrado com a fixação
fornecida (Figura 4).

FIG. 4
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5. Verifique se as lâminas do rodo têm a deflexão
correcta. As lâminas devem ter a deflexão
conforme ilustrado (Figura 5).

FIG. 5

6. Para ajustar a deflexão das lâminas, coloque a
unidade do rodo numa superfície plana e ajuste os
rodízios conforme ilustrado (Figura 6).

4 mm

FIG. 6

7. Quando transportar ou arrumar a máquina, retire a
unidade do rodo e pendure- o no suporte de
arrumação (Figura 7).

FIG. 7

INSTALAR ESCOVAS/ACESSÓRIOS

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de instalar
as escovas ou os suportes dos acessórios, pare a
máquina numa superfície plana, retire a chave e
aplique o travão de estacionamento, se disponível.

1. Estacione a máquina numa superfície plana e
retire a chave.

2. Pressione o pedal de elevação da cabeça de
lavagem para levantar a cabeça de lavagem do
chão (Figura 8).

FIG. 8

3. Monte o acessório no suporte de acessórios e fixe
o acessório com a fixação central (Figura 9).

FIG. 9

4. Rode o cubo do motor da escova até a ranhura
com a mola de retenção ficar visível através da
janela da cabeça de lavagem (Figura 10).

Mola de
retenção

FIG. 10
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5. Alinhe os pernos de fixação do suporte do
acessório/escova com as ranhuras do cubo do
motor e dê uma volta rápida para a esquerda no
suporte do acessório/escova para engatar a mola
de retenção (Figura 11).

Mola de
retenção

Perno de fixação da
escova/suporte do acessório

Ranhura do
cubo do motor

FIG. 11

6. Para retirar o suporte do acessório/escova,
pressione o pino de fixação do cubo do motor e
rode o suporte do acessório/escova para a direita
(Figura 12).

Pino de
fixação

FIG. 12

7. Quando transportar ou arrumar a máquina, retire a
escova e pendure- a na fita de arrumação (Figura
13).

FIG. 13

ENCHER O DEPÓSITO DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA

Retire a tampa do depósito de solução e encha o
depósito com 26 litros de água (temperatura <60C).
Não encha para além do nível ”MAX” (Figura 14).

NOTA: Quando encher o depósito de solução com um
balde, certifique- se de que o balde está limpo. Não
utilize o mesmo balde para encher e drenar a máquina.

FIG. 14

Deite um detergente de limpeza convencional no
depósito de solução de acordo com as instruções de
mistura inscritas na garrafa do produto.

ATENÇÃO: Utilize apenas detergentes de limpeza
recomendados. Os danos provocados na máquina
pela utilização de um detergente impróprio anulam
a garantia do fabricante.

AVISO: Perigo de incêndio ou explosão.
Nunca utilize líquidos inflamáveis.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Quando utilizar a
máquina, siga as instruções de manuseamento e
mistura disponíveis nos recipientes dos produtos
químicos.

AJUSTAR A ALTURA DA CONSOLA DE
CONTROLO

Desaperte o botão de ajuste da consola de controlo e
eleve ou baixe a consola para uma altura de utilização
confortável. Aperte o botão para fixar na posição
(Figura 15).

FIG. 15
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FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Não utilize a máquina
sem ler e compreender o manual do operador.

AVISO: Perigo de incêndio ou explosão. Nunca
utilize a máquina com ou próximo de líquidos
inflamáveis, vapores ou poeiras combustíveis.

VERIFICAÇÕES ANTES DA COLOCAÇÃO EM
FUNCIONAMENTO
- Varra e limpe o pó do chão.

- Verifique o indicador de descarga da bateria.

- Verifique o desgaste da escova/acessório.

- Verifique o desgaste das lâminas do rodo e se as
mesmas estão devidamente ajustadas.

- Certifique- se de que o depósito de recuperação
está vazio e que o filtro flutuante de corte e o
recipiente do lixo estão limpos.

- Verifique se a saia da cabeça de lavagem
apresenta sinais de desgaste.

UTILIZAR A MÁQUINA
1. Coloque o interruptor de corrente principal na

posição ligada (I) (Figura 16).

FIG. 16

2. Baixe a unidade do rodo até ao chão, movendo a
alavanca de elevação do rodo para a esquerda
(Figura 17). O motor de aspiração é activado
automaticamente.

