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Šveitimo ir džiovinimo mašina

Jei reikia naujausių dalių vadovų arba operatoriaus
vadovų kitomis kalbomis, apsilankykite adresu:

www.tennantco.com/manuals

Lietuviškai LT

Naudotojo vadovas
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Šis vadovas pateikiamas kartu su kiekvienu nauju
modeliu. Jame rasite visà reikiamà naudojimo ir
priežūros informacijà.

Prieš pradėdami naudoti ar atlikti techninć priežūrà
atidžai perskaitykite šį vadovà ir išsiaiškinkite, kaip
veikia mašina.

Ši mašina veiks puikiai. Tačiau geriausius rezultatus
mažausiomis sànaudomis pasieksite, jei:

S mašinà naudosite laikydamiesi reikiamų atsargumo
priemonių;

S reguliariai prižūrėsite mašinà pagal pateiktas jos
priežūros instrukcijas;

S mašinai prižūrėti naudosite gamintojo tiekiamas ar
lygiavertes dalis.

Jei norite peržiūrėti, išspausdinti ar atsisiųsti
vadovus internetu, apsilankykite:
www.tennantco.com/manuals

Dalis galite užsisakyti internetu, telefonu, faksu bei
elektroniniu paštu.

SAUGOKITE APLINKÀ
Prireikus išmesti pakavimo medžagas,
senas mašinų detales, tokias kaip
baterijos, pavojingi skysčiai – aušinimo
skystis ir alyva, tai darykite aplinkai
nepavojingu būdu pagal vietinius atliekų
tvarkymo nurodymus.

Atminkite, kad atliekas galima pakartotinai
panaudoti.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden- The Netherlands

europe@tennantco.com www.tennantco.com

Techniniai duomenys ir dalys gali būti pakeisti neįspėjus.

Originalios instrukcijos, autorių teisės E2008- 2016 priklauso
„Tennant Company“. Visos teisės saugomos.
Išspausdinta Nyderlanduose.

MAŠINOS DUOMENYS

Užpildykite montavimo metu ir išsaugokite šià
informacijà ateičiai.

Modelio Nr. -

Serijos Nr. -

Mašinos pasirinktys -

Prekybos atstovas -

Prekybos atstovo tel. Nr. -

Pirkėjo numeris -

Sumontavimo data -

TURINYS

SAUGOS PRIEMONĖS 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAUGOS ETIKETĖS 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAŠINOS KOMPONENTAI 5. . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAŠINOS EKSPLOATACIJOS SIMBOLIAI 5. . . .
MAŠINOS MONTAVIMAS 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAIP MAŠINA VEIKIA 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFORMACIJA APIE ŠEPETĮ IR PADÀ 7. . . . . . . .
MAŠINOS PARENGIMAS 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAŠINOS NAUDOJIMAS 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAKŲ IŠLEIDIMAS 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BATERIJŲ ĮKROVIMAS 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAŠINOS PRIEŽŪRA 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAŠINOS TRANSPORTAVIMAS 19. . . . . . . . . . . . .
MAŠINOS SANDĖLIAVIMAS 19. . . . . . . . . . . . . . . . .
TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS 20. . . . . .
TECHNINIAI DUOMENYS 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAŠINOS MATMENYS 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



NAUDOJIMAS LT

Tennant T2 (07- 08) 3

SAUGOS PRIEMONĖS

Ši mašina skirta komerciniam naudojimui. Ji skirta
tik kietoms grindims patalpų viduje šveisti, todėl
nieko kita su mašina daryti negalima.

Vadove šis įspėjamojo signalo simbolis ir užrašas
„SAUGUMO SUMETIMAIS“ naudojami taip, kaip
nurodyta jų apraše:

ĮSPĖJIMAS: įspėti apie pavojingus ar
nesaugius veiksmus, kurie gali sukelti sunkų
žmogaus sužeidimà ar mirtį.

SAUGUMO SUMETIMAIS: nustatyti veiksmus, kurių
reikia laikytis, kad įrenginys saugiai veiktų.

Visi operatoriai privalo pasiskaityti apie toliau
aprašytas saugos priemones, suprasti jas ir jų
laikytis.

Šios saugumo priemonės nurodo galimas
pavojingas operatoriui ar įrangai būkles.

ĮSPĖJIMAS: gaisro arba sprogimo pavojus:

- Nerinkite degių medžagų.

- Nenaudokite mašinos aplinkoje, kurioje yra
degiųjų skysčių, garų ar lengvai užsidegančių
dulkių.

- Naudokite tik rinkoje parduodamus patvirtintus
grindų valiklius, skirtus mašinoms.

- Baterijos išskiria vandenilio dujas. Saugokite
jas nuo kibirkščių ir atviros ugnies. Kai
įkraunate baterijà, jos skyrių laikykite atidarytà.

ĮSPĖJIMAS: elektros pavojus

- Prieš atlikdami mašinos techninės priežūros
veiksmus, atjunkite baterijos kabelius ir
kroviklio kištukà.

- NEKRAUKITE baterijų, jei pažeistas elektros
tiekimo laidas. NEKEISKITE kištuko.

Siekiant išvengti pavojaus, pažeistà kroviklio
maitinimo laidà gali keisti tik gamintojas arba jo
aptarnavimo atstovas arba panašios kvalifikacijos
specialistas.

ĮSPĖJIMAS: šepetys sukasi. Nekiškite rankų.
Prieš tvarkydami mašinà, išjunkite maitinimà.

SAUGUMO SUMETIMAIS:

1. Neeksploatuokite mašinos:
- aplinkoje, kurioje yra degių skysčių/garų
arba lengvai užsidegančių dulkių;

- kol nesate tinkamai išmokyti ir įgalioti ja
naudotis;

- kol neperskaitėte ir nesupratote
operatoriaus vadovo;

- jei mašina nėra tinkamos eksploatuoti
būklės.

2. Prieš paleisdami mašinà:
- įsitikinkite, kad visi saugos prietaisai yra
vietoje ir tinkamai veikia;

- jei reikia, pastatykite apie šlapias grindis
įspėjantį ženklà.

