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INLEDNING

Den här manualen fi nns tillgänglig för alla nya modeller. 
Den innehåller viktig information om användning och 
underhåll av maskinen.

Läs handboken noga och se till att 
du förstår den innan du 
använder eller underhåller maski-

nen.

Den här maskinen ger utmärkt prestanda. Bästa resultat 
till minsta kostnad uppnås dock om:

• Maskinen används med rimlig försiktighet.

• Maskinen underhålls regelbundet - enligt de angivna 
underhållsanvisningarna.

• Maskinen underhålls med delar som levereras av 
tillverkaren eller motsvarande.

För att visa, skriva ut eller ladda ner handböcker online, 
besök 
www.tennantco.com/manuals

SKYDDA MILJÖN

Kasta förpackningsmaterial och använ-
da maskindelar såsom
batterier på ett miljömässigt säkert vis
enligt dina lokala avfallshanterings-
regler.

Återvinn alltid.

Tennant N.V.
Industrielaan 6 5405 AB
P.O. Box 6 5400 AA Uden−Nederländerna
europe@tennantco.com

www.tennantco.com

1-STEP, Pro-Membrane, Severe Environment, Zone Settings, Click-Cart 
och Quiet-Mode är varumärken som tillhör Tennant Company.

Trojan® och HydroLINIK® är registrerade varumärken som tillhör Trojan 
Battery Company.

Windows 7® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft 
Corporation.

Denna produkt kan delvis innehålla programvara som har olika typer av 
licenser från 3:e part. Mer information fi nns på: 
www.tennantco.com/opensource

Tekniska data och komponenter kan ändras utan att det meddelas.

Originalhandbok, copyright  2017, 2019, 2023 TENNANT Company.

AVSEDD ANVÄNDNING

T350 stå-upp skurmaskin är avsedd för kommersiell 
användning, exempelvis på hotell, skolor, sjukhus, 
fabriker, butiker, kontor och inom uthyrningsverksamhet. 
Den är avsedd för att skura hårda golvytor (betong, kakel, 
sten, syntetmaterial, osv.) i en inomhusmiljö. Maskinen 
är inte avsedd för rengöring av mattor. Använd endast 
rekommenderade rondeller/borstar och kommersiellt 
tillgängliga golvrengöringsmedel. Använd inte denna 
maskin på annat sätt än vad som beskrivs i den här 
användarhandboken.

MASKINDATA

Fylls i vid installationen för framtida referens.

Modellnummer:                                                                 

Serienummer:                                                                 

Installationsdatum:                                                       

PLATS FÖR MASKINENS SERIENUMMER

UPPACKNING AV MASKINEN

Kontrollera noga att maskinen inte är skadad. Rapportera 
eventuella skador till speditören. Kontakta återförsäljaren 
eller Tennant om något fattas. 

För att packa upp maskinen, avlägsna remmar, hjulblock 
och transportfästen. Använd den medföljande bryggan 
och backa försiktigt ner maskinen från lastpallen. Se till 
att skurenheten är i höjt läge.

OBSERVERA! Avlägsna inte maskinen från lastpallen 
utan att använda bryggan, annars kan maskinskador 
orsakas.

OBSERVERA! Då tyngdpunkten är högre (vilket gör 
det lättare att maskinen tippar) på maskiner utan 
installerade batterier, var försiktig vid uppackning 
av maskinen om den inte har batterier installerade. 
Installera batterierna innan du fl yttar maskinen från 
pallen.
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SÄKERHET

Följande varningsmeddelanden används i 
handboken enligt beskrivningen nedan:

VARNING! Varnar för faror eller farliga 
förfaranden som kan leda till allvarlig 
personskada eller dödsfall.

FÖR SÄKERHET: Upplyser om handlingar som 
måste utföras för säker användning av maskinen.

Följande information varnar för potentiellt riskfyllda 
förhållanden för operatören. Var medveten om när 
dessa förhållanden kan vara aktuella. Identifi era 
alla säkerhetsanordningar på maskinen. Rapportera 
omedelbart alla skador eller funktionsfel på 
maskinen.