FIG. 17

3. Baixe a cabeça de lavagem até ao chão
pressionando o pedal de elevação da cabeça de
lavagem conforme ilustrado (Figura 18).

FIG. 18

4. Puxe os gatilhos de activação e empurre
lentamente a máquina para a frente para iniciar a
lavagem (Figura 19).

NOTA: 45- 60 metros por minuto é a velocidade de
lavagem recomendada.

FIG. 19

5. Rode o botão de controlo do fluxo da solução para
uma velocidade de fluxo pretendida (Figura 20).

FIG. 20

6. Para parar a lavagem, liberte os gatilhos, eleve a
cabeça de lavagem e o rodo, e rode a chave para
a posição OFF.
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DURANTE A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA

AVISO: Perigo de incêndio ou explosão. Não
apanhe materiais inflamáveis nem metais
reactivos.

1. Para cada percurso de lavagem, faça uma
sobreposição de 5 cm no percurso anterior.

2. Mantenha a máquina em movimento para evitar
danos no pavimento.

3. Limpe as lâminas do rodo com um pano, se as
lâminas riscarem o chão. Varra previamente a área
de modo a evitar deixar estrias.

4. Não utilize a máquina em superfícies inclinadas.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Quando conduzir
a máquina, vá devagar em superfícies inclinadas
ou escorregadias.

5. Se aparecer espuma em excesso, deite uma
solução recomendada de controlo de espuma no
depósito de recuperação.

ATENÇÃO: Certifique- se de que não há espuma
excessiva no depósito de recuperação. Esvazie o
depósito, se a espuma for excessiva. A espuma
poderá não activar o mecanismo de corte,
resultando em danos no motor de aspiração.

6. Em áreas extremamente sujas, utilize o método da
dupla esfrega. Lave primeiro a zona com o rodo
erguido, deixe a solução de limpeza actuar durante
3- 5 minutos e, em seguida, lave a zona uma
segunda vez com o rodo em baixo.

7. Quando deixar a máquina sem vigilância, retire a
chave e aplique o travão de estacionamento, se
disponível.

INDICADOR DE DESCARGA DE BATERIA

O indicador de descarga de bateria mostra o nível de
carga das baterias. Quando as baterias estiverem
totalmente carregadas, todas as luzes indicadoras
estão acesas. À medida que as baterias se
descarregam, as luzes indicadoras começam a
apagar- se da direita para a esquerda.
Para prolongar a vida útil das baterias, não permita que
as luzes indicadoras ultrapassem o nível de descarga
conforme descrito abaixo.

NOTA: Recarregue as baterias APENAS quando a
máquina for utilizada por um total de 30 minutos ou
mais.

Quando o nível de descarga atingir a última luz
amarela, a luz começa a piscar, pare a lavagem e volte
a carregar as baterias (Figura 21). Se a luz vermelha
se acender, a função de lavagem desliga- se
automaticamente. Isto protege as baterias da descarga
total. Recarregue imediatamente as baterias.

Pare a lavagem e
recarregue as

baterias

FIG. 21

DISJUNTOR

A máquina está equipada com um disjuntor que pode
voltar a ser ligado para proteger o motor das escovas
de danos. O botão do disjuntor está localizado no
painel de controlo (Figura 22). Se o disjuntor disparar,
determine a causa, deixe o motor arrefecer e, em
seguida, reponha o botão do disjuntor manualmente.

FIG. 22

CONTADOR DE HORAS

O contador de horas regista o número total de horas
durante as quais o motor de escovas esteve activado.
Utilize o contador de horas para determinar quando
deve executar os procedimentos de manutenção
recomendados e para registar o histórico de
manutenção da máquina (Figura 23).

FIG. 23
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DRENAR OS DEPÓSITOS

O depósito de recuperação deve ser drenado e limpo
após cada utilização. O depósito de solução deve ser
limpo periodicamente para retirar qualquer acumulação
do depósito de água.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou de efectuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.

DRENAR O DEPÓSITO DE RECUPERAÇÃO

1. Enquanto segura o tubo de drenagem para cima,
retire a tampa e baixe o tubo para drenar (Figura
24).

FIG. 24

NOTA: Quando utilizar um balde para drenar a
máquina, não utilize o mesmo balde para encher o
depósito de solução.