3. Naudodami mašinà:
- lėtai judėkite nuožulniais ir slidžais
paviršiais;

- avėkite neslystančius batus;
- sukdami sumažnkite greitį;
- nedelsdami praneškite apie mašinos
pažeidimà ar veikimo nesklandumus;

- neleiskite vaikams žaisti prie ar ant
mašinos;

- laikykitės maišymo ir naudojimo instrukcijų,
pateiktų ant chemikalų pakuočių;

- neeksploatuokite mašinos ant paviršių su
nuolydiu.

4. Prieš palikdami mašinà ar atlikdami jos
techninć priežūrà:
- sustabdykite jà ant lygaus paviršiaus;
- išjunkite mašinà;
- įjunkite stovėjimo stabdį (jei yra);
- ištraukite raktelį.

5. Atlikdami mašinos techninės priežūros darbus:
- saugokitės judančių dalių; nedėvėkite
laisvų drabužų;

- prieš tvarkydami mašinà atjunkite baterijos
sujungimus;

- mūvėkite apsaugines pirštines ir užsidėkite
apsauginius akinius, kai tvarkote baterijas
ar jų kabelius;

- venkite kontakto su baterijos rūgštimi;
- NEPURKŠKITE ir NEPLAUKITE mašinos
žarna, nes galite sukelti elektros įrangos
gedimà;

- naudokite gamintojo patiektas ar
lygiavertes atsargines dalis;

- bet kokį remontà gali atlikti tik kvalifikuotas
techninės priežūros darbuotojas;

- nekeiskite originalios mašinos
konstrukcijos.
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6. Mašinos transportavimas:
- prieš pakraudami ištuštinkite bakus;
- išjunkite mašinà;
- nekelkite mašinos, kai sumontuotos
baterijos;

- keldami mašinà pasitelkite kà nors į
pagalbà;

- transportuojant pakraudami (ar iškraudami)
mašinà į sunkvežmį ar priekabà naudokite
rekomenduojamà rampà;

- naudokite diržus mašinai pritvirtinti prie
sunkvežmio arba priekabos;

- nuleiskite šveitimo blokà;
- įjunkite stovėjimo stabdį (jei yra).

SAUGOS ETIKETĖS

Saugos etiketes rasite ant mašinos nurodytose vietose. Etiketes pakeiskite, jei jų nėra, jos sugadintos arba
neįskaitomos.

BESISUKANČIO ŠEPEČIO ŽYMĖ -
jà rasite ant šveitimo bloko
dangčio.

ĮSPĖJIMAS: šepetys sukasi.
Nekiškite rankų. Prieš tvarkydami
mašinà, išjunkite maitinimà.

PERSKAITYKITE NAUDOJIMO
VADOVO ŽYMĆ -
jà rasite ant regeneravimo bako dangčio.

SAUGUMO SUMETIMAIS: nedirbkite
su mašina neperskaitć ir nesupratć
jos naudojimo vadovo.

BATERIJOS KROVIKLIO ETIKETĖ -
jà rasite regeneravimo bako apačioje.

ĮSPĖJIMAS: gaisro arba sprogimo
pavojus. Baterijos išskiria vandenilio
dujas. Saugokite jas nuo kibirkščių ir
atviros ugnies. Kai įkraunate baterijà, jos
skyrių laikykite atidarytà.

ĮSPĖJIMAS: gaisro arba sprogimo
pavojus. Nenaudokite degių skysčių.
Nerinkite degių skysčių.
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MAŠINOS KOMPONENTAI
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1. Pagrindinis raktinis maitinimo jungiklis
2. Paleidimo trigeriai
3. Baterijos išsikrovimo indikatorius
4. Reguliuojama valdymo rankena
5. Valytuvo pakėlimo svirtis
6. Valdymo konsolės aukščio reguliavimo rankenėlė
7. Regeneravimo bako išleidimo žarna
8. Šepečio variklio grandinės išjungiklio mygtukas
9. Vidinio baterijos kroviklio maitinimo laidas
10. Šveitimo bloko pakėlimo pedalas
11. Valytuvo siurbimo žarna
12. Valytuvo mechanizmas
13. Sienos ritinėlis
14. Vidinis baterijos kroviklis (pasirenkamas)
15. Valandų skaitiklis

16. Tirpalo bako pripildymo matuoklis/išleidimo žarna
17. Valytuvo laikymo rėmas
18. Dubenėlio laikiklis
19. Regeneravimo bako dangtis
20. Regeneravimo bakas
21. Tirpalo bako pildymo anga
22. Tirpalo bakas
23. Pado varomojo disko/šepečio užrakto

atlaisvinimo mygtukas
24. Pado varomojo disko langelis
25. Šveitimo blokas
26. Šveitimo bloko uždanga
27. Tirpalo srauto valdymo rankenėlė
28. Baterijos skyrius

MAŠINOS EKSPLOATACIJOS SIMBOLIAI

Pagrindinis raktinis
maitinimo I/O jungiklis

Tirpalo srauto
valdymas

Šepečio variklio
grandinės išjungiklis

Stovėjimo stabdys
(pasirenkamas)

2% (15) Maksimalus
nuolydis

Baterijos išsikrovimo
indikatorius



LT NAUDOJIMAS

6 Tennant T2 (07- 08)

MAŠINOS MONTAVIMAS

MAŠINOS IŠPAKAVIMAS

1. Patikrinkite, ar pervežmo pakuotė nepažeista. Apie
pažeidimus iš karto praneškite vežėjui.

2. Patikrinkite turinio sàrašà. Jei ko nors trūksta,
susisiekite su platintoju.
Turinys:
S Dvi 12 V baterijos (pasirenkama)
S Du putplastiniai baterijų tarpikliai
S Baterijos dėklas
S Baterijos kabelis
S Valytuvo mechanizmas

3. Pridėjć rampà nutraukite mašinà nuo padėklo.

DĖMESIO: jei nenaudojate rampos, NETRAUKITE
mašinos nuo padėklo, nes galite jà apgadinti.

