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INNLEDNING

Denne håndboken leveres sammen med hver nye
modell. Den inneholder nødvendige instruksjoner for
bruk og vedlikehold.

Les gjennom hele håndboken, og
pass på at du har forstått maskinen
før du bruker eller vedlikeholder den

Denne maskinen vil fungere svært godt. Du vil
imidlertid oppnå best resultater til lavest mulig kostnad
hvis:

S Maskinen brukes med rimelig forsiktighet.

S Maskinen vedlikeholdes regelmessig - iht.
vedlikeholdsinstruksene som følger med.

S Maskinen vedlikeholdes med deler levert fra
produsenten eller tilsvarende.

For å lese, skrive ut eller laste ned bruksanvisninger fra
nettet, besøk www.tennantco.com/manuals

TA VARE PÅ MILJØET
Kvitt deg med emballasje og gamle
maskinkomponenter på en miljøvennlig
måte i henhold til lokale regler for
avfallsbehandling.

Husk alltid å resirkulere.

TENNANT N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA, Uden -Nederland
Europa@tennantco.com www.tennantco.com

Dette produktet kan inneholde programvare som har forskjellige
tredjepartslisenser. Du finner mer informasjon på:
www.tennantco.com/opensource

Spesifikasjonene og delene kan bli endret uten varsel.

Originalinstruksjoner. Copyright E2015- 2019 Tennant Company.
Med enerett.

TILTENKT BRUK

Den automatiske gulvskrubben er tiltenkt til
kommersiell bruk, eksempelvis i hoteller, skoler,
sykehus, fabrikker, butikker, kontorer og
leieforretninger. Den er utformet for å feie/skrubbe
harde overflater (betong, asfalt, stein, syntetisk osv.)
innendørs. Denne maskinen er ikke beregnet for
rengjøring av tepper eller sandsliping av tregulv. Bruk
ikke maskinen til annet enn det som er beskrevet i
denne brukerhåndboken. Denne maskinen er ikke
beregnet for sliping tregulv.

MASKININFORMASJON

Fyll ut ved installasjon for fremtidig
bruk.

Modellnr. -

Serienr. -

Installasjonsdato -

UTPAKKING AV MASKINEN

Sjekk nøye at maskinen ikke har tegn på skader. Gi
øyeblikkelig beskjed om eventuelle skader til
transportøren. Kontakt leverandøren eller Tennant hvis
det mangler noe.

Når du skal pakke ut maskinen, fjerner du stroppene,
hjulblokkene og transportbrakettene. Med den
medleverte rampen kjører du maskinen forsiktig
bakover fra pallen. Pass på at skrubbehodet står i løftet
stilling.

VÆR OPPMERKSOM: Ikke fjern maskinen fra
pallen uten å bruke en rampe. Maskinen kan bli
skadet.
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VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER - TA VARE PÅ DISSE ANVISNINGENE

Følgende varslende forholdsregler er brukt i denne
håndboken slik som indikert i beskrivelsen:

ADVARSEL: Brukes for å varsle om farer
eller usikker bruk som kan medføre alvorlig
personskade eller død.

SIKKERHETSHENSYN: Beskriver rutiner som må
følges for sikker bruk av utstyret.

Følgende informasjon indikerer mulige
farlige situasjoner for brukeren eller maskinen. Vit når
disse betingelsene kan oppstå. Gjør deg kjent med alle
sikkerhetsdetaljene på maskinen. Rapporter skader på
maskinen eller feilfunksjon umiddelbart.

ADVARSEL: For å redusere faren for brann,
eksplosjon, elektrisk støt eller personskade:

- Les håndboken før du bruker maskinen.

- Ikke sug opp brennbare materialer eller
reaktive metaller.

- Må ikke brukes i nærheten av brannfarlige
væsker, damp eller brennbart støv.
Denne maskinen er ikke utstyrt med
eksplosjonssikker motor. Den elektriske
motoren avgir gnister ved oppstart og under
drift, noe som kan forårsake flammebrann eller
eksplosjon hvis maskinen brukes i et område
hvor det er brennbar damp/væsker eller
brennbart støv.

- Batteriene utskiller hydrogengass. Dette kan
forårsake eksplosjon eller brann. Hold
maskinen unna gnister og åpne flammer under
lading.

- Koble fra batterikabler og ladekabel før du
foretar service på maskinen.

- Ikke lad batteriene med skadet kabel. Gjør ikke
endringer på støpslet.

Hvis nettledningen er skadet eller ødelagt, må
den byttes ut av produsenten, serviceverksted
eller annen tilsvarende kvalifisert person, slik
at en unngår farlige situasjoner.

- Må ikke brukes utendørs. Oppbevares
innendørs.

- Roterende pute/børste, hold hender unna.

ADVARSEL: Fare - magnetisk felt. Magnetisk
pute/børste kan være skadelige for
pacemakerbrukere eller brukere av andre
medisinske implantater.

Denne maskinen kan være utstyrt med et system
som automatisk kommuniserer via
trådløsnettverket. Hvis maskinen skal brukes på
steder hvor bruk av mobiltelefoner er innskrenket
fordi av interferens med utstyr på stedet, ta kontakt
med en Tennant representant for å få informasjon
om hvordan å deaktivere enhetens
trådløsfunksjoner.

SIKKERHETSHENSYN:

1. Ikke bruk maskinen:
- Med mindre du har fått opplæring i og er

autorisert til å bruke den.
- Før du har lest og forstått denne

håndboken.
- Med mindre du er psykisk og fysisk i stand

til å følge maskininstruksjoner.
- Under påvirkning av alkohol eller narkotika.
- Mens du bruker en mobiltelefon eller andre

typer elektroniske enheter.
- Hvis maskinen ikke er i god driftsmessig

stand.
- Utendørs. Denne maskinen er kun beregnet

på bruk innendørs.
- På steder hvor det er brennbar

damp/brennbare væsker eller brennbart
støv.

- Med puter eller tilbehør som ikke leveres
eller godkjennes av Tennant. Bruk av andre
puter kan være en sikkerhetsrisiko.

- På steder hvor gjenstander kan falle ned.
- I områder som er for mørke for å kunne se

kontrollene eller kjøre maskinen.

2. Før du bruker maskinen:
- Kontroller om maskinen lekker.
- Sørg for at alle sikkerhetsinnretninger er på

plass og at de fungerer som de skal.

3. Når du bruker maskinen:
- Bruk kun som beskrevet i denne

håndboken.
- Rapporter funksjonsfeil eller skader på

maskinen umiddelbart.
- Ha på arbeidssko som dekker til tærne.
- Reduser hastigheten under snuing.
- Kjør forsiktig i hellinger og på glatt

underlag.
- Ikke skrubb eller transporter på hellinger

med en skråning på mer enn 2 %.
- Følg sikkerhetsinstruksjoner for våte gulv.
- Følg instruksjonene for blanding,

håndtering og avhending på beholderen
med kjemikalier og datablad.

- Frakt ikke personer på maskinen.
- Vær forsiktig når du rygger med maskinen.
- Sørg for at barn og uvedkommende ikke

kan komme inn på lagerområder.
- Må ikke brukes som leketøy.
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4. Før maskinen forlates eller ved service på
maskinen:
- Stopp på flatt underlag.
- Sett på håndbremsen, hvis maskinen er

utstyrt med en slik.
- Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

5. Ved service på maskinen:
- Koble fra batterikoblingen og ladekabelen

før du utfører arbeider på maskinen.
- Alt arbeid må gjøres med tilstrekkelig

belysning og synlighet.
- Alle reparasjoner må utføres av opplært

personell.
- Bruk reservedeler som er levert eller

godkjent av Tennant.
- Maskinen må ikke modifiseres fra sin

opprinnelige design.
- Ikke jekk opp maskinene.
- Hold deg unna bevegelige deler. Ikke bruk

løstsittende klær eller smykker, og sikre
langt hår.

- Du må ikke koble den eksterne laderens
likestrømledning fra kontakten på
maskinen mens laderen står på. Dette kan
føre til gnistoverslag. Hvis laderen må
avbrytes under ladingen, kobler du fra AC
strømtilførselsledningen først.

- Bruk ikke en annen batterilader; dette kan
skade batteriet og forårsake brann.

- Kontroller strømkabelen regelmessig for
skade.

- Sørg for at området er godt ventilert.
- Unngå kontakt med batterisyre.
- Hold alle metallgjenstander unna

batteriene.
- Maskinen må ikke sprayes eller spyles.
- Få hjelp til å løfte maskinen eller bruk en

mekanisk heis.
- Batterimontering må utføres av kvalifisert

personale.
- Bruk personlig verneutstyr etter behov og

hvor anbefalt i denne håndboken.

Av sikkerhetshensyn: bruk vernehansker.

Av sikkerhetshensyn: bruk øyebeskyttelse.

6. Når man laster maskinen på/av lastebil eller
tilhenger:
- Tøm tankene før du fyller maskinen.
- Bruk rampe, lastebil eller tilhenger som

støtter vekten av maskinen og operatøren.
- Maskinen kan bare betjenes på hellinger

opp til 2 %.
Senk skrubbehodet og nalen før du
stropper fast maskinen.

- Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
- Sett på håndbremsen (hvis maskinen er

utstyrt med en slik).
- Blokker hjulene på maskinen.
- Bruk festeremmer for å sikre maskinen.
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SIKKERHETSETIKETTER

Sikkerhetsetikettene er satt på maskinen på angitte posisjoner. Bytt ut etiketter som mangler eller som er blitt skadet
eller uleselige.

ADVARSELMERKING
- Ikke lad batteriene
med skadet kabel.
Spenningen kan gi
elektrisk støt. Koble
fra ladekabelen før
du foretar service.
Plassert på
kontrollpanelet.

ADVARSELMERKING
- Batteriene utskiller
hydrogengass. Dette
kan forårsake
eksplosjon eller
brann. Hold
maskinen unna
gnister og åpne
flammer under
lading.
Plassert på
kontrollpanelet og
siden av
oppsamlingstanken.

ADVARSELSMERKING - Fare
for elektrisk støt. Koble fra
batterikablene før du foretar
service på maskinen.
Plassert på panelet for
kretskortet.

ADVARSELSMERKING -
Fare - magnetisk felt. Magnetisk
pute/børste kan være skadelige for
pacemakerbrukere eller brukere av
andre medisinske implantater.
Plassert på Insta- Click magnetisk
putedrivaksel/kost.

ADVARSELSMERKING
- Brennbare materialer
eller reaktive metaller
kan forårsake
eksplosjon eller
brann. Disse må ikke
suges opp.
Plassert i nærheten av
kontrollpanelet.

ADVARSELSMERKING -
Brennbare materialer
kan forårsake
eksplosjon eller brann.
Brennbare materialer må
ikke brukes i tanken(e).
Plassert på baksiden av
dekselet til
løsningstanken.

FOR
SIKKERHETSMER
KING - Les
håndboken før du
bruker maskinen.
Plassert i nærheten
av kontrollpanelet.

VARSELMERKER -
Roterende børste. Hold
hendene unna.
Plassert på skurehodet.
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MASKINKOMPONENTER

15

1

43cm
Skive

50cm
Skive

60cm
Dobbel skive

50cm
Sylindriskl

50cm
Orbital

Skrubbehodetype

2

4

3

5

6

7

25

14
16

17

20

21
23

18

19

24

25

27

26

22

13

8

9

10

11

12

26

1. Koppholder/brett
2. Lokk for oppsamlingstank
3. Oppsamlingstank
4. Påfyllingsåpning vaskemiddeltank
5. Rengjøringsmiddeltank
6. Skrubbehode
7. Batterirom
8. Tilbehørstativ(er)
9. Kroker for kabel til medfølgende batterilader
10. Pedal for løfting av skrubbehodet
11. Fotpute for nal
12. NALENHET
13. Styre
14. Håndtak startbøyle
15. Knapp for hastighetskontroll (motordrevet modell)

16. Fremover- /reversspake (motordrevet modell)
17. Display på kontrollpanel
18. Nødstoppknapp
19. Timeteller
20. Nøkkelbryter
21. ec-H2O på- /avbryter (ekstra)
22. Stikkontakt for ekstern batterilader
23. Tømmeslange for oppsamlingstanken
24. Nivå/tømmeslange for vaskemiddeltanken
25. Parkeringsbrems (ekstra)
26. Dobbel nedtrykksspake (T300e- alternativ og T300

manuell ned press modell.)
27. Justeringshendel for tilførsel av vaskemiddel

(T300e)
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MASKINSYMBOLER

Strømningshastighet for vaskemiddel
(T300e)

ec-H2O- skrubbing (ekstra)

Skillebryter

Ikke løft etter tilbehørsstativ

Ingen trinn

Dobbelt nedtrykk
(T300e og T300 manuelle
ned trykk modeller)

Mangler vaskemiddel
(ec-H2O- alternativ)

Vanntemperatur (ec-H2O- alternativ)

Batteriladning

Rask hastighet (motordrevet modell)

Lav hastighet (motordrevet modell)

Parkeringsbrems

Fremover/revers (motordrevet modell)

På

Av

Ingen strømningshastighet for
vaskemiddel (T300e)
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KONTROLLPANELKOMPONENTER

Kontrollpanel T300e-modell

31 2 4

1. Servic indikator - Lyser når en maskin- eller
laderfeil registreres.

2. Indikator for parkeringsbrems - Lyser når
parkeringsbremsspaken er i bruk. Løsne
parkeringsbremsspaken ved venstre bakhjul for å
slå av indikatoren.

3. Indikator for batteriutlading (BDI) - Indikatoren
for batteriutladingen har to funksjoner. I normalt
skrubbemodus viser den batterienes ladenivå. Den
vil også angi spesifikke LED- koder når en maskin-
eller laderfeil registreres når serviceindikatoren
blinker.

4. ec-H2O- indikator (ekstra) - Lyser blått når
ec-H2O- system er aktivert og fungerer som det
skal.