2. Abra a tampa do depósito de recuperação e
enxagúe o depósito (Figura 25).

FIG. 25

3. Lave o filtro flutuante de corte e o suporte de
resíduos que se encontram no depósito de
recuperação (Figura 26).

FIG. 26

DRENAR O DEPÓSITO DE SOLUÇÃO

Para drenar a água que tenha ficado no depósito de
solução, retire o tubo do indicador do depósito de
solução do encaixe do tubo (Figura 27).

FIG. 27
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RECARREGAR AS BATERIAS

ATENÇÃO: Para prolongar a vida das baterias,
recarregue apenas as baterias se a máquina for
utilizada durante um total de 30 minutos ou mais.
Não deixe as baterias descarregadas durante
longos períodos.

AVISO: Perigo de incêndio ou explosão. As
baterias emitem gás de hidrogénio. Mantenha as
baterias longe de faíscas e chamas. Mantenha o
compartimento das baterias aberto durante o
carregamento.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Quando efectuar o
serviço de manutenção das baterias, utilize luvas e
óculos de protecção quando manusear as baterias
e respectivos cabos. Evite o contacto com o ácido
da bateria.

ESPECIFICAÇÕES DOS CARREGADORES DE
BATERIAS:

S TIPO DE CARREGADOR:
- PARA BATERIAS SELADAS (Gel)
- PARA BATERIAS MOLHADAS (ácido- chumbo)

S TENSÃO DE SAÍDA 24 VOLTS

S CORRENTE DE SAÍDA 9 AMPERES

S CIRCUITO DE CORTE AUTOMÁTICO

S PARA CARREGAMENTO DE BATERIAS DE TRACÇÃO

UTILIZAR O CARREGADOR DE BATERIA INTERNO

IMPORTANTE: Antes de carregar a bateria,
certifique- se de que o perfil do carregador está
correctamente definido para o tipo de bateria (por
exemplo, ácido- chumbo, gel, etc.). Se não definir o
carregador correctamente, podem resultar danos
na bateria.

Para determinar o tipo de bateria, consulte a etiqueta
da bateria. Se não estiver especificado, consulte o
fornecedor da bateria.

Para verificar a definição do perfil do carregador:
Durante o arranque do carregador, se a luz vermelha
piscar duas vezes, o carregador está definido para
baterias molhadas/de ácido- chumbo. Se a luz verde
piscar duas vezes, o carregador está definido para
uma bateria de gel (Figura 28).

NOTA: Consulte a Tabela de configuração do
interruptor de perfil do carregador para outras
definições de tipo de bateria (Figura 30).

FIG. 28

Para alterar o perfil do carregador:
1. Retire o carregador da máquina (Fig. 29).

2. Retire a ficha do fundo do carregador para aceder
aos interruptores de perfil (Fig. 29).

FIG. 29

2. Defina os interruptores de perfil de acordo com a
tabela de configuração de interruptores (Fig. 30). O
cabo do carregador deve estar desligado quando
fizer a redefinição.

Tabela de configuração dos interruptores
de perfil do carregador

Bateria Interruptor 1 2

Molhada (ácido - chumbo) ON OFF

Molhada de BM ON ON
(baixa manutenção)

Gel OFF ON

Gel Exide OFF OFF

FIG. 30

Para carregar baterias:
1. Conduza a máquina para uma área bem ventilada.

2. Pare a máquina numa superfície plana e seca e
rode a chave para a posição OFF.

3. Se estiver a carregar baterias molhadas
(ácido- chumbo), verifique o nível de líquido antes
de as carregar (consulte MANUTENÇÃO DAS
BATERIAS).
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4. Levante o depósito de recuperação para ventilar
(Figura 31).

FIG. 31

5. Ligue o cabo de alimentação de CA do carregador
a uma tomada com ligação à terra (Figura 32).

NOTA: A máquina não funciona enquanto estiver a
carregar.

FIG. 32

6. Assim que o ciclo de carregamento começar, as
luzes indicadoras progridem do vermelho para o
amarelo para o verde (Figura 33). Quando
aparecer a luz indicadora verde, o ciclo de
carregamento está terminado. Desligue o cabo do
carregador.

Se o carregador detectar um problema, o carregador
apresenta um código de avaria (consulte CÓDIGOS
DE AVARIA DO CARREGADOR DE BATERIA
INTERNO).

FIG. 33

CÓDIGOS DE AVARIA DO CARREGADOR DE BATERIAS INTERNO

CÓDIGO DE AVARIA AVARIA SOLUÇÃO

Luz amarela intermi-
tente.