BATERIJŲ SUMONTAVIMAS

ĮSPĖJIMAS: gaisro arba sprogimo pavojus.
Baterijos išskiria vandenilio dujas. Saugokit jas
nuo kibirkščių ir atviros ugnies. Kai kraunate
baterijà, jos dangtį laikykite atidarytà.

SAUGUMO SUMETIMAIS: kai atlikdami techninės
priežūros darbus dirbate su baterijomis ar baterijų
kabeliais, mūvūėkite apsaugines pirštines ir
užsidėkite apsauginius akinius. Venkite kontakto su
baterijos rūgštimi.

Baterijų techniniai duomenys:
Dvi 12 V, 70 Ah / 5 val. gelio tipo (994200), 72 Ah / 5
val. švino rūgšties (1041458), 85 Ah / 5 val. švino
rūgšties (1041454) giluminio ciklo baterijos.

1. Pastatykite mašinà ant horizontalaus paviršiaus ir
ištraukite raktelį.

2. Atsargiai įdėkite baterijas į baterijos sekcijos
dėklà, kaip parodyta (paveikslėlis 1).

3. Prijunkite baterijų kabelius, kaip parodyta
(paveikslėlis 1).

Mašinos priekis

72 Ah

RAUDONAS

JUODAS

70 Ah, 85 Ah

RAUDONAS

JUODAS

Putplastiniai tarpikliai

Pav. 1

SVARBU: prieš įkraudami baterijà patikrinkite, ar
vidinio baterijų kroviklio nustatymai atitinka jūsų
baterijos tipà (žr. VIDINIO KROVIKLIO
NAUDOJIMAS).
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KAIP MAŠINA VEIKIA

Vanduo ir ploviklis iš tirpalo bako ant grindų teka per
rankiniu būdu valdomà tirpalo vožtuvà. Šepetys
ploviklio ir vandens tirpalu švariai išveičia grindis. Kai
mašina juda į priekį, valytuvas nubraukia nešvarų
tirpalà nuo grindų, kuris patenka į regeneravimo bakà.

INFORMACIJA APIE ŠEPETĮ IR PADÀ

Kad pasiektumėte geriausius valymo rezultatus,
naudokite tik valymui skirtus šepečius. Patikrinkite
dalių numerius dalių sàrašo vadove.

Polipropileno šerių šveitimo šepetys (juodas) -
Dalies Nr. 1019062
Šis bendrosios paskirties polipropileno šerių šveitimo
šepetys naudojamas lengviems nešvarumams valyti.
Jis tinka betoninėms, medinėms ir plytelėmis
išklijuotoms grindims prižūrėti.

Minkštas nailoninių šerių šveitimo šepetys (baltas)
- Dalies Nr. 1019063
Juo rekomenduojama valyti padengtas grindis
nenuimant apdailos. Valo nenudėvėdamas grindų.

Ypač švitriųjų šerių šveitimo šepetys (pilkas) -
Dalies Nr. 1019053
Abrazyvinėmis grūdėtosiomis medžagomis
impregnuotas nailoninis pluoštas pašalina dėmes ir
purvà. Stipriai veikia bet kokį paviršių. Puikiai tinka
susikaupusiam purvui, tepalams ar padangų žymėms
valyti.

Poliravimo padas (baltas) - Dalies Nr. 994530
Naudojamas prižūrint gerai nupoliruotas ir blizgančias
grindis.

Blizginimo padas (raudonas) - Dalies Nr. 994531
Naudojamas lengvam šveitimui, nenutrinant grindų
apdailos.

Veitimo padas (mėlynas) - Dalies Nr. 994532
Naudojamas vidutinio arba didelio intensyvumo
šveitimui. šalina purvà, išliejimo dėmes bei
nusidėvėjusį paviršių, paruošdamas grindis naujai
dangai.

Šlifavimo padas (rudas) - Part No. 994533
Naudojamas grindų apdailiniam sluoksniui šlifuoti ir
paruošti jas naujai dangai.

Intensyvaus šlifavimo padas (juodas) -
Naudojamas intensyviam apdailos / izoliacinių
sluoksnių šlifavimui arba ypač intensyviam šveitimui.

MAŠINOS PARENGIMAS

VALYTUVO MECHANIZMO TVIRTINIMAS

1. Pastatykite mašinà ant horizontalaus paviršiaus ir
ištraukite raktelį.

2. Pakelkite valytuvo kėlimo rėmà lenkdami valytuvo
pakėlimo svirtį į dešinć (paveikslėlis 2).

Pav. 2

3. Pritvirtinkite valytuvà prie jo šarnyrinio rėmo, kaip
parodyta (paveikslėlis 3). Prieš suverždami veržles
patikrinkite, ar jos yra visiškai įstatytos į lizdus.

Pav. 3

4. Prie valytuvo mechanizmo prijunkite siurbimo
žarnà. žarnos spaustuku apkabinkite žarnà kaip
pavaizduota (paveikslėlis 4).

Pav. 4
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5. Patikrinkite, ar tinkamai pakreiptos valytuvo
mentės. Mentės privalo būti pakreiptos kaip
parodyta (paveikslėlis 5).

Pav. 5

6. Norėdami pakreipti mentes, padėkite valytuvo
mechanizmà ant lygaus paviršiaus ir
pareguliuokite ratukus, kaip parodyta
(paveikslėlis 6).

4 mm

Pav. 6

7. Kai mašina transportuojama arba sandėliuojama,
nuimkite valytuvo mechanizmà ir pakabinkite jį ant
laikymo rėmo (paveikslėlis 7).

Pav. 7

ŠEPEČIŲ IR PADŲ MONTAVIMAS

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš montuodami
šepečius ar padų varomuosius diskus, pastatykite
mašinà ant lygaus paviršiaus, ištraukite raktelį ir
įjunkite stovėjimo stabdį (jei yra).
1. Pastatykite mašinà ant horizontalaus paviršiaus ir
ištraukite raktelį.

2. Koja paspauskite šveitimo bloko pakėlimo pedalà,
kad šveitimo blokas būtų pakeltas nuo grindų
(paveikslėlis 8).

Pav. 8

3. Pritvirtinkite padà prie pado varomojo disko ir
užfiksuokite padà centriniu užraktu
(paveikslėlis 9).

Pav. 9

4. Pasukite šepečio variklio stebulć, kol įpjova su
spyruokliniu spaustuku pasimatys šveitimo bloko
langelyje (paveikslėlis 10).