VARNING! För att minska risken för brand, 
explosion, elektriska stötar eller skador:

 - Läs manualen innan du kör maskinen.
 - Lättantändligt material eller reaktiva metaller 

ska inte plockas upp eller användas.
 - Använd inte maskinen i närheten av 

brandfarliga vätskor, ångor eller antändligt 
damm.
Den här maskinen är inte försedd med en 
explosionssäker motor. Den elektriska 
motorn avger gnistor vid start och under 
användning vilket kan orsaka plötslig brand 
eller explosion om maskinen används nära 
ett område där antändbara gaser/vätskor 
eller antändbart damm fi nns.

 - Batterier avger vätgas. Explosion eller brand 
kan uppstå. Håll borta från gnistor och 
öppen eld under laddning.

 - Koppla loss batterikablar och laddarkabeln 
innan du utför underhåll på maskinen.

 - Ladda inte batterierna med en skadad 
nätkabel. Ändra inte kontakten.
Om laddarens nätkabel är skadad eller 
trasig måste den bytas ut av tillverkaren, 
serviceagenten eller motsvarande 
kvalifi cerad person för att undvika faror.

 - Använd inte utomhus. Förvara maskinen 
inomhus.

IRIS telemetri – Maskinen kan vara utrustad med 
teknik som kommunicerar automatiskt via mobilnätet. 
Om maskinen används där mobiltelefonanvändning 
är begränsad på grund av problem relaterade till 
störningar av utrustning, kontakta en representant 
för Tennant för mer information om hur du inaktiverar 
den mobila kommunikationsfunktionen.

FÖR SÄKERHET: 

1. Använd inte maskinen:
 - Om du inte är utbildad och behörig.
 - Om du inte har läst och förstått 

användarhandboken.
 - Om du fysiskt eller mentalt inte kan följa 

maskinens bruksanvisning.
 - Under infl ytande av alkohol eller droger.
 - Samtidigt som du använder en mobiltelefon 

eller andra typer av elektronisk utrustning.
 - Med bromsen avaktiverad.
 - Om maskinen inte är i driftdugligt skick.
 - Med rondeller eller tillbehör som inte har 

levererats av eller är godkända av Tennant. 
Bruk av andra rondeller kan påverka 
säkerheten.

 - Utomhus. Denna maskin är endast avsedd för 
att användas inomhus.

 - På en plats där det fi nns brännbara ångor/
vätskor eller lättantändligt damm.

 - I områden som är för dåligt belysta för att 
det ska vara säkert att använda och hantera 
maskinen.

 - På platser där föremål kan falla.
 - Placera inte vikter eller tunga objekt på 

pedalen som känner av föraren och/eller 
pedalen för aktivering.

2. Innan du startar maskinen:
 - Kontrollera eventuella vätskeläckage från 

maskinen.
 - Kontrollera att alla skyddsanordningar fi nns på 

plats och fungerar ordentligt.
 - Kontrollera att styrinrättningen fungerar som 

den ska.

3. När maskinen används:
 - Använd endast maskinen enligt anvisningarna 

i handboken.
 - Plocka inte upp bränt eller rykande skräp, 

exempelvis cigaretter, tändstickor eller het 
aska.

 - Kör sakta på sluttande eller hala underlag.
 - Följ säkerhetsanvisningarna angående blöta 

golv.
 - Skura inte på lutningar som överskrider 9 % 

lutning eller genomför körning på lutningar 
som överskrider 9 %.

 - Sväng inte på lutningar eller ramper
 - Sänk hastigheten när du svänger.
 - Håll alla delar av kroppen innanför förarplatsen 

när maskinen förfl yttar sig.

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER – SPARA DESSA INSTRUKTIONER
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- Ta alltid hänsyn till omgivningen när maskinen 

körs.
- Se alltid till att ha nog med höjdutrymme vid 

dörröppningar, låga tak och överhäng.
- Kör sakta genom dörröppningar och trånga 

öppningar, speciellt modellen med dubbel 
skiva eftersom sugskrapan är bredare än 
maskinen.

- Låt inte videofi lmer eller hjälpskärmar stjäla 
uppmärksamhet från manövreringen av 
maskinen. (Pro-Panel)

- Var försiktig när du backar.
- Håll barn och obehöriga personer på behörigt 

avstånd.
- Låt inte maskinen användas som en leksak.
- Passagerare får inte åka med på någon del av 

maskinen.
- Rapportera omedelbart alla skador eller 

funktionsfel på maskinen.
- Följ alla anvisningar på kemikaliebehållare om 

blandning, hantering och kastning.
- Följ säkerhetsanvisningarna angående blöta 

golv.