Ligação do cabo do carregador solta. Verifique a ligação do cabo do carregador

Cabo da bateria solto ou danificado. Verifique as ligações do cabo da bateria

Bateria inadequada Substitua pelo bateria correcta

Curto- circuito de saída - cabo de saída da-
nificado

Contacte o Centro de Assistência

Curto- circuito interno - fusível de saída
queimado

Substitua o carregador de baterias

Luz vermelha intermi-
tente

O temporizador de segurança excedeu o
máximo tempo de carregamento

Repita o ciclo de carregamento. Se o erro
persistir, substitua a bateria.
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MANUTENÇÃO DA MÁQUINA

Para manter a máquina em bom estado de
funcionamento, basta seguir os procedimentos de
manutenção da máquina.

AVISO: Perigo de choque eléctrico. Desligue
os cabos das baterias antes de prestar assistência
à máquina.

MANUTENÇÃO DIÁRIA

1. Drene e lave o depósito de recuperação (Figura
34).

FIG. 34

2. Retire e esvazie o suporte de resíduos (Figura 35).

FIG. 35

3. Retire e lave o filtro flutuante de corte que se
encontra no depósito de recuperação (Figura 36).

FIG. 36

4. Drene o depósito de solução (Figura 37)

FIG. 37

5. Retire o acessório/escova e limpe- o. Rode o
acessório ou substitua- o quando estiver gasto
(Figura 38).

FIG. 38

6. Limpe as lâminas do rodo (Figura 39). Quando não
utilizar a máquina, eleve a unidade do rodo ou
pendure- a no suporte de arrumação.

FIG. 39
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7. Verifique o estado da extremidade de limpeza da
lâmina do rodo (Figura 40). Rode a lâmina, se
estiver gasta.
(Consulte a secção SUBSTITUIR AS LÂMINAS
DO RODO)

FIG. 40

8. Limpe a máquina com um detergente multiusos e
com um pano húmido (Figura 41).

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Quando limpar a
máquina, não utilize um jacto de água sob pressão
ou qualquer jacto de água. Pode ocorrer uma
avaria eléctrica.

FIG. 41

9. Inspeccione o estado da saia da cabeça de
lavagem e substitua- a se estiver gasta ou
danificada (Figura 42).

FIG. 42

10. Recarregue as baterias após um total de 30
minutos de utilização ou mais (Figura 43).
(Consulte a secção CARREGAR BATERIAS.)

FIG. 43

MANUTENÇÃO MENSAL

1. Retire o filtro do depósito de solução existente
debaixo da máquina e lave o filtro (Figura 44).
Certifique- se de que o depósito de solução está
vazio antes de remover o filtro.

FIG. 44

2. Baterias de ácido- chumbo: Limpe os pólos da
bateria para evitar corrosão (Consulte a secção
MANUTENÇÃO DAS BATERIAS).

3. Verifique se as ligações dos cabos das baterias
estão soltas.

4. Inspeccione e limpe o vedante da tampa do
depósito de recuperação (Figura 45). Substitua se
estiver danificado.

FIG. 45
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5. Lubrifique todos os pontos de articulação e rolos
com um spray de silicone e depois cubra com
lubrificante resistente à água para assegurar um
funcionamento regular.

6. Verifique se existem porcas e parafusos soltos na
máquina.

7. Verifique se existem fugas na máquina.

MANUTENÇÃO DO MOTOR

Contacte um Centro de Serviço Autorizado
Tennant para a substituição das escovas de
carbono.

Substituição da escova de carbono Horas

Motor de aspiração 750

Motor da escova 750

AVISO: Perigo de choque eléctrico. Desligue
os cabos das baterias antes de prestar assistência
à máquina.

SUBSTITUIR AS LÂMINAS DO RODO

Cada lâmina do rodo tem quatro extremidades de
limpeza. Quando as lâminas ficarem gastas, rode as
lâminas de ponta a ponta ou de cima para baixo para
obter uma nova extremidade de limpeza. Substitua a
lâmina se todas as quatro extremidades estiverem
gastas.

1. Retire a unidade do rodo da máquina.

2. Desaperte a fixação da banda e retire a banda da
unidade do rodo (Figura 46).

FIG. 46

3. Retire e rode a lâmina traseira para uma
extremidade de limpeza nova. (Figura 47).

FIG. 47

4. Retire os parafusos de orelhas da lâmina frontal e
rode a lâmina de uma extremidade à outra (Figura
48).

NOTA: Utilize a extremidade de 5 ranhuras no
pavimento VCT (Mosaico de composto de vinil) e a
extremidade de 3 ranhuras nos pavimentos de
mosaicos.