Spyruoklinis
spaustukas

Pav. 10
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5. Sulygiuokite pado varomojo disko/šepečio
montavimo kaiščius su variklio veleno įpjovomis ir
greitai pasukite stebulės varomàjį diskà/šepetį
prieš laikrodžo rodyklć, kad būtų užfiksuotas
spyruoklinis spaustukas (paveikslėlis 11).

Spyruoklinis
spaustukas

Pado varomojo disko /
šepečio montavimo kaištis

Variklio stebulės
iŠpjova

Pav. 11

6. Jei norite nuimti pado varomàjį diskà / šepetį,
paspauskite žemyn variklio stebulės užfiksavimo
kaištį ir pasukite pado varomàjį diskà / šepetį
pagal laikrodžo rodyklć (paveikslėlis 12).

Užfiksavim
o kaištis

Pav. 12

7. Kai mašina transportuojama arba sandėliuojama,
nuimkite šepetį ir pakabinkite jį ant laikymo dirželio
(paveikslėlis 13).

Pav. 13

TIRPALO BAKO PILDYMAS

Nuimkite tirpalo bako dangtelį ir pripilkite į bakà 26
litrus vandens (<605C temperatūros). Pildami
neviršykite maksimalaus pripildymo žymės MAX
(paveikslėlis 14).

PASTABA: pildant plovimo tirpalo bakà iš kibiro, kibiras
turi būti švarus. Negalima naudoti to paties kibiro
mašinos pildymui ir skysčio išleidimui.

Pav. 14

Į tirpalo bakà pilkite rekomenduojamas valymo
priemones, maišydami jas pagal nurodymus ant
buteliuko.

DĖMESIO: naudokite tik rekomenduojamas valymo
priemones. Jei dėl netinkamų valymo priemonių
naudojimo įvyks gedimas, neteksite gamintojo
teikiamos garantijos.

ĮSPĖJIMAS: gaisro arba sprogimo pavojus.
Niekada nenaudokite degiųjų skysčių.

SAUGUMO SUMETIMAIS: dirbdami su mašina
visada laikykitės ant cheminių preparatų pakuočių
pateiktų tirpalų maišymo naudojimo instrukcijų.

VALDYMO KONSOLĖS AUKŠČIO REGULIAVIMAS

Atlaisvinkite valdymo konsolės atlaisvinimo rankenėlć
ir pakelkite arba nuleiskite konsolć taip, kad jos
darbinis aukštis būtų komfortiškas. Priveržkite
rankenėlć, kad ji būtų užfiksuota reikiamoje padėtyje
(paveikslėlis 15).

Pav. 15
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MAŠINOS NAUDOJIMAS

SAUGUMO SUMETIMAIS: nedirbkite mašina
neperskaitć ir nesupratć operatoriaus vadovo.

ĮSPĖJIMAS: gaisro arba sprogimo pavojus.
Nenaudokite mašinos aplinkoje, kurioje yra degiųjų
skysčių, garų ar lengvai užsidegančių dulkių.

PATIKRA PRIEŠ EKSPLOATACIJÀ

- Pašluokite grindis ir nubraukite dulkes nuo jų.
- Patikrinkite baterijos išsikrovimo indikatoriaus
rodmenis.

- Patikrinkite, ar nesudėvėtas padas / šepetys.

- Patikrinkite, ar tinkamai sureguliuoti ir ar
nenusidėvėjusios valytuvo mentės.

- Įsitikinkite, kad regeneravimo bakas tuščias, o
plūdinis išjungimo tinklelis ir sàšlavų lovelis yra
švarūs.

- Patikrinkite, ar nenusidėvėjć šveitimo bloko
uždangos kraštai.

MAŠINOS NAUDOJIMAS

1. Pasukite pagrindinį maitinimo raktinį jungiklį į
padėtį „įjungta“ ( I ) (paveikslėlis 16).

Pav. 16

2. Stumdami valytuvo kėlimo svirtį į kairć nuleiskite
valytuvo mechanizmà ant grindų (paveikslėlis 17).
Siurblio variklis bus įjungtas automatiškai.

Pav. 17

3. Nuleiskite šveitimo blokà ant grindų koja
paspausdami šveitimo bloko pakėlimo pedalà kaip
pavaizduota (paveikslėlis 18).

Pav. 18

4. Patraukite paleidimo trigerius ir iš lėto pastumkite
mašinà pirmyn, kad būtų pradėtas šveitimas
(paveikslėlis 19).

PASTABA: rekomenduojamas šveitimo greitis yra
45- 60 m/s.

Pav. 19
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5. Kad pasiektumėte pageidaujamà srauto stiprumà,
pasukite srauto valdymo rankenėlć
(paveikslėlis 20).

Pav. 20

6. Jei šveitimà norite sustabdyti, atleiskite trigerius,
pakelkite šveitimo blokà ir valytuvà, tada pasukite
raktelį į padėtėį „išjungta“.

EKSPLOATUOJANT MAŠINÀ

ĮSPĖJIMAS: gaisro arba sprogimo pavojus.
NEVEŽKITE degių medžagų ar reaktyviųjų metalų.

1. Kiekvienà šveitimo kelià užleiskite 5cm ant kito.

2. Stenkitės, kad mašina judėtų, taip nesugadinsite
grindų dangos.

3. Jei mentės palieka dryžus, nuvalykite valytuvo
mentes šluoste. PRE-SWEEP šepečiais
peršluokite plotà, kad būtų išvengta dryžų.

4. Neeksploatuokite mašinos ant paviršių su
nuolydžu.

SAUGUMO SUMETIMAIS: nuoulniais ir slidžažis
paviršiais su mašina judėkite iš lėto.

5. Jei putų pernelyg daug, į regeneravimo bakà
įpilkite rekomenduojamo putų kontrolės tirpalo.

DĖMESIO: patikrinkite, ar regeneravimo bake
neprisikaupė putų. Ištuštinkite bakà, jei putų per
daug. Putos gali neaktyvuoti išjungimo plūdės,
todėl gali būti sugadintas siurblio variklis.