T300-Modell Med Panel For Membrankontroll
(manuelle ned trykk modeller)

31 2 4

7

8

5 6

1. Servic indikator - Lyser når en maskin- eller
laderfeil registreres.

2. Indikator for parkeringsbrems - Lyser når
parkeringsbremsspaken er i bruk. Løsne
parkeringsbremsspaken ved venstre bakhjul for å
slå av indikatoren.

3. Indikator for batteriutlading (BDI) - Indikatoren
for batteriutladingen har to funksjoner. I normalt
skrubbemodus viser den batterienes ladenivå. Den
vil også angi spesifikke LED- koder når en maskin-
eller laderfeil registreres når serviceindikatoren
blinker.

4. ec-H2O- indikator (ekstra) - Lyser blått når
ec-H2O- system er aktivert og fungerer som det
skal.

5. Av- /på- knapp for belastende miljø
(ec-H2O- alternativ) - Trykk på knappen for å avgi
rengjøringsmiddel etter behov for store mengder
smuss under betjening.

6. Knapp for stillemodus av/på - Trykk på knapp
for å redusere vakuummotorens lyd for områder
med støybegrensning.

7. Justeringsknapp for vaskemiddels
strømningshastighet - Trykk på knappen for å
justere innstilling for strømningshastighet fra lav,
medium, høy eller for å slå av
strømningshastigheten.

8. Indikatorlampen for vaskemiddeltilførsel - Viser
innstillingen for vaskemiddeltilførsel.
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T300-Modell Med Panel For
Pro-Membrane- kontroller

31 2 4

5

6

7 8

9

10

11

1. Servic indikator - Lyser når en maskin- eller
laderfeil registreres.

2. Indikator for parkeringsbrems - Lyser når
parkeringsbremsspaken er i bruk. Løsne
parkeringsbremsspaken ved venstre bakhjul for å
slå av indikatoren.

3. Indikator for batteriutlading (BDI) - Indikatoren
for batteriutladingen har to funksjoner. I normalt
skrubbemodus viser den batterienes ladenivå. Den
vil også angi spesifikke LED- koder når en maskin-
eller laderfeil registreres når serviceindikatoren
blinker.

4. ec-H2O- indikator (ekstra) - Lyser blått når
ec-H2O- system er aktivert og fungerer som det
skal.

5. Justeringsknapp for nedtrykk - Trykk på
knappen for å justere nedtrykk fra lavt, medium
eller høyt.

6. Indikator for nedtrykk - Viser innstilling for
nedtrykk.

7. Av- /på- knapp for belastende miljø
(ec-H2O- alternativ) - Trykk på knappen for å avgi
rengjøringsmiddel etter behov for store mengder
smuss under betjening.

8. Knapp for stillemodus av/på - Trykk på knapp
for å redusere vakuummotorens lyd for områder
med støybegrensning.

9. Justeringsknapp for vaskemiddels
strømningshastighet - Trykk på knappen for å
justere innstilling for strømningshastighet fra lav,
medium, høy eller for å slå av
strømningshastigheten.

10. Indikatorlampen for vaskemiddeltilførsel - Viser
innstillingen for vaskemiddeltilførsel.

11. Knapper for soneinnstillinger - Maskinen
kommer med tre standard soneinnstillinger for rask
betjening. Fabrikkens soneinnstillinger er
konfigurert med forskjellige strømningshastigheter,
nedetrykk og maksimum skrubbehastighet.

T300-modell med Pro-Panel- kontroller
(LCD - Liquid Crystal Display)

10
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1. Hjelpeikon - For førstegangsbrukere. Brukes til å
velge visningsspråk, identifisere symboler på
kontrollpanelet og vise oppstartsvideoer.

2. Ladeindikator for batteri (BDI) - Viser
batterienes ladenivå.

3. Ikon for belastende miljø (ec-H2O- alternativ) -
Trykk på ikonet for å avgi rengjøringsmiddel etter
behov for store mengder smuss.

4. Ikon for stillemodus - Trykk på ikon for å
redusere vakuummotorens lyd for områder med
støybegrensning.

5. Serviceindikator - Lyser og blinker når en
maskin- eller laderfeil registreres.

6. Ikon for maksimum skrubbehastighet - Trykk
på ikonet for å justere maksimum
skrubbehastighet. Kun tilgjengelig i overordnet
modus.

7. Ikon for nedtrykk - Trykk på ikonet for å justere
nedtrykk fra lavt, medium eller høyt.

8. Ikon for vaskemiddels strømningshastighet -
Trykk på ikonet for å justere innstilling for
strømningshastighet fra lav, medium, høy eller for å
slå av strømningshastigheten.

9. ec-H2O- indikator (ekstra) - ecH20- ikonet vises
når ec-H2O- system er aktivert og fungerer som
det skal.

10. Soneinnstillinger - Maskinen kommer med fire
standard soneinnstillinger for rask betjening.
Fabrikkens soneinnstillinger er konfigurert med
forskjellige strømningshastigheter, nedetrykk og
maksimum skrubbehastighet.

11. Ikon for innstillinger - Gir tilgang til
opplæringsvideoer, informasjon om maskinens
progravare, valg av batteritype og overordnede
kontroller. En arbeidsleder kan konfigurere brukere
med påloggings- ID for operatør med muligheten til
å programmere maskinens innstillinger med
låsefunksjon.
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INSTALLERE BATTERIER

ADVARSEL: Batteriene utskiller
hydrogengass. Dette kan forårsake eksplosjon
eller brann. Hold maskinen unna gnister og åpne
flammer under lading.

SIKKERHETSHENSYN: Når servicearbeid utføres
på maskinen, må du bruke det nødvendige
verneutstyret. Unngå kontakt med batterisyre.

BATTERIETS SPESIFIKASJONER
To 12 volts siklingsbatterier.

Kontakt forhandleren eller Tennant for anbefalinger
angående batterier.
SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den på et jevnt
underlag, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og
trekke til parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.

1. Løft oppsamlingstanken for å få tilgang til
batterirommet (figur 1).

FIG. 1

2. Installer batteriene forsiktig i batterifaget med
adekvat hjelp. Arranger batteriene som vist (figur
2).

SIKKERHETSHENSYN: Når du utfører service til
maskinen, bruk en heis eller adekvat hjelp når du
løfter batteriene.

3. Med de medleverte gummimansjettene for
batteripolene, koble til batteripolene som vist (figur
2). Forbind maskinens svarte (- ) batterikabel sist-
Bruk isolert verktøy når du arbeider i nærheten av
batterier.

M
as
ki
n
en
s
fo
rs
id
e

SVART

RØD

FIG. 2

VIKTIG: Forsikre deg om at laderinnstillingene er
riktig før lading. Se
BATTERILADERINNSTILLINGER.

UTLØFTNGSBRETT FOR BATTERIPAKKE (ekstra)
Modeller utstyrt med ekstra utløftingsbrett for batteri for
rask elller regelmessig utskifting av batteripakke.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den på et jevnt
underlag, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og
trekke til parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.

ADVARSEL: Batteriene utskiller
hydrogengass. Dette kan forårsake eksplosjon
eller brann. Hold maskinen unna gnister og åpne
flammer under lading.

1. Koble fra koblingen til batterikabelen ved maskinen
(figur 3).

FIG. 3

SIKKERHETSHENSYN: Når servicearbeid utføres
på maskinen, må du bruke det nødvendige
verneutstyret. Unngå kontakt med batterisyre.

2. Bruk en godkjent løftestropp som støtter vekten til
batteripakken, fest stroppen til de to
løftebrakettene som vist. Bruk en løftevinsj som
støtter vekten til batteripakken, løft batteripakkene
til og fra maskinen. Hold en hånd på batteriets
løftebrenn når du løfter for å gi stabilitet (figur 4).

FØr du løfter batteripakken må du kontrollere at
batteriene er festet til batteriets løftebrett med den
medfølgende batteristroppen som vist (figur 4).

FIG. 4

3. Koble til batterikabelen på nytt når batteripakken er
montert.
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SLIK FUNGERER MASKINEN

Vanlig skrubbing:
Når du bruker vanlig skrubbemodus tilføres vann og
vaskemiddel fra vaskemiddeltanken til gulvet, og de
roterende børstene/putene skrubber gulvet rent. Etter
hvert som maskinen flyttes framover, tørker
vakuumoppsugingen den skitne oppløsningen fra
gulvet og inn i oppsamlingstanken.

ec-H2O NanoClean- teknologi (ekstra):
Når du bruker ec-H2O NanoClean- teknologi vil vanlig
vann gå gjennom en modul hvor det konverteres
elektrisk til et vaskemiddel. Det elektrisk konverterte
vannet angriper smuss slik at det blir enkelt for
maskinen å skrubbe bort skitten. Det konverterte
vannet går deretter tilbake til normalt vann i
skyllevanntanken.

INFORMASJON OM BØRSTER OG PUTER

For å få best mulig rengjøringsresultater må du bruke
riktig børste- eller putetype for oppgaven. Nedenfor
finner du børstene og putene samt bruksområdene de
passer best for.

MERK: Mengde og type skitt spiller en viktig rolle når
man skal bestemme hvilke type børster eller puter man
skal bruke. Kontakt en representant fra Tennant for
spesifikke anbefalinger.

Skrubbebørste med myk nylonbust (hvit) -
Anbefalt for rengjøring av belagte gulv uten å fjerne
finish- en. Rengjør uten å skrape.

Skrubbebørste med polypropylenbust (sort) -
Denne skrubbebørsten for generelt bruk med
polypropylenbust brukes til skrubbing av litt kompakt
skitt. Denne børsten fungerer godt for vedlikehold av
gulv av betong, tre og fugete fliser.

Skrubbebørste med superslipende bust (grå) -
Nylonfiber impregnert med slipekorn for å fjerne flekker
og jord. Kraftig virkning på alle overflater. Virker godt
på oppbygging, fett eller dekkmerker.

Poleringspute (hvit) - Brukes til å vedlikeholde
høypolerte eller blankpolerte gulv.

Ruepute (rød) - Brukes for lett skrubbing uten å fjerne
gulv- finish- en.

Skrubbepute (blå) - Brukes til middels til kraftig
skrubbing. Fjerner skitt, søl og skrammer, gir en ren
overflate klart for et nytt belegg.

Strippepute (brun) - Brukes til stripping av gulv- finish
for å klargjøre gulvet for nytt belegg.

Kraftig strippepute (sort) - Brukes for aggressiv
stripping av kraftige finish- er, eller svært kraftig
skrubbing.

Pute for klargjøring av overflate(mørk rød) - For
meget aggressiv kjemisk fri fjerning av gulv- finish for å
klargjøre gulvet for nytt belegg.
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MONTERING AV MASKIN

PÅSETTING AV NALENHET

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den på et jevnt
underlag, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og
trekke til parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.

1. Løft nalens festebrakett til hevet posisjon. Plasser
tåen under pedalen for å løfte (figur 5).

FIG. 5

2. Monter nalenheten til nalens festebrakett (figur 6).
Stram knappene for å feste nalenheten til
braketten.

FIG. 6

3. Koble vakuumslangen til nalenheten (figur 7).

FIG. 7

MONTERE BØRSTE/PUTE - 3 knastskive(T300e)

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den på et jevnt
underlag, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og
trekke til parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.

1. Gå ned på skrubbehodets løftepedal for å heve
skrubbehodet opp fra gulvet (figur 8).

FIG. 8

2. Fest puten til putedrevet før du installerer skiven
(figur 9). Fest puten med den sentrale låsen.

SIKKERHETSHENSYN: Bruk ikke maskinen med
puter eller tilbehør som ikke er godkjent av
Tennant. Bruk av andre puter kan være en
sikkerhetsrisiko.

FIG. 9

3. Modell med enkel skive - Plasser de tre knastene i
åpningene på motornavet og gi puten/børsten en
rask vridning mot klokken for å aktivere navet (figur
10). Se gjennom skrubbehodevinduet for å tilpasse
knastene.

FIG. 10
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Modell med dobbel skive - Vri navet på
børstemotoren til knaståpningen med fjærklemmen
er synlig. Plasser tre knaster i åpningene på
motornavet og gi puten/børsten en rask vridning
mot fjærklemmen (fiigur 11). Se gjennom
skrubbehodevinduet for å tilpasse knastene.

MERK: Venstre og høyre skiver aktiverer navene i
motsatt retning.

FIG. 11

4. For å fjerne putedrev/børste, ta tak i skiven og vri
den raskt i retningen som vist (figur 12).

FIG. 12

MONTERE BØRSTE/PUTE - Insta-Click magnetisk
skive

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den på et jevnt
underlag, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og
trekke til parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.

ADVARSEL: Fare - magnetisk felt. Magnetisk
pute/børste kan være skadelige for
pacemakerbrukere eller brukere av andre
medisinske implantater.

1. Gå ned på skrubbehodets løftepedal for å heve
skrubbehodet opp fra gulvet (figur 13).

FIG. 13

2. Fest puten til putedrevet før du installerer drevet
(figur 14). Fest puten med den sentrale låsen.

SIKKERHETSHENSYN: Bruk ikke maskinen med
puter eller tilbehør som ikke er godkjent av
Tennant. Bruk av andre puter kan være en
sikkerhetsrisiko.

FIG. 14
3. Plasser putedrevet/børsten under skrubbehodet og

hev til riktig posisjon.
Insta-Click- putedrevet/børsten klikkes automatisk i
riktig posisjon (figur 15).

FIG. 15
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4. For å fjerne putedrev/børster hever du
skrubbehodet og trykker på den gule
låsepinneknappen med fot eller hånd (figur 16).
Puten vil falle på gulvet.

FIG. 16

MONTERE PUTE - Orbital

For beste rengjøringsytelse og for å unngå å skade
putedrevets plate eller gulvoverflate, bør du alltid burke
støttepute med arbeidsputer (figur 17).

Støttepute

Arbeidspute

Skrubbehode

Plate på
putedrev

FIG. 17

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den på et jevnt
underlag, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og
trekke til parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.

1. Gå ned på skrubbehodets løftepedal for å heve
skrubbehodet opp fra gulvet (figur 18).

FIG. 18

2. Monter støtteputen, festestripsene vendt utover,
nederst på skrubbehodet (figur 19). Sørg for at
puten er sentrert på skrubbehodet.