FIG. 48
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MANUTENÇÃO DAS BATERIAS (baterias de
ácido- chumbo)

1. Verifique o nível de fluido da bateria com
frequência para evitar danos na bateria. O fluido
deve estar no nível indicado (Figura 49). Se o nível
estiver baixo, adicione água destilada. NÃO
ENCHA EM DEMASIA, o fluido pode expandir- se
e transbordar durante o carregamento.

Antes do
carregamento

Após o
carregamento

NÍVEL CORRECTO DO FLUIDO DA BATERIA:

FIG. 49

AVISO: Perigo de incêndio ou explosão. As
baterias emitem gás de hidrogénio. Mantenha as
baterias longe de faíscas e chamas. Mantenha o
compartimento das baterias aberto durante o
carregamento.

2. Limpe as baterias para evitar corrosão. Utilize uma
escova com uma mistura de bicarbonato de sódio
e água (Figura 50).

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Quando limpar as
baterias, utilize luvas de protecção e protecção
para os olhos. Evite o contacto com o ácido da
bateria.

FIG. 50

TRANSPORTAR A MÁQUINA

Quando transportar a máquina com a ajuda de um
atrelado ou camião, certifique- se de que os
procedimentos de fixação abaixo indicados são
seguidos:

1. Eleve a cabeça de lavagem e pendure o rodo no
suporte de arrumação.

2. Coloque a máquina com uma rampa de carga
recomendada.

3. Coloque a frente da máquina virada para a frente
do atrelado ou camião e baixe a cabeça de
lavagem.

4. Coloque uma cunha atrás de cada roda para
impedir que a máquina se desloque.

5. Fixe a máquina com fitas de fixação. A máquina
está equipada com dois suportes de fixação
(Figura 51).

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Quando
transportar a máquina, utilize uma rampa com as
características recomendadas para carregar ou
descarregar para um, ou de um, camião ou
atrelado. Utilize fitas de fixação para amarrar a
máquina ao camião ou ao atrelado.

ARRUMAR A MÁQUINA

1. Carregue as baterias antes de arrumar a máquina.
Nunca arrume a máquina com as baterias
descarregadas.

2. Drene e enxagúe completamente os depósitos.

3. Guarde a máquina num local seco com o rodo e a
cabeça de lavagem nas posições levantadas.

4. Abra a tampa do depósito de recuperação para
facilitar a circulação do ar.

ATENÇÃO: Não deixe a máquina exposta à chuva;
guarde- a num local abrigado.

5. Se arrumar a máquina em temperaturas de
congelamento, siga as instruções de
PROTECÇÃO CONTRA CONGELAMENTO
abaixo.
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PROTECÇÃO CONTRA CONGELAMENTO

1. Drene toda a água do depósito de solução e do
depósito de recuperação.

2. Esvazie o filtro do depósito de solução localizado
debaixo da máquina (Figura 51).

FIG. 51

3. Deite 4 litros de anticongelante de veículo de
recreio (RV) no depósito de solução na força
máxima.
Não dilua.

4. Ligue a máquina e utilize o sistema de fluxo da
solução. Desligue a máquina quando o
anticongelante RV vermelho estiver visível.
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO

A máquina não funciona Baterias sem carga Recarregue as baterias

Baterias avariadas Substitua as baterias

Cabo de bateria solto Aperte o cabo de bateria

Interruptor de chave avariado Contacte o Centro de Assistência

O carregador de baterias interno
não funciona

Ficha não ligada à fonte de alimenta-
ção

Verifique a ligação da ficha

Cabo de alimentação avariado Substitua o cabo

Avaria detectada Consulte a secção CÓDIGOS DE
AVARIA DO CARREGADOR DE BA-
TERIAS INTERNO

O motor das escovas não fun-
ciona

A cabeça de lavagem não está em
contacto com o chão

Baixe a cabeça de lavagem

Disjuntor do motor das escovas dispa-
rou

Restabeleça o botão do disjuntor das
escovas

Interruptor da cabeça de lavagem
avariado (para cima/para baixo)