6. Valydami labai nešvarias vietas, naudokite
dvigubo valymo metodà. Iš pradžų nušveiskite sritį
su pakelto valytuvu, tada palikite tirpalà 3- 5
minutes, o tada šveiskite antrà kartà, bet jau su
nuleistu valytuvu.

7. Jei paliekate mašinà be priežūros, ištraukite raktelį
ir įjunkite stovėjimo stabdį (jei yra).

BATERIJOS IŠSIKROVIMO INDIKATORIUS

Baterijos išsikrovimo indikatorius rodo baterijų įkrovos
lygį. Kai baterijos yra visiškai įkrautos, šviečia visos
penkios indikatoriaus lemputės. Kai baterijos
išsikrauna, indikatoriaus padalos mažėja iš dešinės į
kairć.
Jei norite, kad baterijos veiktų ilgiau, neleiskite
indikatoriaus lemputėms pasiekti žemesnio už
išsikrovimà lygio, kaip tai aprašyta toliau.

PASTABA: Įkraukite baterijas TIK TADA, kai mašina
buvo naudojama 30 minučių arba daugiau.

Kai baterijų išsikrovimo lygis pasiekia paskutinć
geltonà lemputć, lemputė ima mirksėti. Tokiu atveju
sustabdykite šveitimà ir įkraukite baterijas (paveikslėlis
21). Jei parodoma raudona lemputė, šveitimo funkcija
išjungiama automatiškai. Taip baterijos apsaugomos
nuo visiško išsikrovimo. Nedelsiant įkraukite baterijas.

Sustabdykite šveitimà
ir įkraukite baterijas

Pav. 21

GRANDINĖS IŠJUNGIKLIS
Šioje mašinoje įrengtas iš naujo nustatomas
grandinės išjungiklis, kurio paskirtis – apsaugoti
šepečio variklį nuo pažeidimų. Grandinės išjungiklis
yra valdymo pulte (paveikslėlis 22). Jei grandinės
išjungiklis suveiktų, nustatykite priežastį, leiskite
varikliui atvėsti, o tada rankiniu būdu iš naujo
nustatykite grandinės išjungiklio mygtukà.

Pav. 22
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VALANDŲ SKAITIKLIS

Valandų skaitiklis fiksuoja bendrà šepečio variklio
įjungimo valandų skaičių. Laiko skaitiklį naudokite
rekomenduojamam remonto laikui nustatyti ir
aptarnavimo įrašams padaryti (paveikslėlis 23).

Pav. 23

BAKŲ IŠLEIDIMAS

Regeneravimo bakà reikia ištuštinti ir išplauti po
kiekvieno naudojimo. Tirpalo bakà reikia išplauti
periodiškai, kad iš jo būtų pašalintos bet kokios
vandens likučių sankaupos.

SAUGUMO SUMETIMAIS: prieš palikdami mašinà
ar atlikdami jos techninės priežūros darbus
sustokite ant horizontalaus paviršiaus, išjunkite
mašinà ir ištraukite raktelį.

SKYSČIŲ IŠLEIDIMAS IŠ REGENERAVIMO BAKO

1. Laikydami išleidimo žarnà nukreipć į viršų,
nuimkite dangtelį ir nuleiskite žarnà (paveikslėlis
24).

Pav. 24

PASTABA: jei mašinà ištuštindami naudojate kibirà,
nenaudokite to paties kibiro pripildydami tirpalo bakà.

2. Atidarykite regeneracijos bako dangtelį ir
išskalaukite bakà (paveikslėlis 25).

Pav. 25

3. Išvalykite plūdinio išjungimo tinklelį ir sàšlavų lovelį
regeneravimo bake (paveikslėlis 26).

Pav. 26

SKYSČIO IŠLEIDIMAS IŠ TIRPALO BAKO

Norėdami išleisti likusį vandenį tirpalo bake, ištraukite
tirpalo bako pripildymo matuoklio žarnà iš žarnos
jungties (paveikslėlis 27).

Pav. 27
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BATERIJŲ ĮKROVIMAS

DĖMESIO: Norėdami kuo ilgiau naudoti baterijas,
juos įkraukite vėl tik po 30 minučių ar daugiau
darbo mašina. Nelaikykite išsikrovusių baterijų
ilgai.

ĮSPĖJIMAS: gaisro arba sprogimo pavojus.
Baterijos išskiria vandenilio dujas. Saugokit jas
nuo kibirkščių ir atviros ugnies. Kai įkraunate
baterijà, jos skyrių laikykite atidarytà.

SAUGUMO SUMETIMAIS: Mūvėkite apsaugines
pirštines ir užsidėkite apsauginius akinius, kai
dirbate su baterijomis ar jų kabeliais. Venkite
kontakto su baterijos rūgštimi.

BATERIJOS KROVIKLIO TECHNINĖS SÀLYGOS

S KROVIKLIO TIPAS:
- HERMETIšKOMS (gelio tipo) BATERIJOMS
- šLAPIOJO TIPO (švino rūgšties) BATERIJOMS

S IšĖJIMO ĮTAMPA 24 V
S IšĖJIMO SROVĖ 9 A
S AUTOMATINIO IšSIJUNGIMO GRANDINĖ
S GILUMINIO CIKLO BATERIJOMS ĮKRAUTI

VIDINIO BATERIJOS KROVIKLIO NAUDOJIMAS

SVARBU: prieš kraudami baterijas įsitikinkite, ar
kroviklio nustatymai tinkami jūsų baterijos tipui
(pvz., švino- rūgšties, gelio tipo ir pan.). Nustatć
kroviklį neteisingai, galite sugadinti baterijà.

Norėdami sužnoti baterijos tipà, pasižūrėkite į jos
etiketć. Jei nenurodyta, kreipkitės į savo baterijos
tiekėjà.