FIG. 19

3. Fest arbeidsputen på støtteputen (figur 20).

FIG. 20

MONTERE SYLINDERBØRSTER

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den på et jevnt
underlag, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og
trekke til parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.

1. Gå ned på skrubbehodets løftepedal for å heve
skrubbehodet opp fra gulvet (figur 21).

FIG. 21
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2. Fjern avfallsbrettet ved å dra det ut av
skrubbehodet (figur 22).

FIG. 22
3. Fjern tomgangsplaten fra skrubbehodet ved å skru

av den gule knappen (figur 23).

FIG. 23
4. Skyv børstene inn i skrubbehodet og koble til de

endene med spor på hver børste inn i drevnavene
(figur 24).

FIG. 24
5. Koble tomgangsplaten til børsteendene og monter

tomgangsplaten på nytt. Sørg for at krokene på
tomgangsplaten er aktiverte før du strammer
knappen (figur 25).

FIG. 25

6. Sett på plass avfallsbrettet.

FYLLING AV RENSEMIDDELTANKEN

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den på et jevnt
underlag, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og
trekke til parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.

Fjern lokket på vaskemiddeltanken og fyll
vaskemiddeltanken. Avslutt fylling av tank når nivået
når “3/3”- merket på tømmeslangeindikatoren på
vaskemiddeltanken (figur 26).

ec-H2O- skrubbing - Bruk kin kaldt, rent vann (under
70F/21C). Bruk IKKE varmt vann og tilsett heller ikke
vanlig gulvvaskemiddel. En ec-H2O- systemfeil vil
oppstå hvis vaskemidler tilsettes.

Vanlig skrubbing - Bruk varmt vann (maksimum
140F/60C). Tøm et anbefalt vaskemiddel i
vaskemiddeltanken i henhold til blandeinstruksene på
beholderen.

MERK: Ikke bruk ec-H2O- systemet når det er
konvensjonelle vaskemidler i vaskemiddeltanken. Tøm,
skyll og fyll vaskemiddeltanken med rent, kaldt vann før
du tar i bruk ec-H2O- systemet.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann. Brennbare
materialer må ikke brukes i tanken(e).

OBS: For konvensjonell skrubbing, bruk kun
kommersielt godkjente vaskemidler. Maskinskade på
grunn av at feil vaskemiddel er brukt, opphever
produsentens garanti.

FIG. 26

Påfyllingsporten til vaskemiddeltanken er utstyrt med to
slangeklemmer for å holde slangen under fylling. De to
klemmene har forskjellig slangediameter (figur 27).

FIG. 27
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FYLLING AV TANK FOR BELASTENDE
OMGIVELSER
(alternativ for T300 ec-H2O-modell)

Ec-H2O NanoClean- modellen kan komme utstyrt med
modus for belastende omgivelser. Med knappen for
belastende omgivelser kan du avgi rengjøringsmiddel
etter behov for store mengder smuss.

1. Løft oppsamlingstanken for å få tilgang til tanken
for belastende omgivelser (figur 28). Tøm
oppsamlingstanken før du løfter tanken.

FIG. 28

2. Fjern hetten fra tanken og tilsett et anbefalt
vaskemiddel med full konsentrasjon (figur 29). Ikke
tilsett vann. Sett på plass hetten.

FIG. 29

ADVARSEL: Brennbare materialer kan
forårsake eksplosjon eller brann. Brennbare
materialer må ikke brukes i tanken(e).

OBS: Bruk kun kommersielt godkjente
rengjøringsmidler i tanken for belastede omgivelser.
Ikke bruk rengjøringsmiddel basert på d-dipenten.
Maskinskade på grunn av at feil vaskemiddel er brukt,
opphever produsentens garanti.
MERK: For å forhindre at vaskemiddelet tar slutt under
bruk anbefales det å fylle opp tanken for belastende
omgivelser når du fyller opp vaskemiddeltanken.

3. Juster bryteren for blandingsforhold i henhold til
vaskemiddelets blandingsinstruksjoner (figur 30).

FIG. 30

ec-H2O NanoClean VANNBEHANDLINGSPATRON
(ec-H2-modell)

Ec-H2O- systemet er utstyrt med en
vannbehandlingspatron (figur 31). Patronen er utformet
til å beskytte maskinens rørsystemer mot potensiell
avskalling.

Vannbehandlingspatronen må skiftes ut når den når
maksimal vannbruk eller utløpstiden fra da patronen ble
aktivert, det som kommer først.

En ny patron kan vare fra 12 til 24 måneder, avhengig
av bruken.

Kontrollpanelet vil signalisere en kode når det er på tide
å skifte ut patronen. Du finner mer informasjon under
SERVICEINDIKATORKODER.

FIG. 31

Alle patroner er merket med produksjonsdato.
Holdbarheten til en ikke- montert patron er ett år fra
produksjonsdatoen. EcH2O-modulen må tilbakestilles
for utskiftning av ny patron. Se ec-H2O NanoClean
UTSKIFTING AV VANNBEHANDLINGSPATRON.

OBS: Under første bruk eller etter utskifting av
patronen vil ec-H2O- systemet automatisk benytte en
høyere strømningshastighet for vaskemiddel i opptil 75
minutter.
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TILBEHØRSSTATIVER

Tilbehørsstativene er utformet for å lagre nalenheten,
sprayflasker og annet ekstratilbehør (figur 32).

FIG. 32

TILBEHØRSKLEMME (ekstra) - Hvis modellen er
utstyrt med de ekstra tilbehørsklemmene kan
klemmene enkelt festes på stativene for ekstra
tilbehørsoppbevaring (figur 33).

FIG. 33

OBS: Ikke bruk tilbehørsstativene til å
løfte maskinen, skade kan oppstå.

OBS: Ikke tråkk på tilbehørsstativene,
skade kan oppstå.
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BETJENING AV T300 KONTROLLPANEL

T300-MODELL MED PANEL FOR
MEMBRANKONTROLL (manuelle ned trykk modeller)

1. Vri nøkkelen til på- posisjon ( I ) for å slå på
maskinen.

Modeller utstyrt med ec-H2O- alternativet -
ecH2O- systemet vil slås på automatisk ved
oppstart. Et blått ec-H2O- ikon vil vises på
kontrollpanelet (figur 34). Dette indikerer at
ecH2O- systemet er slått på og klart til bruk. For å
slå av ec-H2O- systemet trykker du på
ec-H2O- bryteren under nøkkelbryteren.

FIG. 34

2. Trykk på knappen for vaskemiddeltilførsel for å øke
eller redusere strømningshastigheten til
vaskemiddelet (figur 35). Indikatorlampen for
vaskemiddeltilførsel viser innstillingen for
vaskemiddeltilførsel.
Ingen LED = Ingen tilførsel, Én LED = Lav tilførsel,
to LED- er = Medium tilførsel, tre LED- er = Høy
tilførsel.

FIG. 35

3. Modeller utstyrt med knapp for belastede
omgivelser - Trykk på knappen én gang for å
dispensere vaskemiddel i 30 sekunder (figur 36).
En grønn LED- lampe i hjørnet blinker skate under
dispensering. De siste 5 sekundene vil
LED- lampen blinke raskt for å varsle at
dispenseringen er i ferd med å avsluttes. For
kontinuerlig dispensering, trykk og hold knappen i 2
sekunder til LED- lampen lyser solid grønt. Trykk
på knappen når som helst for å slå av.

Ikonet blinker blått når tanken for belastede
omgivelser må fylles opp.

MERK: Når modus for belastede omgivelser er
slått på, vil innstillingene for nedtrykk og
vaskemiddeltilførsel økes automatisk til høyeste
innstilling. Når avslått vil innstillingene gå tilbake til
de opprinnelige innstillingene.

FIG. 36

4. Trykk på knappen Stillemodus for å redusere støy
fra vakuummotoren (figur 37). En grønn
LED- lampe i hjørnet lyser når modusen er aktivert.
Trykk på knappen for å slå av.

MERK: Oppsuging av vann reduseres noe når
stillemodus er aktivert.

FIG. 37

5. Hvis en maskinfeil registreres under betjening vil
serviceindikatoren lyse og begynne og blinke (figur
38). Se SERVICEINDIKATORKODER.

Hvis ec-H2O- systemet registrerer en feil under
betjening vil ec-H2O- ikonet lyse solid eller blinke
rødt. Se SERVICEINDIKATORKODER.

FIG. 38

ec-H2O- INDIKATOR TILSTAND

Solid blått Normal drift

Blinkende blått/rødt Vannbehandlingspatron
utløpt. Skift patron.

Solid eller blinkende
rødt.

Se
SERVICEINDIKATORKODER
.



BRUK

20 Tennant T300e/T300 (06- 2019)

T300-MODELL MED PANEL FOR PRO-
MEMBRANE-KONTROLLER

Betjening av kontrollpanelet kan konfigureres med
låsefunksjonalitet med hjelp av funksjonen for
overordnede kontroller. Dette forhindrer at operatøren
kan endre eller lagre soneinnstillinger. Se instruksjoner
for OVERORDNEDE KONTROLLER på baksiden av
håndboken.

1. Vri nøkkelen til på- posisjon ( I ) for å slå på
maskinen.

Modeller utstyrt med ec-H2O- alternativet -
ecH2O- systemet vil slås på automatisk ved
oppstart. Et blått ec-H2O- ikon vil vises på
kontrollpanelet (figur 39). Dette indikerer at
ecH2O- systemet er slått på og klart til bruk. For å
slå av ec-H2O- systemet trykker du på
ec-H2O- bryteren under nøkkelbryteren.

FIG. 39

2. Trykk på knappen for nedtrykk for å øke eller
redusere nedtrykket (figur 40). Indikator for
nedtrykk viser trykkinnstillingen. En LED = Lavt
trykk, to LED- er = Medium trykk, tre LED- er =
Høyt trykk.

FIG. 40

3. Trykk på knappen for vaskemiddeltilførsel for å øke
eller redusere strømningshastigheten til
vaskemiddelet (figur 41). Indikatorlampen for
vaskemiddeltilførsel viser innstillingen for
vaskemiddeltilførsel.
Ingen LED = Ingen tilførsel, Én LED = Lav tilførsel,
to LED- er = Medium tilførsel, tre LED- er = Høy
tilførsel.

FIG. 41

4. Modeller utstyrt med knapp for belastede
omgivelser - Trykk på knappen én gang for å
dispensere vaskemiddel i 30 sekunder (figur 42).
En grønn LED- lampe i hjørnet blinker skate under
dispensering. De siste 5 sekundene vil
LED- lampen blinke raskt for å varsle at
dispenseringen er i ferd med å avsluttes. For
kontinuerlig dispensering, trykk og hold knappen i 2
sekunder til LED- lampen lyser solid grønt. Trykk
på knappen når som helst for å slå av.

Ikonet blinker blått når tanken for belastede
omgivelser må fylles opp.

MERK: Når modus for belastede omgivelser er
slått på, vil innstillingene for nedtrykk og
vaskemiddeltilførsel økes automatisk til høyeste
innstilling. Når avslått vil innstillingene gå tilbake til
de opprinnelige innstillingene.

FIG. 42

5. Trykk på knappen Stillemodus for å redusere støy
fra vakuummotoren (figur 43). En grønn
LED- lampe i hjørnet lyser når modusen er aktivert.
Trykk på knappen for å slå av.

MERK: Oppsuging av vann reduseres noe når
stillemodus er aktivert.

FIG. 43
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6. Trykk på tallene for soneinnstillinger for rask
betjening (figur 44). De tre forhåndsinnstilte sonene
er konfigurert med forskjellige
strømningshastigheter og nedetrykk.

FIG. 44

For å endre soneinnstillingene for en spesifikk
skrubbing konfigurerer du de nye soneinnstillingene
og trykker og holder på soneknappen til den blinker
tre ganger for å lagre den nye soneinnstillingen.

Soneinnstillingene kan konfigurere følgende
kontroller:
- Nedtrykkssats
- Strømningshastighet vaskemiddel
- Stillemodus av eller på (alternativ)
- ec-H2O-modus av eller på (alternativ)
- Modus for belastede omgivelser av eller på

(ekstra).

MERK: Modus for belastede omgivelser og
ec-H20-modus kan ikke konfigureres sammen.

7. Hvis en maskinfeil registreres under betjening vil
serviceindikatoren lyse og begynne og blinke (figur
45). Se SERVICEINDIKATORKODER.

Hvis ec-H2O- systemet registrerer en feil under
betjening vil ec-H2O- ikonet lyse solid eller blinke
rødt. Se SERVICEINDIKATORKODER.

FIG. 45

ec-H2O- INDIKATOR TILSTAND

Solid blått Normal drift

Blinkende blått/rødt Vannbehandlingspatron
utløpt. Skift patron.

Solid eller blinkende
rødt.

Se
SERVICEINDIKATORKODER
.

T300-MODELL MED PRO-PANEL-KONTROLLER

Det finnes to typer brukermodeller som samhandler
med operatørens startskjerm:

Operatørmodus - I stand til maskinoperasjon med
tillatelser og begrensninger som kontrolleres av
arbeidslederen.

Operatørmodus - I stand til maskinoperasjon med
fullstendig bruk av alle kontroller, konfigurasjon av
tillatelser og begrensninger for operatørmodus.

En ny maskin fra fabrikken vil automatisk starte i
overordnet modus med en forhåndstildelt standard
overordnet profil. For å konfigurere kontrollpanelet med
tillatelser og begrensninger for operatørmodus, se
instruksjoner for OVERORDNEDE KONTROLLER bak
i håndboken.

1. Drei startbryteren til PÅ- posisjon ( I ) . Ved oppstart
vil en skjerm med Tennant- logoen vises, etterfulgt av
operatørens startskjerm som vist nedenfor (figur 46).

FIG. 46

For modeller med ec-H2O- alternativet vil
ec-H2O- ikonet vises midt på displayet. Dette indikerer
at ec- H2O- systemet er slått på og klart til bruk.
Ec- H20- systemet vil slås på automatisk ved oppstart.