Contacte o Centro de Assistência

Gatilhos do manípulo de controlo ava-
riados

Contacte o Centro de Assistência

Avaria no motor das escovas ou ca-
blagem eléctrica

Contacte o Centro de Assistência

As escovas de carbono estão gastas Contacte o Centro de Assistência

O motor de aspiração não fun-
ciona

O rodo não toca no chão Baixe o rodo

Fusível do motor de aspiração quei-
mado

Substitua o fusível de 25 amperes

Avaria no motor de aspiração ou ca-
blagem eléctrica

Contacte o Centro de Assistência

As escovas de carbono estão gastas Contacte o Centro de Assistência

O fluxo de solução é pouco ou
nenhum

Filtro do depósito de solução ou no
tubo de solução obstruído

Limpe o filtro do depósito de solução
ou lave o tubo de solução

Válvula da solução obstruída Retire a válvula e limpe- a

Botão de controlo do fluxo da solução
definido para muito baixo

Ajuste o botão de controlo do fluxo

Desaperte o parafuso no botão de
controlo

Calibre o botão e volte a apertar o pa-
rafuso

Deficiente recolha de água Depósito de recuperação cheio Drene o depósito de recuperação

Tampa do tubo de drenagem solta Aperte a tampa

O filtro flutuante de corte obstruído es-
tá localizado no depósito de recupera-
ção

Limpe o filtro

Unidade do rodo obstruída Limpe a unidade do rodo

Lâminas do rodo gastas Substitua ou rode as lâminas do rodo

Deflexão incorrecta das lâminas do ro-
do

Ajuste a altura das lâminas do rodo

Ligações do tubo de aspiração soltas Aperte bem as ligações do tubo
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS - Continuação

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO

Deficiente recolha de água Tubo de aspiração obstruído Retire os resíduos que causam a obs-
trução

Tubo de aspiração danificado Substitua o tubo de aspiração

Tampa do depósito de recuperação
fora do lugar

Posicione a tampa correctamente

Vedante da tampa do depósito de re-
cuperação danificado

Substitua o vedante

Motor de aspiração avariado Contacte o Centro de Assistência

Baterias com pouca carga Recarregue as baterias.

Pouco tempo de funcionamento As baterias não estão totalmente car-
regadas

Carregue as baterias por completo

Baterias avariadas Substitua as baterias

Faça manutenção às baterias Consulte a secção MANUTENÇÃO
DAS BATERIAS

Carregador de baterias avariado Repare ou substitua o carregador das
baterias
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO T2

COMPRIMENTO 1120 mm

LARGURA 478 mm

ALTURA 930 mm

PESO 80 kg / 136 kg com baterias

ESPAÇO MÍNIMO DE MANOBRA 1219 mm

CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE RECUPERAÇÃO 36 L

CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE SOLUÇÃO 26 L

TAXA DE PRODUTIVIDADE (Estimada real) 672 m2 por hora

LARGURA DA TRAJECTÓRIA DE LIMPEZA 430 mm

PRESSÃO DA ESPONJA 23 Kg

LARGURA DO RODO 696 mm

MOTOR DA ESCOVA 0,75 Kw, 230 rpm, 24 V, 37 A

MOTOR DE ASPIRAÇÃO 0,30 kW, bifásico 5,7, 24 V, 13 A

ELEVAÇÃO DA ÁGUA 100 Mbar

CAPACIDADE DA BATERIA (2) 12 V, corrente de 85 Ah / 5 hr, corrente de 72 Ah / 5 hr, corrente
70 Ah / 5 hr

TEMPO DE FUNCIONAMENTO POR CARGA Baterias de 85Ah - Até 2 horas

Baterias de 72Ah - Até 1,75 horas

Baterias de 70Ah - Até 1,75 horas

CARREGADOR DE BATERIA INTERNO 100- 240 VCA, 5,3 A, 50/60 Hz, 24 VCC, saída de 9 A

TENSÃO DE CC 24 VCC

CONSUMO DE ENERGIA TOTAL 25 amperes nominais

GRAU DE PROTECÇÃO IPX3

TAXA DE DECIBÉIS NO OUVIDO DO OPERADOR, INTERIOR.* 68 dB(A)

VIBRAÇÕES NOS CONTROLOS MANUAIS <2,5m/s2

NÍVEL MÁXIMO DE INCLINAÇÃO 2% (1)

* Nível de som da emissão ponderado A medido, ISO 11201, de acordo com a ISO 4871. O valor de incerteza é 2 décibeis.

DIMENSÕES DA MÁQUINA

1128 mm

486mm

1093 mm

763 mm
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