Jei norite patikrinti kroviklio profilio nuostatà:
Kroviklio paleidimo metu, jei raudonos spalvos
lemputė sumirksi dusyk, kroviklis nustatytas šlapiojo
tipo / švino rūgšties baterijoms. Jei dusyk sumirksi
žalios spalvos lemputė, tai reiškia, kad kroviklis
nustatytas gelio tipo baterijoms (paveikslėlis 28).
PASTABA: kitus baterijų tipų nustatymus žr. kroviklio
profilių perjungiklių konfigūracijos lentelėje
(paveikslėlis 30).

Pav. 28

Jei norite pakeisti kroviklio profilį:
1. Išimkite kroviklį iš mašinos (pav. 29).

2. Išimkite kištukà iš kroviklio apačios, kad
pasiektumėte profilio perjungiklius (pav. 29).

Pav. 29

2. Nustatykite profilio perjungiklius pagal perjungiklių
konfigūracijos lentelć (pav. 30). Nustatinėdami
laikykite kroviklio laidà atjungtà.

Kroviklio profilio perjungiklių konfigūracijos lentelė

Baterija Perjungiklis 1 2
šlapiojo tipo (švino rūgšties) ĮJ. IšJ.
LM šlapiojo tipo ĮJ. ĮJ.
(reikalaujančios mažai priežūros)
Gelio tipo IšJ. ĮJ.
„Exide“ gelio tipo IšJ. IšJ.

Pav. 30

Jei baterijas norite įkrauti:
1. Pastatykite mašinà gerai vėdinamoje patalpoje.

2. Pastatykite mašinà ant lygaus ir sauso paviršiaus,
pasukite raktelį į išjungimo padėtį.

3. Jei kraunate šlapiojo tipo (švino rūgšties) baterijas,
prieš kraudami patikrinkite skysčio kiekį (žr.
”BATERIJOS PRIEŽŪRA”)
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4. Paremkite regeneravimo bakà, kad vėdintųsi
(paveikslėlis 31).

Pav. 31

5. įjunkite kroviklio kintamosios srovės laidà į
tinkamai įžemintà kištukinį lizdà (paveikslėlis 32).

PASTABA:Kol baterija kraunama, mašina neveiks.

Pav. 32

6. Kai tik prasideda krovimo ciklas, indikatoriaus
lemputės juda nuo raudonos prie geltonos ir
pagaliau žalios (paveikslėlis 33). Kai užsidegs žalia
indikatoriaus lemputė, reiškia, kad krovimas yra
baigtas. Atjunkite kroviklio laidà.

Jei kroviklis aptinka problemà, jo ekrane pamatysite
gedimo kodà (žr. „VIDINIO BATERIJOS KROVIKLIO
GEDIMŲ KODAI“).

Pav. 33

VIDINIO BATERIJOS KROVIKLIO KROVIKLIO GEDIMŲ KODAI

GEDIMO KODAS GEDIMAS SPRENDIMAS

Mirksi geltona
lemputė

Atsilaisvino kroviklio kabelio jungtis Patikrinkite kroviklio kabelio jungtį

Atsileidćs arba pažeistas baterijos kabelis Patikrinkite baterijos kabelių jungtis

Netinkama baterija Pakeiskite tinkama baterija

Išvado trumpasis jungimas – pažeistas
išvado kabelis

Kreipkitės į priežūros centrà

Vidinis trumpasis jungimas – perdegė
išvado saugiklis

Pakeiskite baterijų kroviklį

Mirksi raudona
lemputė

Apsauginiu laikmačiu nustatyta, kad viršytas
maksimalus krovimo laikas

Pakartokite krovimo ciklà. Jei klaida
pasikartoja, pakeiskite baterijas
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MAŠINOS PRIEŽŪRA

Kad išlaikytumėte mašinà geros darbinės būklės,
laikykitės mašinos techninės priežūros procedūrų.

įSPĖJIMAS: elektros pavojus. Prieš atlikdami
mašinos techninć priežūrà, atjunkite baterijos
laidus.

KASDIENĖ PRIEŽŪRA

1. Išleiskite ir išskalaukite regeneravimo bakà
(paveikslėlis 34).

Pav. 34

2. Išimkite sàšlavų lovelį ir ištuštinkite jį
(paveikslėlis 35)

Pav. 35

3. Išimkite ir išvalykite plūdinio išjungimo tinklelį,
esantį regeneravimo bake(paveikslėlis 36).

Pav. 36
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4. Išleiskite tirpalo bako turinį (37 pav.).

Pav. 37

5. Išimkite padà/šepetį ir išvalykite. Jei padas
sudėvėtas, apsukite jį arba pakeiskite
(paveikslėlis 38).

Pav. 38

6. Švariai nuvalykite valytuvo mentes (paveikslėlis
39). Kai mašina nenaudojama, pakelkite valytuvo
mechanizmà nuo grindų arba pakabinkite jį ant
laikymo rėmo.

Pav. 39

7. Patikrinkite valytuvo menčių valomojo paviršiaus
kraštų būklć (paveikslėlis 40). Jei mentė
susidėvėjusi, apsukite jà.
(žr. VALYTUVO MENTĖS KEITIMAS)

Pav. 40

8. Nuvalykite mašinà universalia valymo priemone ir
drėgnu skudurėliu (Pav. 41).

SAUGUMO SUMETIMAIS: NEPURKŠKITE ir
NEPLAUKITE mašinos žarna. Galite sukelti elektros
įrangos gedimà;

Pav. 41

9. Patikrinkite šveitimo bloko uždangos būklć, jei ji
nusidėvėjusi ar pažeista, pakeiskite
(paveikslėlis 42).

Pav. 42
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10. Baterijas įkraukite tik tada, kai naudojama buvo ne
mažau kaip 30 minučių (paveikslėlis 43).
(žr. BATERIJŲ ĮKROVIMAS).

Pav. 43

MĖNESINĖ PRIEŽūRA

1. Iš mašinos apačios išimkite tirpalo bako filtrà ir
išskalaukite tinklelį (paveikslėlis 44). Prieš
išimdami filtrà įsitikinkite, kad tirpalo bakas yra
tuščias.