For å slå av ec-H2O- systemet trykker du på
ec-H2O- bryteren under nøkkelbryteren. En skråstrek
over ikonet vil indikere at ec-H2O- systemet er avslått
(figur 47).

FIG. 47
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Når overordnede kontroller er konfigurert for
operatørmodus vil en påloggingsskjerm vises ved
oppstart (figur 48 ). Angi påloggingsnummeret
tildelt av arbeidslederen og trykk på den grønne
pilen for å få tilgang til operatørens startskjerm. Se
instruksjoner for OVERORDNEDE KONTROLLER
på baksiden av håndboken.

FIG. 48

2. Førstegangsbrukere trykker på hjelpeikonet
på operatørens startskjerm (figur 46).
Hjelpeskjermen, vist nedenfor, vil gjøre det mulig å
velge et annet språk, hjelpe til med å identifisere
panelikoner og vise oppstartsvideoer for operatører
(figur 49).

FIG. 49

Trykk på startskjermikonet når som helst for å
gå tilbake til operatørens startskjerm.

3. Trykk på ikonet for nedtrykk for å vise
nedtrykksskalaen (figur 50). Trykk på symbolet (+)
for å øke nedtrykket. Trykk på symbolet (- ) for å
redusere nedtrykket.

FIG. 50

4. Trykk på ikonet for vaskemiddeltilførsel for å
vise tilførselsskalaen (figur 51). Trykk på symbolet (+)
for å øke vaskemiddeltilførselen. Trykk på symbolet
(- ) for å redusere vaskemiddeltilførselen eller slå den
av.

FIG. 51

5. Trykk på ikonet for maksimum
skrubbehastighet for å vise skalaen for
maksimumshastighet (figur 52). Trykk på symbolet
(+) for å øke maksimum skrubbehastighet. Trykk
på symbolet (- ) for å redusere maksimum
skrubbehastighet. Kun tilgjengelig i overordnet
modus.

FIG. 52

6. Modeller utstyrt med alternativ for belastede
omgivelser - Trykk på ikonet én gang for å
dispensere vaskemiddel i 30 sekunder. Ikonet vil bli
grått og et tidsur på 30 sekunder vil begynne å telle
ned. For kontinuerlig tilførsel av vaskemiddel, trykk
og hold ikonet i 2 sekunder til et kontinuerlig tidsur
vises. Trykk på ikonet når som helst for å slå av.
(Figure 53). Ikonet blinker gult når tanken for
belastede omgivelser må fylles opp.

FIG. 53
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7. Trykk på ikonet for Stillemodus for å redusere
støy fra vakuummotoren i begrensede områder
(figur 54). Ikonet blir grått når modusen aktiveres.
Trykk igjen for å slå av.
MERK: Oppsuging av vann reduseres noe når
stillemodus er aktivert.

FIG. 54

8. Trykk på tallene for soneinnstillinger for rask
betjening (figur 55). Sonenummeret blir grått når
modusen aktiveres. Hver soneinnstillingsnummer
er konfigurert med forskjellige
strømningshastigheter, nedtrykk og maksimum
skrubbehastighet.

FIG. 55

For å endre standard soneinnstillinger - Konfigurer
ønskede soneinnstillinger og trykk og hold på
knappen sonenummer til du blir bedt om å navngi
den nye soneinnstillingen. Velg ”Ja” for å angi et
nytt navn (figur 56). Hvis du velger ”nei” vil det
forhåndsinnstilte navnet fjernes.

MERK: Kun overordnet modus kan endre standard
soneinnstillinger (se instruksjoner for
OVERORDNEDE KONTROLLER bak i
håndboken).

Soneinnstillingene kan konfigurere følgende
kontroller:
- Nedtrykkssats
- Strømningshastighet vaskemiddel
- Stillemodus av eller på (alternativ)
- Maksimum skrubbehastighet (motordrevet

modell)
- ec-H2O-modus av eller på (alternativ)
- Modus for belastede omgivelser av eller på

(ekstra).

MERK: Modus for belastede omgivelser og
ec-H2-modus kan ikke konfigureres sammen.

FIG. 56

Hvis soneinnstillingene er konfigurert til å skrubbe
en lobby for eksempel, gir du sonen navnet
“LOBBY” (figur 57). Trykk på den grønne pilen for
å angi en ny soneinnstilling.

FIG. 57

Navnet vil vises over soneinnstillingsnummeret når
du trykker på soneknappen (figur 58). Gjenta
prosessen for andre soneinnstillinger.

FIG. 58

9. Tykk på Innstillinger- ikonet på operatørens
startskjerm for å få tilgang til følgende skjerm (figur
59). Knappene forklares som følger.

FIG. 59
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Knapp for instruksjonsvideoer - Inkluderer
videoer om hvordan man utfører spesifikk betjening
og vedlikeholdsprosedyrer. Trykk på videoikonene
for å starte videoene (figur 60).

FIG. 60

Oppsett- knapp - Krever at brukeren er i
overordnet modus for å få tilgang til maskinoppsett.
Se instruksjoner for OVERORDNEDE
KONTROLLER på baksiden av håndboken.

Om- knapp - Gir informasjon om
maskinsystemer.

Utlogging- knapp - Påkrevd når overordnede
kontroller er konfigurerte med tildelte
påloggingsnumre. Se instruksjoner for
OVERORDNEDE KONTROLLER på baksiden av
håndboken.

10. Serviceindikatorikonet på startskjermen
blinker rødt eller gult når en maskinfeil registreres
(figur 61).

FIG. 61

I forbindelse med et blinkende serviceindikatorikon
vil følgende feilskjermer vises automatisk for å
indikere problemet.
Gult ikon for maskinfeil (figur 62). Se
SERVICEINDIKATORKODER for å diagnostisere
maskinfeil.

FIG. 62

Rødt eller gult ikon for ec-H2O- systemfeil (figur
63). Se SERVICEINDIKATORKODER for å
diagnostisere ec- H2O- systemfeil.
Når ikonet for ec-H2O- systemfeil blinker blått og
rødt, er vannbehandlingspatronen utløpt og må
skiftes ut. Se ec-H2O NanoClean UTSKIFTING AV
VANNBEHANDLINGSPATRON.

FIG. 63
Gult ikon for parkeringsbrems (figur 64).
Parkeringsbremsspaken må frigjøres før bruk.

FIG. 64
Trykk på pilene øverst på skjermen for å gå
gjennom feilskjermer.
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DRIFT AV MASKINEN

SIKKERHETSHENSYN: Ikke bruk maskinen med
mindre du har lest og forstått brukerhåndboken.

SJEKKLISTE FØR MASKINEN TAS I BRUK

- Fei området og fjern eventuelle hindringer.

- Sjekk om hovedbørsene er slitte eller ødelagte.

- Kontroller nalen for skade og slitasje.

- Kontroller at oppsamlingstanken er tom og at
avfallsbrettet er rent.

- Sjekk om skjørtet til skrubbehodet er slitt eller
skadet.

- Sylindrisk børstemodell - kontroller at skrubbehode
og avfallsbrettet er tomt og rent.

- ec- H2O Skrubbing: Forsikre deg om at tanken kun
er fylt med kun rent kaldt vann.

- ec- H2O Skrubbing: Forsikre deg om at alle
konvensjonelle vaskemidler/gjenvinnere er tømt ut
og skylt ut av tanken.

- Sjekk at maskinen fungerer som den skal.

BETJENING AV MASKINEN

For betjeningsinstruksjoner for T300- kontrollpanel, se
BETJENING AV KONTROLLPANEL.

1. Utløs parkeringsbremsen, hvis maskinen har en slik
(figur 65)

2. Vri nøkkelen til stillingen på ( I ) position (figur 65).

FIG. 65

3. Ec- H20-modeller - Ec- H2O- systemet vil slås på
automatisk ved oppstart. For å slå av
ec-H2O- systemet trykker du på ec-H2O- bryteren
under nøkkelbryteren (figur66 ).

OBS: Under første bruk eller etter utskifting av
patronen vil ec-H2O- systemet automatisk benytte en
høyere strømningshastighet for vaskemiddel i opptil 75
minutter.

OBS: Hvis vaskemiddel ved et uhell sirkuleres gjennom
ec-H2O- systemet, slå av ec-H2O- systemet
øyeblikkelig. Tøm vaskemiddeltanken, fyll opp med
kaldt vann og betjen ec-H2O- systemet for å skylle ut
vaskemiddel.
T300e-modeller-
T300-modeller med membrankontrollpanel -

FIG. 66

ec-H2O- INDIKATOR TILSTAND
Solid blått Normal drift

Blinkende blått/rødt Vannbehandlingspatron
utløpt. Skift patron.

Solid eller blinkende rødt. Se
SERVICEINDIKATORK
ODER.

4. Senk skrubbehodet til gulvet ved å trå på
skrubbehodets løftepedal slik som vist (figur 67).

FIG. 67

5. Senk nalenheten til gulvet ved å trykke på fotputen
som vise (figur 68). Plasser tåen under fotputen og
løft for å heve nalenheten. Vakuummotoren starter
når nalenheten er senket.

FIG. 68
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6. For motordrevne modeller - trykk retningsspaken til
forover- stilling (figur 69). For å kjøre maskinen
bakover, trekk retningsspaken bakover.

FIG. 69

7. For å begynne med skrubbing, trekk startbøylen
(figur 70).

FIG. 70

8. Motordrevne modeller - tilpass
skrubbehastighetene ved å vri hastighetskontrollen
til ønsket hastighet
(figur 71).

Skyvemodeller - Skyv maskinen langsomt forover.
Den roterende børsten vil trekke maskinen
fremover.

FIG. 71

9. T300e ec-H2O-modell - For å justere
vaskemiddeltilførselen under ec-H2O- skrubbing,
trykk på knappen for vaskemiddeltilførsel på
ec-H2O-modulen (figur 72). En LED = Lav, to
LED- er = Medium, tre LED- er = Høy.

FIG. 72

10. T300e-modell - For å justere
vaskemiddeltilførselen for vanlig skrubbing, vri
kontrollknappen for vaskemiddeltilførsel som er
plassert under maskinen (figur 73).

MERK: Kontrollknappen for vaskemiddeltilførsel
fungerer kun ved vanlig skrubbing.

FIG. 73

11. T300e- alternativ og T300 manuell ned press
modell - Når ekstra børstetrykk er nødvendig for
svært skitne områder, kan nedtrykkspaken senkes
ned (figur 74).

MERK: Frigjør nedtrykkspaken når du hever
skrubbehodet.

FIG. 74

12. For å stoppe skrubbingen frigjør du
styrespakbøylen og hever skrubbehodet og nalen
fra gulvet. Slå av nøkkelbryteren og sett på
håndbremsen dersom maskinen er utstyrt med en
slik.
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MENS MASKINEN ER IDRIFT

ADVARSEL: Brennbare materialer eller
reaktive metaller kan forårsake eksplosjon eller
brann. Disse må ikke suges opp.

1. Overlapp hver skrubbebane med 5 cm.

2. Hold maskinen i bevegelse for å unngå at gulvet
blir ødelagt.

3. Tørk av nalbladene med en klut hvis bladene lager
striper.

4. Unngå å kollidere med peler og vegger.

5. T300 - Ved tømming og påfylling av maskinen må
du alltid fylle den ekstra tanken for belastende
omgivelser med vaskemiddel.

SIKKERHETSHENSYN: Ved betjening av maskinen
kan den bare opereres på hellinger opp til 2 %.

6. Hell et anbefalt skumkontrollmiddel på
oppsamlingstanken dersom det forekommer
usedvanlig store mengder skum.

OBS: Skumansamling vil ikke aktivere
avstengingsskjermen, resultatet vil bli skade på
vakuummotoren.

7. Bruk den doble skrubbemetoden for svært skitne
områder. Skrubb først området med nalen hevet, la
rensemiddelet virke i 3- 5 minutter, og skrubb
deretter området en gang til med nalen senket.

8. Orbital skrubbehodemodell - Utvis forsiktighet når
du jobber i nærheten av flisrenner (figur 75) og
gulvmonterte anordrninger som pidestallvasker og
andre elementer som kan ødelegges. Hold kanten
på metallskrubbehodet unna for å unngå mulig
skade.

Flisrenne

FIG. 75

9. Ta ut nøkkelen av maskinen og aktiver
parkeringsbremsen (hvis montert) når du lar
maskinen stå uten tilsyn.

10. Ikke bruk maskinen i områder hvor
omgivelsestemperaturen er over 43C eller under
0C.

NØDSTOPPKNAPP (motordrevne modeller)

Slå inn nødstoppknappen ved en eventuell
nødsituasjon (figur 76). Denne knappen stenger av all
strøm til maskinen. Vri knappen med urviseren og start
opp på nytt med nøkkelen for å koble til strømmen
igjen.

Knappen brukes kun i nødsituasjoner. Den er ikke ment
til bruk når maskinens skal slås av på vanlig måte.

FIG. 76

INDIKATOR FOR BATTERILADING

Indikatoren for batterilading (BDI) viser ladenivået til
batteriene mens maskinen er i drift. Når batteriene er
fulladet, vil alle fem varsellamper lyse (figur 77). Når
utladingsnivået når den røde lampen, må du stoppe
skrubbingen og lade batteriene på nytt. Hvis det røde
lyset begynner å blinke, vil skrubbefunksjonen
automatisk gå av for å beskytte batteriene mot
fullstendig utladning. Motordrevet modell: Maskinen vil
fremdeles drives fremover når det røde lyset blinker,
slik at brukeren kan transportere maskinen til
ladestasjonen.

T300e/T300 T300 LCD
FIG. 77
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Sikringspanel

Maskinen er utstyrt med strømbrytere som kan
tilbakestilles, for å beskytte maskinen mot
overspenning. Dersom en strømbryter koples ut, kopler
du fra batterikabelen og tilbakestiller bryteren ved å
trykke på tilbakestill- knappen når bryteren er nedkjølt.
Koble til batterikabelen på nytt. Hvis strømbryteren ikke
tilbakestilles eller fortsatt går, ta kontakt med
servicepersonell.

Strømbryterpanelet er anbrakt når batterifaget og
gjenkjennes som beskrevet under
(figur 78).

FIG. 78

Skillebryter
Strømst
yrke Kurs som beskyttes

CB1 4 A Nøkkelbryter, kontrollpanel
CB2 10 A ec- H2O-modul / pumpe
CB4 30 A Propell
CB5 37 A Børstemotor (T300e)
CB6 20 A Vakuummotor (T300e)

SIKKERHETSHENSYN: Når du vedlikeholder
maskinen må alle reparasjoner gjennomføres av
opplært personell.

TIMETELLER

Timetelleren registrerer antall timer maskinen har vært i
drift. Bruke timetelleren til å gjennomføre spesifikke
vedlikeholdsprosedyrer og opptegne
vedlikeholdshistorikk (figur 79).

FIG. 79

TØMME TANKENE

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den på et jevnt
underlag, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og
trekke til parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.

TØMMING AV OPPSAMLINGSTANKEN

Tøm og rengjør oppsamlingstanken daglig og mellom
påfyllinger av vaskemiddeltanken.

1. Transporter maskinen til tømmeområdet.

2. For modeller utstyrt med tømmeslangehetter
holder du slangen oppover, fjerner hetten og
senker slangen langsomt for å tømme (figur 80).

FIG. 80

MERK: Når du bruker en bøtte til å tømme maskinen,
må du ikke bruke den samme bøtten til å fylle
vaskemiddeltanken.

3. Ta av og rengjør flyteventilen (figur 81).

FIG. 81
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4. Fjern avfallsbrettet og tøm det (figur 82).

FIG. 82

5. Skyll oppsamlingstanken med rent vann og tørk
vekk eventuelle smussrester (figur 83).

FIG. 83

TØMMING AV RENSEMIDDELTANKEN

Tøm vaskemiddeltanken daglig.

1. Transporter maskinen til tømmeområdet.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den på et jevnt
underlag, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og
trekke til parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.

2. For å tømme ut gjenværende vann fra
vaskemiddeltanken, trekker du fylleslangen til fra
tilbehørstativet (figur 84).

FIG. 84

Fest vaskemiddelslangen godt på tilbehørstativet
etter tømming av tanken.

3. Skyll ut rensemiddeltanken med rent vann (figur
85).

FIG. 85

4. Ta av og rengjør vaskemiddeltankfilteret og
skjermen etter hver 50. brukstime (figur 86). Filteret
sitter bak til venstre, under maskinen. Tøm
vaskemiddeltanken før du tar ut filteret.

FIG. 86
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SERVICEINDIKATORKODER.

Når maskinen eller batteriladeren registrere en feil, vil serviceindikatoren blinke. En feilkode vil angis for å avgjøre
problemet som beskrevet nedenfor.

Blinkende
serviceindikator

Blinkende LED
feilkode

T300e/T300 kontrollpaneler T300 Pro-Panel- kontroller (LCD)

FEILKODExxxxxx

Blinkende serviceindikator

Trykk på ikonet for å få
tilgang til feilkodeskjermen

Feilkodeskjerm

Gult ikon for maskinfeil

LED- feilkode
= Blinker

LCD-
feilkode ÅRSAK LØSNING

 0xFFF0 Nødstoppknapp aktivert- Slip nødstoppknappen og start maskinen på
nytt.

S S S  S 0x0201
Problem med hodeaktuatorens
ledninger, kontakt eller
kontrollpanel.

Kontakt service.

S S S  0x0101
Problem med børstemotorens
ledninger, kontakt eller
kontrollpanel.

Kontakt service.

 S 0x0102 Spenningstap. Kontakt service.

S  S S  0x0301 Løsning ventil ledninger eller
kontrollkortet problem.

Check connections. Kontakt service.

S  S  0x0303 Løsning ventil over current Kontakt service.

 S  S

0x0107
0x0207
0x0307

0x0507

0x0607

Feil med børstemotors kontrollpanel
Løsning ventilstyrekortet feil
Feil med aktuatormotors kontrollpa-
nel
Feil med vakuummotors
kontrollpanel
Feil med vaskemiddelpumpes
kontrollpanel

Kople fra batterikabelen og kontakt service for
å skifte ut kontrollpanelet.

S S  S S 0x0501
Problem med sugemotorens
ledninger, kontakt eller
kontrollpanel.

Kontakt service.

S S  S  0x0601

Problemer med ledningene til
pumpen for belastende
omgivelser, koplingen eller
kontrollpanelet.

Kontakt service.

S S  S 0x0910
Drivmotorens strømbryter er
utløst.

Kople fra batteriet og tilbakestill strømbryteren.
Hvis strømbryteren fortsatt utløser, kontakt
service.

S S  0x0901
Problem med drivmotorens
ledninger, kontakt eller
kontrollpanel.

Kontakt service.
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SERVICEINDIKATORKODER - fortsatt

LED- feilkode
= Blinker

LCD-
feilkode

ÅRSAK LØSNING

 S S S 

0x0900
0x0903

0x0904
0x0905

0x09080x094
2

Propell I-Drivmotorfeil
Propell I-Kommunikasjon med
drivmotor tapt
Syklusfeil på propellstrøm
Grensefeil på propellstrøm
Propellfeil

Omstart maskinen. Ta kontakt med service
hvis feilen gjentas.

 S S  S 0x0906
0x0907

Drivmotor kortsluttet Kontakt service.

 S S 
0x0103
0x0104
0x0105

Børstemotor overstrøm Kontakt service.

 S  S  0x0902 Startbøylen er trukket eller
hindret før maskinen slås på.

Løs startbøylen eller fjern bøylehinderet før du
starter maskinen.

 S 
0x0503
0x0504
0x0505

Vakuummotor overstrøm. Kontakt service.

 S S S 0x0506 Vakuummotor kortsluttet. Kontakt service.

 S S 
0x0603
0x0604
0x0605

Vaskemiddelpumpe for
belastede omgivelser overstrøm

Kontakt service.

 S  S 0x0606 Vaskemiddelpumpe for
belastede omgivelser kortsluttet.

Kontakt service.

 S  0x0106 Børstemotor kortsluttet. Kontakt service.

S  S

0xF103
0xFF20

0x0704

Kommunikasjonsfeil lader
Kommunikasjonsfeil
skrubbekontrollpanel
Kommunikasjonsfeil
ec-H2O- system

Start på nytt: Hvis feilkoden holder på, kontakt
service.

SERVICEINDIKATORKODER FOR MEDFØLGENDE BATTERI

LED- feilkode
= Blinker

LCD-
feilkode ÅRSAK LØSNING

 S S 0xF100 Feil i batterilader. Kontakt service.

S  S S 0xF101 Laderen er ikke forbundet til
batteripakken.

Sjekk kabelens tilkoblinger.

S  S S S 0xF102

Laderen er overopphetet. La laderen avkjøles. Flytt til et godt ventilert
område. Lad batteriene i områder med
omgivelsestemperatur på 80F/27C eller
mindre. Hvis feilkoden holder på, kontakt
service.

S  S 0xF103 Kommunikasjonsfeil lader Omstart laderen. Hvis feilkoden holder på,
kontakt service.

S  S  0xF104
Laderens timer overskrider
maksimum ladetid. Avbryter
ladesyklusen.

Bytt batterier.
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SERVICEINDIKATORKODER FOR ec-H2O-SYSTEM - ALTERNATIV

Blinkende
service
indikator

Blinkende
LED

feilkode

T300e/T300 kontrollpanel T300 Pro-Panel- kontroller (LCD)

FEILKODExxxxxx

Blinkende serviceindikator

Trykk på ikonet for å få
tilgang til feilkodeskjermen

Feilkodeskjerm

Rødt eller gult ikon for
ec-H2O- systemfeil

Solid eller
blinkende
rødt ec-H2O
indikator

LED- feilkode
= Blinker

LCD-
feilkode ÅRSAK LØSNING

S  S  S 0x0711
Problem med ec- H2O- pumpens
ledninger, kontakt eller
kontrollpanel.

Kontakt service.

S 
0x0713
0x0714
0x0715

ec-H2O- pumpe overstrøm Kontakt service.

 S S S S 0x0717 ec-H2O pumpe kortsluttet Kontakt service.

 S  S S 0x0703
0x0712

ec-H2O systembryter utløst
ec-H2O- pumpebryter utløst

Tilbakestill systembryter. Hvis strømbryteren
fortsatt utløser, kontakt service.

ecH2O- indikator
solid rød

0x0704
0x0716
0x0727
0x0741
0x0746

Kommunikasjonsfeil
ec-H2O pumpe kortsluttet
ec-H2O kontrollpanelfeil
Vannbehandlingspumpe åpen
Feil med vannbehandlingspumpe

Kontakt service.

ecH2O- indikator
blinker rødt*

0x0702
0x0708*
0x072A
0x0721
0x0723
0x0726

ec-H2O trykkbryter utløst
ec-H2O- system over regulering
Feil på ec- H2O elektrode
Ingen ec-H2O- celle strøm
ec-H2O- celle overstrøm
ec-H2O- celle kortsluttet

Kontakt service.

ecH2O- indikator
blinker blått/rødt 0x0707 Vannbehandlingspatron utløpt Skift ut vannbehandlingspatron

*Kontroller at det ble tilsatt vaskemiddel i vaskemiddeltanken. Hvis ec-H2O- systemet ble brukt med vaskemiddel, tøm
vaskemiddeltanken, tilsett klart vann og betjen ec-H2O- systemet til feilkoden fjernes.
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VEDLIKEHOLDSSKJEMA

6

14

5

4

1

3

2

7

18

14

13

9

14

12

10

15

15

12

1

9

11

Intervall
Ansvarlig
person

Nøk
kel Beskrivelse Fremgangsmåte

Daglig O 1 Pute(r) Sjekk, vend eller bytt ut
O 1 Børste(r) Sjekk, rengjør
O 2 Sylinderbørster Sjekk, rengjør
O 3 Oppsamlingstank Tøm, skyll, rengjør stoppeskjerm

avfallsbrett hvis utstyrt

O 4 Rengjøringsmiddeltank Tøm, skyll
O 5 Ekstreme omgivelser- tank (ekstra) Kontroller, fyll opp
O 6 Nal Rengjør, sjekk for skade og slitasje
O 7 Batterier Lad ved behov
O 8 Avfallsbrett Rengjør

O 9 Skjørt for skrubbehode Sjekk for skade og slitasje
Ukentlig O 7 Battericeller Kontroller elektrolyttnivået

O 6 Dråpefelletank for nalanordning Sjekk, rengjør

50 timer O 2 Sylinderbørster. Roter børster. Kontroller om det er slitasje

O 2 Sylindrisk skrubbehode Rengjør undersiden av skrubbehodet
O 3 Pakning til oppsamlingstank Sjekk for slitasje.

O 10 Filter på rensemiddeltank Rengjør
100 timer O 7 Batterivanningssystem (ekstra) Sjekk for skade og slitasje på slange
200 timer O 7 Batterier, klemmer og kabler Sjekk og rengjør
500 timer T 11 Nedre orbitale isolatorer Skift ut (4 stk.)
750 timer T 12 Oppsugingsmotor Bytt ut kullbørstene
1250 timer T 13 Drivmotor Bytt ut kullbørstene

T 14 BØRSTEMOTOR Bytt ut kullbørstene
T 15 Børstebelte Skift ut beltet

O = Operatør T = Opplært personell
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VEDLIKEHOLD AV MASKINEN

Du holder maskinen i god driftsmessig stand ved å
følge maskinens vedlikeholdsprogram.

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den på et jevnt
underlag, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og
trekke til parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.

SIKKERHETSHENSYN: Når servicearbeid utføres
på maskinen må du bruke det nødvendige
verneutstyret. Alle reparasjoner må gjennomføres
av opplært personell.

ETTER DAGLIG BRUK

1. Tøm og skyll oppsamlingstanken (figur 87). Se
TØMME TANKER.

FIG. 87

2. Fjern avfallsbrettet og tøm det (figur 88).

FIG. 88

3. Ta av og rengjrø flyteventilen (figur 89).

FIG. 89

4. Tøm og skyll ut vaskemiddeltanken (figur 90).

FIG. 90

5. Skrubbehode på skive - Snu pute og skift ut når
slitt (figur 91).

FIG. 91

Orbitalt skrubbehode - Snu puten og skift ut når
slitt (figur 92).

FIG. 92

6. Insta-Click putedriver/børster - rengjør smuss fra
navkoblingsområde (figur 93).

FIG. 93
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7. Tørk av nalbladene slik at de blir rene. Sjekk for
slitasje og skade på blader (figur 94). Snu bladet
hvis det er utslitt. Se BYTTE AV NALBLAD.

FIG. 94

8. Sjekk om skrubbehodeskjermen er skadet eller slitt

(figur 95). Bytt ut hvis slitt eller skadet.

FIG. 95

9. Rengjør maskinens ytre flate med et vanlig
rengjøringsmiddel og en fuktig klut (figur 96).

FIG. 96

10. Sylindrisk skrubbehode - Fjern og rengjør
avfallsbrettet (figur 97).

FIG. 97

11. T300 - Alternativ for belastende miljø - Fyll opp
tanken med anbefalt rengjøringsmiddel ved
fullstendig konsentrasjon (figur 98). Sett på plass
hetten.

FIG. 98

12. Lad opp batteriene (figur 99). Se BATTERIER.

FIG. 99

ETTER UKENTLIG BRUK

1. Sjekk elektrolyttnivået i alle battericellene (figur
100). Se BATTERIER.

FIG. 100

2. Fjern dråpefelleskjermen fra nalanordningen og
rengjør tanken (figur 101).

FIG. 101
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ETTER 50 TIMERS BRUK

1. Ta av og rengjør vaskemiddeltankfilteret og
rengjøringsskjermen (figur 102). Snu filterbollen
mot klokken for å fjerne. Forsikre deg om at
oppsamlingstanken er tom før du fjerner filteret.