Pav. 44

2. Vino ir rūgšties baterijos: kad išvengtumėte
korozijos, nuvalykite baterijų viršutinć dalį (žr.
BATERIJŲ PRIEŽŪRA).

3. Patikrinkite, ar neatsilaisvino baterijų kabelių
jungtys.

4. Patikrinkite ir išvalykite tirpalo bako dangtelio
tarpiklį (paveikslėlis 45). Jei pažeistas, pakeiskite.

Pav. 45

5. Sutepkite visas šarnyrines jungtis ir ritinėlius
silikono purškalu, tada padenkite juos vandeniui
atspariu tepalu, kad užtikrintumėte jų sklandų
veikimà.

6. Patikrinkite, ar mašinoje nėra atsipalaidavusių
veržlių ir varžtų.

7. Patikrinkite, ar niekur iš mašinos neteka.

VARIKLIO PRIEŽŪRA

Kreipkitės į įgaliotà ”Tennant” priežūros centrà,
norėdami pakeisti anglies šepetėlį.

Anglies šepetėlio keitimas Valandos

Siurblio variklis 750

šepečio variklis 750

ĮSPĖJIMAS: elektros pavojus. Prieš atlikdami
mašinos techninć priežūrà, atjunkite baterijos
laidus.

VALYTUVO MENTĖS KEITIMAS

Kiekvienoje valytuvo mentėje yra po keturis valymo
kraštus. Jei mentės tapo nudėvėtos, tiesiog pasukite
jas nauju valomuoju kampu (atitinkamos pusės arba
viršaus ir apačios). Kai nusidėvi visi kampai, mentes
pakeiskite.

1. Nuimkite valytuvo mechanizmà nuo mašinos.

2. Atlaisvinkite juostos veržklius ir nuimkite juostà
nuo valytuvo (paveikslėlis 46).

Pav. 46

3. Nuimkite ir pasukite užpakalinć mentć nauju
valomuoju kampu. (paveikslėlis 47).
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Pav. 47

4. Išimkite varžtus su rifliuotomis galvutėmis iš
priekinės mentės ir pasukite mentć kitu galu
(paveikslėlis 48).

PASTABA: naudokite kampà su 5 išpjovomis kai
grindys yra VCT (vinilinių sudėtinių plytelių) arba su 3
išpjovomis, kai grindų plytelės išklijuotos klijais
cemento pagrindu.

Pav. 48

BATERIJOS PRIEŽŪRA (švino rūgšties baterijos)

1. Dažnai tikrinkite baterijos skysčio kiekį, taip
išvengsite baterijos gedimų. Skysčio kiekis turi
būti toks kaip parodyta (paveikslėlis 49). Jei
skysčio trūksta, įpilkite distiliuoto vandens.
NEPERPILDYKITE, nes kai krausite skystis ims
plėstis ir gali ištekėti.

Prieš kraunant įkrovus

REIKIAMAS BATERIJOS SKYSČIO KIEKIS

Pav. 49

ĮSPĖJIMAS: gaisro arba sprogimo pavojus.
Baterijos išskiria vandenilio dujas. Saugokit jas
nuo kibirkščių ir atviros ugnies. Kai įkraunate
baterijà, jos skyrių laikykite atidarytà.

2. Nuvalykite baterijas, taip apsaugosite jas nuo
korozijos. Naudokite valymo šepetėlį, suvilgć jį
kepimo sodos ir vandens mišiniu (paveikslėlis 50).

SAUGUMO SUMETIMAIS: Kai valote baterijas,
mūvėkite apsaugines pirštines ir užsidėkite
apsauginius akinius. Venkite kontakto su baterijos
rūgštimi.

Pav. 50
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MAŠINOS TRANSPORTAVIMAS

Transportuodami mašinà priekaba arba sunkvežmiu,
laikykitės toliau pateiktų jos pritvirtinimo nurodymų:

1. Pakelkite šveitimo blokà ir pakabinkite valytuvà ant
laikymo rėmo.

2. Mašinà pakraukite naudodami rekomenduojamà
krovimo rampà.

3. Pastatykite mašišnos priekinć dalį taip, kad jos
priekis remtųsi į priekabos ar sunkvežmio priekį,
tada nuleiskite šveitimo blokà.

4. Užblokuokite kiekvienà ratà paremdami kaladėle,
kad mašina nenuriedėtų.

5. Įtvirtinkite mašinà pritvirtinimo diržais. Mašinoje
įrengti du tvirtinimo krošteinai (paveikslėlis 51).

SAUGUMO SUMETIMAIS: transportuojant
pakraudami (ar iškraudami) mašinà į sunkvežmį ar
priekabà naudokite rekomenduojamà rampà.
Naudokite diržus mašinai pritvirtinti prie
sunkvežmio arba priekabos.

MAŠINOS SANDĖLIAVIMAS

1. Prieš padėdami sandėliuoti įkraukite baterijas.
Jokiu būdu nesandėliuokite mašinos su
iškrautomis baterijomis.

2. Ištuštinć kruopščiai išskalaukite bakus.

3. Mašinà sandėliuokite sausoje patalpoje, pakėlć
valytuvà ir šveitimo blokà.

4. Atidarykite regeneravimo bako dangtį, kad
pagerintumėte oro cirkuliacijà.

DĖMESIO: Nelaikykite mašinos lietuje,
sandėliuokite jà viduje.

5. Jei mašina sandėliuojama aplinkoje, kur
temperatūra gali tapti neigiama, laikykitės
APSAUGOS NUO UŽŠALIMO instrukcijų, pateiktų
toliau.

APSAUGA NUO UŽŠALIMO

1. Išleiskite visà vandenį iš tirpalo ir regeneravimo
bakų.

2. Ištuštinkite tirpalo bako filtrà, esantį mašinos
apačioje (paveikslėlis 51).

Pav. 51

3. įpilkite 1 galonà (4 litrus) koncentruoto rekreacinių
transporto priemonių (RV) antifrizo į tirpalo bakà.
Neskieskite.