FIG. 102

2. Sylindriske børster - Roter børstre fra foran til bak
(figur 103). Bytt børstene når de ikke lenger skurer
effektivt.

FIG. 103

3. Sylindrisk skrubbehode - Fjern rusk som har
samlet seg opp fra undersiden av skrubbehodet
(figur 104).

FIG. 104

4. Kontroller og rengjør oppsamlingstankens
dekseltetting (figur 105). Bytt ved skade.

FIG. 105

ETTER 100 TIMERS BRUK

Hvis maskinen er utstyrt med ekstra
batterivanningssystem, sjekk vannslangene og
forbindelsene for skade og slitasje (figur 106). Bytt
systemet ved skade.

SIKKERHETSHENSYN: Når servicearbeid utføres
på maskinen må du bruke det nødvendige
verneutstyret. Unngå kontakt med batterisyre.

FIG. 106

ELEKTRISKE MOTORER

Erstatt kullbørstene i motoren som vist. Kullbørster må
byttes ut av opplært personell.

Skifte av karbonbørstene Timer

Oppsugingsmotor 750

Drivmotor (kjøremodell) 1250

Skivebørstemotor 1250

Motor for sylindriske børster 1250

Motor for orbitale børster 1250



VEDLIKEHOLD

Tennant T300e/T300 (03- 2015) 37

BELTER

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den på et jevnt
underlag, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og
trekke til parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.

Skift ut belter hver 1250. time. Belter må byttes ut av
opplært personell (figur 107).

Sylindrisk børstedrivbelte

Drivbelte for børste med dobbel skive

FIG. 107

ISOLATORER FOR ORBITALSK SKRUBBEHODE

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den på et jevnt
underlag, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og
trekke til parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.

Skift ut fire nedre vibrasjonisolatorer hver 500. time.
Nedre isolatorer (skjulte) er plassert mellom
dekksskiven og medbringerskiven. Isolatorer må byttes
ut av opplært personell (figur 108).

FIG. 108

BATTERIER

SIKKERHETSHENSYN: Før du utfører service på
maskinen, må du stoppe den på et jevnt underlag,
slå av maskinen, ta ut nøkkelen og trekke til
parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.

Batterienes levetid avhenger av at de blir vedlikeholdt.
For å få mest mulig levetid ut av batteriene;

S Ikke lad batteriene mer enn én gang om dagen og
kun etter maskinen har kjørt i minst 15 minutter.

S Ikke la batteriene være delvis utladet i en lengre
periode.

S Batteriene skal kun lades i et godt-ventilert område
for å forhindre gassansamling. Lad batteriene i
områder med omgivelsestemperatur på 27_C eller
mindre.

S La laderen fullføre lading av batteriene før du
bruker-maskinen på nytt.

S Oppretthold egnet elektrolyttnivå på våte batterier
ved å kontrollere nivået hver uke.

Din maskin er utstyrt med enten våte/bly- syrebatterier
eller vedlikeholdsfrie batterier fra Tennant.

SIKKERHETSHENSYN: Når du utfører service på
maskinen, hold alle metalliske gjenstander unna
batteriene. Unngå kontakt med batterisyre.

VEDLIKEHOLDSFRIE BATTERIER

Vedlikeholdsfrie (Sealed AGM) batterier krever ikke
vanning. Rengjøring og annen rutinemessig vedlikehold
er fremdeles påkrevd.

VÅTE BLY-SYRE-BATTERIER
Våte/bly- syrebatterier krever rutinemessig vedlikehold
som beskrevet under. Sjekk elektrolyttnivået i batteriet
ukentlig.

Elektrolyttnivået skal være litt over batteriplatene som
vist før lading (figur 109). Fyll etter destillert vann hvis
nivået er lavt. IKKE FYLL FOR MYE. Elektrolytten vil
ekspandere og kan renne over ved lading. Etter lading
kan du fylle opp destillert vann opptil omtrent 3 mm
under sikteslangene.
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Før lading Etter lading

FIG. 109

MERK: Pass på at batterihettene er på plass under
lading. Du kan kjenne en svovellukt etter lading av
batteriene. Dette er normalt.

SJEKKE KOBLINGER / RENSE

Etter hver 200. driftstime, sjekk batteriene for løse
tilkoblinger og rens batterienes overflate samt polene
og kabelklemmene for å unngå korrosjon til batteriet.
Bruk en skrubbebørste med en sterk blanding av
bakepulver og vann (figur 110). Ikke fjern batterihettene
når du rengjør batteriene.

FIG. 110

LADING AV BATTERIER

Ladeinstruksjonene i denne håndboken er ment for
batteriladeren som leveres sammen med maskinen din.
Bruk av andre batteriladere som ikke leveres og
godkjennes av Tennant er ikke tillatt.

Hvis maskinen din er utstyrt med en ekstern
batterilader, se laderens eierhåndbok for
bruksinstruksjoner. Kontakt forhandleren eller Tennant
for anbefalinger gjeldende batterilader hvis maskinen
ikke er utstyrt med en lader.

SIKKERHETSHENSYN: Hvis du bruker en annen
batterilader som ikke er kompatibel, kan dette
skade batteripakkene og forårsake ild.

VIKTIG MERKNAD: Batteriladeren er innstilt for å lade
batteritypen som leveres sammen med maskinen din.
Hvis du velger å skifte til en annen batteritype eller
- kapasitet (f.eks. våte bly- syre- batterier,
vedlikeholdsfrie, forseglede, AGM- batterier etc.) må
batteriladerens ladeprofil endres for å unngå
batteriskade. Se BATTERILADERINNSTILLINGER.

1. Transporter maskinen til et godt ventilert område.

ADVARSEL: Batteriene utskiller
hydrogengass. Dette kan forårsake eksplosjon
eller brann. Hold maskinen unna gnister og åpne
flammer under lading.

2. Sett maskinen på et plant underlag, slå av
maskinen og ta ut nøkkelen.

SIKKERHETSHENSYN: Før du utfører service på
batterier, må du stoppe den på et jevnt underlag,
slå av maskinen, ta ut nøkkelen og trekke til
parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.

3. Hvis maskinen er utstyrt med våte/bly- syrebatterier,
sjekk elektrolyttnivået ukentlig før opplading (figur ).
Se VÅTE BLY-SYRE-BATTERIER.

4. For modeller med medfølgende ladere, fjern
strømledningen fra lagringskrokene og forbind
kabelen med en ordentlig jordet veggkontakt (figur
111).

FIG. 111
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For modeller som er utstyrt med eksterne ladere,
forbind først laderens likestrømkabel med
maskinens batteriladerkontakt, og stikk da
strømledningen til en ordentlig jordet veggkontakt
(figur 112). Se håndboken til den eksterne
batteriladeren for bruksanvisninger.

SIKKERHETSHENSYN: Du må ikke koble den
eksterne laderens likestrømledning fra kontakten
på maskinen mens laderen står på. Dette kan føre
til gnistoverslag. Hvis laderen må avbrytes under
ladingen, kobler du fra AC
strømtilførselsledningen først.

FIG. 112

5. Laderen vil automatisk begynne å lade batteriene,
og den vil automatisk slå seg av når batteriene er
fulladet. Den maksimale ladesyklusen kan ta inntil
6 til 12 timer, avhengig av batteritype.
Medfølgende batterilader: Indikatorlysene for
batteriutlading vil gå frem og tilbake under
ladesyklusen. Når alle fem ladeindikatorlysene
blinker er ladesyklusen fullført (figur113).

T300e/T300 T300 LCD
FIG. 113

6. Etter at du har ladet batteriene, trekk
strømforsyningskabelen ut av veggkontakten og vikle
den rundt lagringskrokene (figur 114).
For modeller som er utstyrt med en ekstern lader,
alltid frakoble strømforsyningskabelen først før du
frakobler laderen fra maskinen.

FIG. 114

BATTERILADERINNSTILLINGER.

Batteriladeren er innstilt for å lade batteritypen som
leveres sammen med maskinen din. Hvis du velger å
skifte til en annen batteritype eller - kapasitet, må
batteriladerens ladeprofil endres for å unngå
batteriskade.

Hvis maskinen er bestilt uten batterier, justerer laderen
innstillingen å matche batteritypen.

For maskiner som er utstyrt med en innebygd
batterilader kan du se den eksterne laderens
brukerhåndbok for å nedre laderens ladeprofil.

T300e-modeller-
T300-modeller med membrankontrollpanel-

SIKKERHETSHENSYN: Før du utfører service på
batterier, må du stoppe den på et jevnt underlag,
slå av maskinen, ta ut nøkkelen og trekke til
parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.

For å manuelt endre innstillingene til innebygd lader for
en annen batteritype:

1. Koble fra koblingen til batterikabelen ved maskinen
(figur 115).

FIG. 115

2. Ta kraftledningen fra krokene.

3. Bruk en T25 stjerneskruetrekker for å fjerne de to
skruene som befinner seg på bunnen av
kontrollkonsollen, slik at du har adgang til
batteriladeren (figur 116).

FIG. 116
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4. Koble fra batterikabelen, strømledningen og
trådfester. Bruk et T25 stjerneskrujern og fjern de
fire skruene som fester laderen til maskinen (figur
117). Fjern laderen fra maskinen.

FIG. 117

5. Fjern den svarte hetten fra undersiden av laderen
for å få tilgang til profilskiven (figur 118)

FIG. 118

6. Bruk en liten standardskruetrekker for å snu
viseren til den passende batteritypen i samsvar
med det følgende diagrammet (figur 119).

FIG. 119

Viser
stilling

Innstillinger for batteribeskrivelse
med AH Ranges

0 Fabrikkinnstilling*
1 Våt, Trojan 105- 155 AH
2 Våt, Enersys/Tab 105- 155 AH
3 AGM, Discover 80- 150 AH
4 AGM, Fullriver 80- 150 AH
5 AGM, TPPL, Enersys 20- 40 AH
6 Gelé, Sonnenschein 80- 150 AH

* Fabrikkinnstilling, skiveposisjon “0”, er
forhåndsprogrammert for å passe til batteritypen som
fulgte med den nye maskinen. Når skiven er endret fra
fabrikkinnstillingene, skal den ikke returneres til “0” da
dette kan skade batteriet.

7. Sett på plass den svarte hetten på laderen, monter
batteriladeren på nytt og sett på plass
kontrollkonsollen.

8. Koble til batterikabelen på nytt.

T300-modell med Pro-Panel- kontroller -
MERK: For å utføre denne prosedyren må maskinen
stå i overordnet modus. Se instruksjoner for
OVERORDNEDE KONTROLLER på baksiden av
håndboken.

For å manuelt endre innstillingene til innebygd lader for
en annen batteritype:

1. Drei nøkkelen til PÅ- posisjon.

2. Trykk på knappen for innstillinger på
startskjermen (figur 120).

FIG. 120
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3. Trykk på knappen oppsett for å få tilgang til
oppsettsskjermen (figur 121).

FIG. 121

4. Trykk på knappen batteritype for å velge
batteritypen som er montert i maskinen (figur 122).

FIG. 122

BYTTE AV NALBLAD

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den på et jevnt
underlag, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og
trekke til parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.
Hvert nalblad har fire tørkekanter. Når bladene blir slitt,
roterer du bladene side- ved- side eller topp- til- bunn
for å få en ny tørkekant. Bytt blad hvis alle fire kantene
er slitt.

1. Fjern nalenheten fra maskinen.

2. Løsne de to utvendige knappene på nalenheten.
Dette vil skille den fjærladede bladholderen fra
nalrammen (figur 123). For å løsne knappene raskt
klemmer du bladholderen og nalrammen sammen.

FIG. 123

3. Fjern slitte blader fra bladholderen (figur 124).

FIG. 124

4. Roter bakre blad til en ny tørkekant (figur 125).
Sørg for at hullene stilles inn i forhold til
holdertappene.

FIG. 125

5. Klem sammen nalrammen og bladholderen og
stram de to utvendige knappene på nytt (figure
126).

FIG. 126
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ec-H2O NanoClean UTSKIFTING AV
VANNBEHANDLINGSPATRON

SIKKERHETSHENSYN: Før du forlater eller utfører
service på maskinen, må du stoppe den på et jevnt
underlag, slå av maskinen, ta ut nøkkelen og
trekke til parkeringsbremsen hvis tilgjengelig.
Vannbehandlingspatronen må skiftes ut når den når
maksimal vannbruk eller utløpstiden fra da patronen ble
aktivert, det som kommer først. Kontrollpanelet vil
signalisere en kode når det er på tide å skifte ut
patronen. Du finner mer informasjon under
BETJENING AV KONTROLLPANEL.

Avhengig av bruken kan en ny patron vare fra 12
måneder for tung maskinbruk til 24 måneder for lett
maskinbruk.

OBS: Under første bruk eller etter utskifting av
patronen vil ec-H2O- systemet automatisk benytte en
høyere strømningshastighet for vaskemiddel i opptil 75
minutter.

1. Sett maskinen på et plant underlag, ta ut nøkkelen
og sett på parkeringsbremsen hvis den finnes.

2. Løft oppsamlingstanken for å få tilgang til
vannbehandlingspatronen for ec-H2O (figur 127).
Tøm oppsamlingstanken før du løfter tanken.

FIG. 127

3. Koble fra de to slangekoplingene fra toppen av
patronen ved å trykke de svarte kragene innover
og dra koplingene utover (figur 128). Løft patronen
for å fjerne.

Svart
krage

FIG. 128

4. Fyll inn monteringsdatoen på den nye
patronetiketten (figur 129).

FIG. 129

5. Monter den nye patronen og koble til de to
slangene på nytt. Sørg for at slangekoplingene er
godt satt inn i patronen.

6. Tilbakestill tidsuret for den nye patronen.
a. Vri nøkkelen til på.
b. Trykk og hold på bryteren til ec-H2O-modulen i

10 sekunder. Når knappen slippes vil de tre
indikatorlysene for strømning begynne å gå
frem og tilbake (figur 130).

FIG. 130

c. Mens indikatorlysene går frem og tilbake
trykker du på strømningsbryteren (figur 131).
Da vil de tre indikatorlysene blinke tre ganger
for å indikere at tidsuret er tilbakestilt. Gjenta
prosessen dersom lysene ikke blinker tre
ganger.

FIG. 131
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PÅ- /AVLASTING AV MASKINEN FOR
TRANSPORT

Når maskinen skal transporteres på en trailer eller en
truck, må du følge disse rutinene for å sikre den:

1. Hev skrubbehodet og fjern nalenheten.

2. Bruk en rampe som kan holde vekten av maskinen
og personen som laster den, og last den forsiktig
(figur 132).

SIKKERHETSHENSYN: Ved lasting/lossing av
maskinen på/av lastebil eller tilhenger, bruk en
rampe som kan bære maskinens vekt og
operatøren.

SIKKERHETSHENSYN: Ved lasting/lossing kan
maskinen bare betjenes på skråninger opp til 2 %.

FIG. 132

3. Når den en gang er lastet på, plasser maskinens
front opp mot trailerens eller lastebilens front. Senk
skrubbehodet, slå av nøkkelen og sett på
parkeringsbremsen, hvis utstyrt (figur 133).

4. Sett en sperre bak hvert hjul (figur 133).

5. Bruk festestropper for å sikre maskinen med de fire
festebrakettene på maskinrammen (figur 133). Det
kan være nødvendig å montere festebraketter på
lasteplanet.

MERK: Ved transport av maskinen i en åpen lastebil
eller tilhenger, tie ned utvinning tanklokket.

OBS: Ikke bruk området til kontrollkonsollen
eller stativ for tilbehørsoppbevaring som
festepunkter, side skade kan oppstå.

FIG. 133

LAGRING AV MASKINEN

Følg punktene nedenfor når du lagrer maskinen over
lengre tid.

1. Lad batteriene før lagring av maskinen, for å
forlenge batterienes levetid. Lad batteriene en gang
i måneden.

2. Koble fra batteriene før lagring.

3. Tøm og skyll vaskemiddeltanken og
skyllevanntanken for alt vann.

4. Oppbevar maskinen på et tørt sted, med nalen og
skrubbehodet hevet.

OBS: Maskinen må ikke utsettes for regn, og bør
lagres innendørs.

5. La dekslet til oppsamlingstanken stå åpent, slik at
luftsirkulasjonen blir bedre.

MERK: For å hindre potensielle skader på maskinen,
lagres maskinen på et gnager- og insektfritt sted.

FROSTBESKYTTELSE

Oppbevaring av maskinen ved frost.

1. Tøm vaskemiddeltanken og oppsamlingstanken
fullstendig.

2. Tøm vaskemiddeltankfilteret som er under
maskinen. Bytt filter.

3. Tøm 4 l propylenglykolbasert frostvæske i
vaskemiddeltanken.

Modeller som er utstyr med ekstra
vaskemiddeltank for belastende miljøer - Løft ut
tanken og tøm vaskemiddel fra tanken. Tøm 1 liter
propylenglykolbasert frostvæske for fritidskjøretøy i
rengjøringsmiddelmiddeltanken.

4. Slå på maskinen og betjen rensemiddelsystemet.
Slå av maskinen når den røde RV frostvæsken er
synlig på gulvet.

Modeller som er utstyrt med ec- H20- alternativet -
Utfør ec- H20- skrubbing for å sirkulere frostvæske
gjennom systemet.

Modeller utstyrt med alternativ for belastende miljø
- Trykk på knappen Belastende miljø for å sirkulere
frostvæske gjennom systemet.

5. Etter maskinen har blitt oppbevart i frost må
gjenværende frostvæske tømmes fra
vaskemiddeltanken og fra ekstratanken for
belastende miljøer. Fyll opp vaskemiddeltanken og
ekstratanken med rent vann og betjen maskinen for
å skylle systemet.
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FEILSØKING
PROBLEM ÅRSAK LØSNING

Serviceindikatorikonet
blinker

Feil med maskin eller innebygd
batterilader

Se SERVICEINDIKATORKODER

ec-H2o- indikator er rød
eller blinker rødt

ec-H2O- systemfeil er registrert Se SERVICEINDIKATORKODER

Maskinen virker ikke Nødstoppknapp aktivert Drei knappen for å tilbakestille den

Maskinfeil detektert Se SERVICEINDIKATORKODER

Utladete batterier Lad opp batteriene igjen

En/flere løse batterikabler Fest løse kabler

Feil på batteri(ene) Skift ut batteri(ene)

Feil på tenningen. Kontakt service

Defekt startbøylebryter Kontakt service

Motorvern er utløst Tilbakestill strømbryteren.

Defekt styrekort Kontakt service

Medfølgende batterilader
virker ikke

Plugg ikke koblet til strømforsyningen Kontroller pluggtilkobling

Batteriene er overoppladet Skift batterier

Feil på batteriladeren detektert Se SERVICEINDIKATORKODER

Feil på batteriladeren. Skift laderen

Maskinen kjører ikke
frem
(kjøremodell)

Drevfeil detektert. Se SERVICEINDIKATORKODER

Motorvern er utløst Tilbakestill strømbryteren.

Feil på drivmotor eller kabler Kontakt service

Slitte kullbørster i motoren Kontakt service

Børstemotoren virker
ikke

Børstemotorfeil registrert. Se SERVICEINDIKATORKODER

Feil på putemotor eller kabler Kontakt service

Motorvern er utløst (T300e) Tilbakestill strømbryteren.

Slitte kullbørster i motoren Kontakt service

Brukket eller løst børstedrivbelte
(sylindriske modeller/modeller med
dobbel skive)

Kontakt service

Vakuummotoren virker
ikke

Nalen er hevet opp fra gulvet Senk nalen til gulvet

Sugemotorfeil detektert Se SERVICEINDIKATORKODER

Feil på oppsugingsmotoren eller
viklingen.

Kontakt service

Motorvern er utløst (T300e) Tilbakestill strømbryteren.

Dårlig skrubbeevne Partikler sitter fast i børster/puter Fjern partikler

Slitt børste/pute Skift ut børster/puter

Feil børstetrykk Tilpass børstetrykk

Feil børste- /putetype Bruk riktig børste/pute for anvendelsesområde

Svake batterier Lad opp batteriene igjen
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FEILSØKING - Fortsatt
PROBLEM ÅRSAK LØSNING

Restvann - vannet suges
opp dårlig eller ikke i det
hele tatt

Oppsamlingstanken er full eller det er
kraftig skumdannelse

Tøm oppsamlingstanken

Løsne hetten på dreneringsslangen
eller kontrollventilen er åpen

Skift ut hetten på dreneringsslangen eller lukk
kontrollventilen

Slitte nalblader Roter eller bytt nalblad

Tilstoppet dråpefelle (nalenhet) Fjern deksel og rengjør

Tilstoppet nalenhet Rengjør nalenheten

Løs sugeslangeforbindelse Fest vakuumslangekoblingen

Oppsugingsslangen er tett. Spyl vakuumslange

Oppsugingsslangen er tett. Spyl vakuumslange

Sugeslangen er ødelagt Bytt vakuumslange

Tilstoppet flytventil som sitter i
oppsamlingstanken

Rengjør silen

Lokket på oppsamlingstanken er ikke
helt lukket

Se etter tilstoppinger

Defekte pakninger på lokket til
oppsamlingstanken

Skift paktning

Liten eller ingen
væskestrøm.

Tøm rensemiddeltank Fyll rensemiddeltanken

Lav strømningshastighet for
vaskemiddel angitt

Øk strømningshastighet for vaskemiddel

Filteret i rensemiddeltanken er
tilstoppet

Rengjør filteret

Tilførselsledningen for vaskemiddel er
tett

Skyll ledningen

Alternativ for
T300-modeller - Tank for
belastende miljø
dispenserer ikke
rensemiddel

Mangler rensemiddel Fyll tanken på nytt

Feil på svømmerbryteren Kontakt service

Defekt pumpe Kontakt service

Defekt pumpepotensiometer Kontakt service

Defekt betjeningspanel Kontakt service

Kort driftstid. Svake batterier Lad opp batteriene.

Batteriene trenger vedlikehold. Se BATTERIER

Ødelagt batteri eller slutt av batteriets
liv

Skift batterier

Batteriets ladeindikator
er programmert feil

Se avsnittet LADING AV BATTERIER.

Feil på batteriladeren. Skift batterilader

Børstetrykket er satt for høyt Reduser børstetrykket. T300e - senk den
doble nedovertrykkspaken
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MASKINENS GENERELLE DIMENSJONER/SPESIFIKASJONER

MODELL 43 cm disk (skyv) 50 cm disk (skyv) 43 cm disk (driv) 50 cm disk (driv)

Lengde 1302 mm 1372 mm 1302 mm 1372 mm

Bredde 508 mm 559 mm 508 mm 559 mm

Høyde 1095 mm 1095 mm 1095 mm 1095 mm

Vekt 98 kg 104 kg 104 kg 109 kg

Vekt (med batterier) 166 kg 171 kg 177 kg 181 kg

GVW 207 kg 212 kg 219 kg 223 kg

Nalbredde 772 mm

Kapasitet oppsamlingstank 53 L

Kapasitet vaskemiddeltank 42 L

Kapasitet miljøtank 1,5 L

Bredde skrubbebane 430 mm 505 mm 430 mm 505 mm

Nedtrykk - T300 Lavt: 21,3 kg
Med: 33 kg
Høyt: 40 kg

Lavt: 23,5 kg
Med: 35 kg
Høyt: 41,7 kg

Lavt: 21,3 kg
Med: 32 kg
Høyt: 39 kg

Lavt: 23 kg
Med: 34,5 kg
Høyt: 41 kg

Nedtrykk - T300e/T300 manuelt 21,3 kg 23,5 kg 21,3 kg 23 kg

Dobbelt nedtrykk - T300e/ T300 manuelt 40 kg 41,7 kg 39 kg 41 kg

Skrubbehastighet Puteunderstøttelse 61 mpm

Transporthastighet ikke tilgj. ikke tilgj. 73 mpm

Revershastighet ikke tilgj. ikke tilgj. 44 mpm

Produksjonshastighet - estimert reell 868m2/t 1041m2/t 1157m2/t 1378m2/t

ec-H2O produksjonshastighet - est. reell 898 m2/t 1078m2/t 1198m2/t 1437m2/t

Svingradius 1321 mm 1384 mm 1321 mm 1384 mm

Maksimal operasjonsgradient 2 % / 1.15

Strømningshastighet vaskemiddel -
T300e 1,9 L/min maksimum

Strømningshastighet vaskemiddel -
T300 Lav: 0,57 L/min, Med: 1,3 L/min, Høy: 1,9 L/min

ec- H20 strømningshastighet
vaskemiddel Lav: 0,45 L/min, Med: 0,94 L/min, Høy: 1,3 L/min

Børstemotor 24 VDC, 1hp / 0,75kW

Drivmotor ikke tilgj. ikke tilgj. 24 VDC, 0,23 hp / 0,175 kW

Vakuummotor - T300e 24 VDC, .5hp / 0,37kW

Vannheis - T300e 876 mm

Vakuummotor - T300 24 VDC, .6hp / 0,47kW

Vannheis - T300 1067 mm

Vannheis stillemodus - T300 711 mm

ec-H2O vaskemiddelpumpe 24 VDC, 3,8 L/min, min åpen flyt

Maskinspenning 24 VDC

Batterikapasitet 2- 12V 120AH C/5 våt, 2- 12V 58AH C/5 forrseglet/TPPL,
2- 12V 76AH C/5 forseglet/gelé, 2- 12V 105AH C/5 forrseglet/gelé

Totalt strømforbruk 31,5A nominelt 36,5A nominelt 34,5A nominelt 39,5A nominelt

Batterilader - medfølgende 100- 240VAC, 50/60Hz, 24VDC, 13A

Batterilader - smart ekstern 100- 240VAC, 50/60Hz, 24VDC, 13A

Beskyttelsesgrad IPX3

Lydtrykknivå LpA* - T300e 67 dB(A) 67 dB(A) 67 dB(A) 67 dB(A)

Lydtrykknivå LpA* - T300 64,9 dB(A) 64,9 dB(A) 64,9 dB(A) 64,9 dB(A)

Lydtrykknivå LpA* - Stillemodus 57,8 dB(A) 57,8 dB(A) 57,8 dB(A) 57,8 dB(A)

Lydavvik KpA* 0,8 dB(A) 0,8 dB(A) 0,8 dB(A) 0,8 dB(A)

Avvik lydnivå LwA + avvik KwA* 84,3 dB(A) 84,3 dB(A) 84,3 dB(A) 84,3 dB(A)

Maskinvibrasjon ved hånd- arm* <2,5 m/s2

Omgivelsesdriftstemperatur Min: 0C, Maks: 43C

*Verdier per EN 60335- 2- 72. Spesifikasjonene kan bli endret uten varsel.
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MASKINENS GENERELLE DIMENSJONER/SPESIFIKASJONER

MODELL 60 cm
Dobbel skive

50 cm
Sylinderformet børste

50 cm
Orbital

Lengde 1314 mm 1283 mm 1245 mm

Bredde 660 mm 635 mm 521 mm

Høyde 1095 mm 1095 mm 1095 mm

Vekt 113 kg 113 kg 116 kg

Vekt (med batterier) 186 kg 186 kg 188 kg

GVW 228 kg 228 kg 230 kg

Nalbredde 772 mm

Kapasitet oppsamlingstank 53 L

Kapasitet vaskemiddeltank 42 L

Kapasitet miljøtank 1,5 L

Bredde skrubbebane 600 mm 500 mm 500 mm

Nedtrykk - T300 Lav: 26 kg
Med: 36,7 kg
Høy: 44 kg

Lav: 24 kg
Med: 27 kg
Høy: 29 kg

Lav: 28,5 kg
Med: 42 kg
Høy: 49,5 kg

Nedtrykk - T300e/T300 manuelt 26 kg 24 kg 28,5 kg

Dobbelt nedtrykk - T300e/T300 manuelt 44 kg 29 kg 49,5 kg

Skrubbehastighet 61 mpm

Transporthastighet 73 mpm

Revershastighet 44 mpm

Produksjonshastighet - estimert reell 1697m2/t 1388 m2/t 1388m2/t

ec-H2O produksjonshastighet - est. reell 1756m2/t 1437 m2/t 1437m2/t

Svingradius 1346 mm 1321 mm 1245 mm

Maksimal operasjonsgradient 2 % / 1.15

Strømningshastighet vaskemiddel - T300e 1,9 L/min maksimum

Strømningshastighet vaskemiddel - T300 Lav: 0,57 L/min, Med: 1,3 L/min,
Høy: 1,9 L/min