4. Įjunkite mašinos maitinimà ir paleiskite srauto
sistemà. Išjunkite mašinà, kai pasirodys raudonas
RV antifrizas.
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TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS
PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

Mašina neveiks Išsikrovė baterijos Įkraukite baterijas

Sugedo baterija (os) Pakeiskite baterijà (as)

Atsipalaidavćs baterijos kabelis Pritvirtinkite atsilaisvinusį laidà

Sugedo užvedimo jungiklis Kreipkitės į priežūros centrà

Vidinis baterijų kroviklis neveikia Kištukas neįjungtas į tinklà Patikrinkite jungimo lizdus

Sugedćs energijos tiekimo laidas Pakeiskite laidà

Aptiktas gedimas. žr. VIDINIO BATERIJOS KROVIKLIO
KROVIKLIO GEDIMŲ KODAI

Neveikia šepečių variklis šveitimo blokas pakeltas nuo grindų Nuleiskite šveitimo blokà

Suveikė šepečių variklio grandinės
išjungiklis

Atstatykite šepečių variklio grandinės
išjungiklį

Sugedćs šveitimo bloko
(aukštyn/žemyn) jungiklis

Kreipkitės į priežūros centrà

Sugedć valdymo rankenos trigeriai Kreipkitės į priežūros centrà

Sugedćs šepečio variklis ar elektros
instaliacija

Kreipkitės į priežūros centrà

Nusidėvėjć anglies šepetėliai Kreipkitės į priežūros centrà

Neveikia siurblio variklis Valytuvas pakeltas nuo grindų Nuleiskite valytuvà

Perdegćs siurblio variklio saugiklis Pakeiskite 25 A saugiklį

Sugedćs siurblio variklis ar elektros
instaliacija

Kreipkitės į priežūros centrà

Nusidėvėjć anglies šepetėliai Kreipkitės į priežūros centrà

Nepakankamas arba jokios
tirpalo srovės

Užsikimšćs tirpalo bako filtras arba
tirpalo žarnelė

Išvalykite tirpalo bako filtrà arba
perplaukite tirpalo žarnelć

Užsikimšćs tirpalo vožtuvas Išimkite vožtuvà ir nuvalykite

Per silpna tirpalo srauto reguliavimo
nuostata

Pakoreguokite tirpalo srauto
reguliavimo rankenėlć

Atsilaisvinćs reguliavimo rankenėlės
varžtas

Sukalibruokite rankenėlć ir priveržkite
varžtà

Prastas vandens siurbimas Pilnas regeneravimo bakas Ištuštinkite regeneravimo bakà

Atlaisvinkite išleidimo žarnos dangtelį Priveržkite dangtelį

Užsikimšćs plūdinio išjungimo
tinklelis, esantis regeneravimo bake

Nuvalyti tinklelį

Užsikimšus valytuvo sistema Išvalykite valytuvo sistemà

Nusidėvėjusios valytuvo mentės Pakeiskite valytuvo mentes, arba jas
apsukite

Netinkamas valytuvo menčių
pakreipimas

Sureguliuokite valytuvo menčių aukštį

Atlaisvinkite siurblio žarnos jungtis Sutvirtinkite žarnos jungtis

Užsikimšusi siurblio žarna Išvalykite susikaupusias nuosėdas

Pažeista siurblio žarna Pakeiskite siurblio žarnà

Netinkamai uždėtas regeneravimo
bako dangtis

Tinkamai uždėkite dangtį
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TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS - tćsinys
PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

Prastas vandens siurbimas Pažeistas regeneravimo bako
dangčio tarpiklis

Pakeiskite tarpiklį

Sugedćs siurblio variklis Kreipkitės į priežūros centrà

Maža baterijos įkrova Įkraukite baterijas

Trumpas veikimo laikas Nevisiškai įkrautos baterijos Visiškai įkrautos baterijos

Sugedusios baterijos Pakeiskite baterijà

Atlikite baterijų techninć priežūrà žr. BATERIJOS PRIEžŪRA

Sugedćs baterijos kroviklis Pataisykite arba pakeiskite baterijos
kroviklį
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TECHNINIAI DUOMENYS
T2 MODELIS
ILGIS 1120 mm

PLOTIS 478 mm

AUKŠTIS 930 mm

MASĖ 80 kg (136 kg su baterijomis)

MAŽIAUSIAS POSūKIS TARPE 1219 mm

REGENERAVIMO BAKO TALPA 36 l

TIRPALO BAKO TALPA 26 l

NAŠUMAS (apskaičiuotas tikrasis) 672 m2 per valandà

VALYMO TAKO PLOTIS 430 mm

PADO PRISPAUDIMO SLĖGIS 23 kg

VALYTUVO PLOTIS 696 mm

ŠEPEČIO VARIKLIS 0,75 Kw, 230 aps./min., 24 V, 37 A

SIURBLIO VARIKLIS 0,30 kW, 2 pakopų 5,7, 24V, 13 A

VANDENS SUSĖMIMAS 100 Mbar

BATERIJOS TALPA (2) 12 V, 85 Ah per 5 val., 72 Ah per 5 val., 70 Ah per 5 val.

VEIKIMO LAIKAS VIENÀ KARTÀ ĮKROVUS 85 Ah baterijos – iki 2 val.

72 Ah baterijos – iki 1,75 val.

70 Ah baterijos – iki 1,75 val.

VIDINIS BATERIJOS KROVIKLIS 100- 240 VAC, 5,3 A, 50/60 Hz, 24 VDC, 9 A iŠvestis

NUOLATINĖS SROVĖS ĮTAMPA 24 VDC

BENDROSIOS ENERGIJOS SÀNAUDOS 25 A – vardinė vertė

APSAUGOS KLASĖ IPX3

TRIUKŠMAS DECIBELAIS PRIE OPERATORIAUS AUSŲ,
PATALPOSE*

68 dB (A)

RANKINIŲ VALDIKLIŲ VIBRACIJA <2,5m/s2

MAKSIMALUS JUDĖJIMO NUOLYDIS 2% (15)

* IŠmatuotas A svertinis garso slėgio lygis atitinka ISO 11201 ir ISO 4871 standartus. Paklaidos vertė yra 2 decibelai.

MAŠINOS MATMENYS

1128 mm

486mm

1093 mm

763 mm
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