Lav: 0,57 L/min, Med: 1,0 L/min,
Høy: 1,3 L/min

Lav: 0,57 L/min, Med: 1,3 L/min,
Høy: 1,9 L/min

ec- H2 strømningshastighet vaskemiddel Lav: 0,45 L/min, Med: 0,94 L/min, Høy: 1,3 L/min

BØRSTEMOTOR 24 VDC, 1hp / 0,75kW

Drivmotor 24 VDC, 0,23 hp / 0,175kW

Vakuummotor - T300e 24 VDC, 0,5 hp / 0,37 kW

Vannheis - T300e 876 mm

Vakuummotor - T300 24 VDC, 0,6 hp / 0,47 kW

Vannheis - T300 1067 mm

Vannheis - stillemodus - T300 711 mm

ec-H2O vaskemiddelpumpe 24 VDC, 3,8 L/min, min åpen flyt

Maskinspenning 24 VDC

Batterikapasitet 2- 12V 120AH C/5 våt, 2- 12V 58AH C/5 forrseglet/TPPL,
2- 12V 76AH C/5 forseglet/gelé, 2- 12V 105AH C/5 forrseglet/gelé

Totalt strømforbruk 36A nominelt 40A nominelt 30A nominelt

Batterilader - medfølgende 100- 240VAC, 50/60Hz, 24VDC, 13A

Batterilader - smart ekstern 100- 240VAC, 50/60Hz, 24VDC, 13A

Beskyttelsesgrad IPX3

Lydtrykknivå LpA* - T300e 67 dB(A) 67 dB(A) 67,5 dB(A)

Lydtrykknivå LpA* - T300 66,5 dB(A) 63,6 dB(A) 65,3 dB(A)

Lydtrykknivå LpA* - Stillemodus 59,1 dB(A) 57,2 dB(A) 57,6 dB(A)

Lydavvik KpA* 0,8 dB(A) 0,8 dB(A) 0,8 dB(A)

Avvik lydnivå LwA + avvik KwA* 83,8 dB(A) 85 dB(A) 83,5 dB(A)

Maskinvibrasjon ved hånd- arm* <2,5 m/s2

Omgivelsesdriftstemperatur Min: 0C, Maks: 43C

*Verdier per EN 60335- 2- 72. Spesifikasjonene kan bli endret uten varsel.
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MASKINENS DIMENSJONER

1095 mm

772 mm

MODELL MED ENKEL SKIVE

1302 mm
43 cm Modell

1372 mm
50 cm Modell

508 mm
43 cm ModelL

559 mm
50 cm Modell
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1095 mm

772 mm

MODELL MED DOBBEL SKIVE

1314 mm 660 mm
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1095 mm

772 mm

MODELL MED SYLINDERBØRSTE

1283 mm 635 mm
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1095 mm

772 mm

MODELL MED ORBITAL PUTE

1245 mm 521 mm
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MERK: Følgende instruksjoner er kun ment for
overordnet bruk. Fjern sidene fra håndboken ved
behov.

OVERORDNEDE KONTROLLER

De overordnede kontrollene gjør det mulig for en
arbeidsleder å programmere maskinens
skrubbeinnstillinger for operatørens bruk.
Låsefunksjonaliteten forhindrer at operatøren kan
endre eller lagre soneinnstillinger.

De overordnede kontrollene har lavere
maskinvariablilitet for jevne, gjentakbare
rengjøringsresultater og maskinkvalitet på tross av
brukererfaringen, noe som vil redusere
opplæringskravene.

T300-MODELL MED PANEL FOR
PRO-MEMBRANE-KONTROLLER

Maskinen har tre overordnede kontrollmodi du kan
velge mellom:

Ulåst modus: Operatøren har full kontroll over alle
skrubbeparametre med muligheten til å lagre
soneinnstillinger. Ulåst modus 1 er
standardinnstillingen.

Låsemodus 2: Soneinnstillinger konfigureres og låses
av arbeidsleder. Operatøren kan omkonfigurere
soneinnstillinger, men kan ikke lagre dem.

Låsemodus 3: Soneinnstillinger konfigureres og låses
av arbeidsleder. Operatøren kan kun bruke
soneinnstillinger konfigurert av arbeidsleder.

For å gå til modus for overordnede kontroller følger du
instruksjonene nedenfor:

1. Parker maskinen på et jevnt underlag og vri
nøkkelen til ( O ).

2. Trykk og hold med trykknappen mens du vrir
nøkkelen på. Slipp knappen når LED- indikatoren
for batterilading helt til høyre slås på (figur 134).

FIG. 134

3. Velg foretrukket modus for overordnede kontroller
ved å trykke på følgende knapper som
soneinnstilling som beskrevet:

Sone 1- knapp = Ulåst modus 1
Sone 2- knapp = Låsemodus 2
Sone 3- knapp = Låsemodus 3

Hold knappen for soneinnstilling nede til den blinker
tre ganger for å lagre foretrukket modus for
overordnede kontroller (figur 135). I dette
eksempelet ble låsemodus 3 valgt.

FIG. 135

4. Hvis låsemodus 2 eller 3 ble valgt, trykker du på
knappen løsingsflyt. Da vil du kunne konfigurere
soneinnstillinger for det valgte modus for
overordnede kontroller (figur 136).

FIG. 136

5. Konfigurer følgende soneinnstillinger for sone 1.
Når soneinnstillingene er konfigurerte, trykk og hold
på soneknappen til den blinker tre ganger for å
lagre soneinnstillingene. Gjenta prosessen for
andre soner.
Soneinnstillinger:
- Nedtrykkssats
- Strømningshastighet vaskemiddel
- Stillemodus av eller på (alternativ)
- ec-H2O-modus av eller på (alternativ)
- Maksimum skrubbehastighet (drivmodell)

For å justere maksimum skrubbehastighet trykker du
på dne runde knappen for å gå gjennom de fem
hastighetsvalgene som beskrevet nedenfor (figur
137).

Hastighetsvalget vises av lysdiodene på
batteriindikatoren. Den røde lysdioden
representerer laveste hastighet. Den grønne
lysdioden helt til høyre representerer høyeste
hastighet (figur 137).

Low  High

FIG. 137

6. Vri nøkkelen til av for å avslutte modus for
overordnede kontroller.
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T300-MODELL MED PRO-PANEL-KONTROLLER

Det finnes to typer brukermodeller som samhandler
med operatørens startskjerm:

Operatørmodus - I stand til maskinoperasjon med
tillatelser og begrensninger som kontrolleres av
arbeidslederen.

Operatørmodus - I stand til maskinoperasjon med
fullstendig bruk av alle kontroller, konfigurasjon av
tillatelser og begrensninger for operatørmodus.

En ny maskin fra fabrikken vil automatisk starte i
overordnet modus med en forhåndstildelt standard
overordnet profil. Maskinens fabrikktildelte
påloggingsnummer er ”1234”. Påloggingsnummeret er
ikke nødvendig før det er aktivert. Standard navn og
påloggingsnummer for den overordnede profilen kan
endres som beskrevet i dette avsnittet. Dersom det nye
påloggingsnummeret for overordnet modus glemmes,
bruker du gjenopprettingskoden 836626826.

For å gå til overordnede kontroller følger du
instruksjonene nedenfor:
1. Parker maskinen på et jevnt underlag og vri

nøkkelen til ( I ). Startskjermen vil vises ved
oppstart (figur 138). Dette er standardskjermen ved
oppstart.

MERK: Hvis en påloggingsskjerm vises ved
oppstart. Angi det fabrikktildelte
påloggingsnummeret for overordnede kontroller
eller ditt overordnede påloggingsnummeret for å få
tilgang til operatørens startskjerm.

2. Trykk på knappen for innstillinger på
startskjermen (figur 138).

FIG. 138

3. Trykk på knappen oppsett for å få tilgang til
oppsettsskjermen (figur 139). Oppsettsskjermen er
kun tilgjengelig med et tildelt påloggingsnummer for
overordnede kontroller.

FIG. 139

4. Oppsettsskjermen tillater overordnet tilgang til
følgende kontroller som beskrevet nedenfor.

FIG. 140

Legg til/endre profiler - Gir muligheten til å
legge til, endre, kopiere eller slette brukerprofiler.

Batteri type - Bruk dette for å velge
batteritypen som er installert i maskinen. Dette
sørger for at maskinens batteriladers laderprofil er
programmert riktig i henhold til batteritypen. Se
BATTERIER.

Aktiver pålogging - Aktiverer et påkrevd
påloggingsnummer når maskinen startes slik at alle
brukerprofiler kan bruke maskinen.

Kalibrer berøringsikon - Bruk dette til å
kalibrere berøringsskjermen dersom
berøringspunktene blir feiljustert.

Fabrikkgjenoppretting - Tilbakestiller det
overordnede påloggingsnummeret tilbake til det
fabrikkinnstilte nummeret 1234, fjerner
brukerprofiler og tilbakestiller tilpassede navn for
soneinnstillinger tilbake til de forhåndsinstilte
navnene.
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For å legge til/endre brukerprofiler

Den anbefales å konfigurere de fire
forhåndsinnstillingene på forhånd (se BETJENING AV
KONTROLLPANEL) før du legger til nye brukerprofiler.

1. Trykk på knappen ”Legg til/endre profiler” for
å angi innstillinger for brukerprofil (figur 141).

FIG. 141

2. Trykk på knappen ”Legg til profil” for å legge
til en ny brukerprofil (figur 142).

FIG. 142

3. Trykk på knappen ”Operatør” for å legge til en
ny operatør (figur 143).

Eller trykk på knappen ”Overordnet” for å
legge til en ekstra operatør (figur 143).
Merk: Maskinens standard overordnede profil kan
ikke slettes fra profillisten.

FIG. 143

4. Angi den nye brukerens profil- ID (identifikasjon) og
trykk på den grønne fremoverknappen (figur 144).

FIG. 144

5. Lag et tilordnet påloggingsnummer for den nye
brukerprofilen og trykk på den grønne pilen (figur
145). Det nye påloggingsnummeret kan være
enhver kombinasjon av tall med en lengde på 3 til 8
sifre.

FIG. 145

6. Nå velger du kontrollene den nye brukeren skal ha
tilgang til (figur 146). Grønn representerer ulåste
kontroller og grå representerer låste kontroller.
Trykk på det blinkende lagreikonet for å lagre den
nye profilen.

FIG. 146

7. Nå er den nye brukerprofilen lagret til listen over
operatørprofiler som vist (figur 147). Du kan legge
til flere overordnede brukerprofiler og brukerprofiler
for operatør. Trykk på tilbake- pilen for å gå tilbake
til forrige skjerm for å legge til flere brukerprofiler
eller for å muliggjøre pålogging.

FIG. 147
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8. For å aktivere påloggingsnummeret ved oppstart,
trykker du på knappen ”Aktiver pålogging” (figur
148). Denne knappen vil endres fra ”Aktiver
pålogging” til ”Deaktiver pålogging”. Slik vil du
kunne deaktivere et påkrevd påloggingsnummer
ved oppstart, som beskrevet i trinn 13.

FIG. 148

9. En påloggingsskjerm vil vises når maskinen startes
(figur 149). Den nye brukeren på angi sitt tildelte
påloggingsnummer for å bruke maskinen.

FIG. 149

10. Når brukeren er ferdig med å bruke maskinen
anbefales det at brukeren logger seg av ved å
trykke på knappen Innstillinger, og deretter på
knappen Logg ut (figur 150). Du logger også ut ved
å vri nøkkelen til av- posisjon.

FIG. 150

11. Bruk knappene endre, kopier og slett profil for å
administrere de gjeldende brukerprofilene (figur
151).

Eksempel: For å endre innstillinger for brukerprofil,
herunder standard overordnet påloggingsnummer,
trykker du på knappen ”Endre profil”.

FIG. 151

For å endre standard overordnet
påloggingsnummer, trykker du på knappen
Overordnet. Trykk deretter på profilknappen
”STANDARD SUPER” for å gå til profilinnstillinger
(figur 152).

FIG. 152

På skjermen profilinnstillinger trykker du på
standard påloggingsnummer og angir et nytt
påloggingsnummer (figur 153).

Trykk på det blinkende lagreikonet for å lagre
det nye påloggingsnummeret.

FIG. 153
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13. For å konfigurere maskinen uten krav om
påloggingsnummer for en spesifikk brukerprofil
som standard, følger du instruksjonen nedenfor:

a. Trykk på knappen ”Deaktiver pålogging”
(figur 154).

FIG. 154

b. Trykk på ”Ja” for å gå til skjermen for
standardbruker (figur 155).

FIG. 155

c. Velg ønsket standardbruker ved å trykke på
knappen Operatør eller Overnordnet (figur
156).

FIG. 156

d. Velg en forhåndstildelt brukerprofil. I dette
eksempelet er operatørprofilen ”JOHN” valgt
(figur 157). Slå av nøkkelen for å aktivere
innstillingen.

FIG. 157

e. Ved oppstart er startskjermen nå angitt uten
påloggingskrav for Johns operatørprofil som
standard.


	INNLEDNING
	TILTENKT BRUK
	INNHOLDSFORTEGNELSE
	BRUK
	VEDLIKEHOLD
	SPESIFIKASJONER
	OVERORDNEDE KONTROLLER