4. Innan du lämnar maskinen eller före underhåll:
- Ställ maskinen på ett plant underlag.
- Stäng av maskinen och ta ur nyckeln.

5. Vid underhåll av maskinen:
- Allt arbete måste ske med tillräcklig belysning 

och sikt.
- Håll arbetsområdet väl ventilerat.
- Undvik rörliga delar. Bär inte löst sittande 

kläder, smycken och fäst upp långt hår.
- Klossa hjulen innan maskinen lyfts.
- Stötta endast maskinen vid avsedda punkter. 

Stöd maskinen med stödben.
- Använd en vinsch eller domkraft som kan bära 

maskinens vikt.
- Maskinen får inte skjutas eller bogseras utan 

att någon sitter och styr maskinen.
- Maskinen får inte skjutas eller bogseras på en 

sluttning med bromsen ur funktion.
- Tvätta inte maskinen med högtrycksspruta 

eller vattenslang i närheten av elektriska 
komponenter.

- Koppla bort batterikablar och laddarens kontakt 
innan arbete utförs på maskinen.

- Bruk av inkompatibel batteriladdare kan skada 
batteripaket och potentiellt leda till risk för 
brand.

- Undersök batteriladdarens sladd regelbundet 
med hänsyn till skador.

- Koppla inte in laddaren om spetsarna är våta.
- Öppna återvinningstanken för att ventilera 

batterier om temperaturen överstiger 80 ºF/27 
ºC vid laddning av batterier. 

- Dra inte ut den externa laddarens 
likströmssladd ur maskinens laddningsuttag 
medan laddaren används. Det kan orsaka 
gnistbildning. Dra först ut nätsladden om 
laddningen måste avbrytas.

- Undvik kontakt med batterisyra.
- Följ alltid platsens säkerhetsregler vid avyttring 

av vätska för batteriutrymme.
- Håll alla metallföremål på avstånd från 

batterierna.
- Använd en anordning som inte är strömförande 

för att ta bort batteriet.
- Använd en vinsch eller lämpligt hjälpmedel för 

att lyfta batterierna.
- Batteriinstallation måste utföras av utbildad 

personal.
- När det gäller batteriborttagning ska du följa 

säkerhetsanvisningarna.
- Alla reparationer måste utföras av utbildad 

personal.
- Modifi era inte maskinens konstruktion.
- Använd reservdelar som är godkända av 

Tennant eller motsvarande.
- Använd personlig skyddsutrustning efter behov 

och där det rekommenderas i denna handbok.

För säkerhet: Använd skyddshandskar.

För säkerhet: Använd skyddsglasögon.

6. Vid lastning/lossning av maskinen på/av lastbil 
eller släpvagn:
- Töm tankarna innan maskinen lastas.
- Använd en brygga, lastbil eller släpvagn som 

kan bära maskinens och användarens vikt.
- Kör inte på en hal ramp.
- Kör inte maskinen på en ramp som sluttar mer 

än 18 %.
- Använd en vinsch om rampens lutning 

överstiger 18 %.
- Sänk ned skurenheten och skrapan innan 

maskinen surras fast.
- Klossa hjulen.
- Surra fast maskinen på fl aket.

7. Vid användning av tillbehörsvagnen:
- Transportera inga vätskebehållare, 

verktygslådor, personer eller andra tunga 
objekt.

- Placera inga objekt ovanpå vagnen som kan 
ramla av när maskinen förfl yttas.

- Låt inga föremål som moppar, skurtrasor osv. 
släpa på golvet och eventuellt fastna i hjulen.

- Se till att lådorna och dörrarna är låsta innan 
vagnen förfl yttas.
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Följande varningsmärken fi nns på de angivna 
ställena på maskinen. Byt ut skadade eller saknade 
märkningar.

VARNINGSETIKETT - 
Ladda inte batterierna med en 
skadad nätkabel. Kan leda till 
elektriska stötar. Koppla loss 
laddarkabeln innan underhåll. 
Sitter på åtkomstpanelen.

FÖR SÄKERHET - 
Läs manualen innan du 
använder maskinen. 
Sitter på åtkomstpanelen.

VARNINGSMÄRKNING - 
Lättantändligt material eller reak-
tiva metaller kan leda till explo-
sion. Plocka inte upp dem. 
Sitter på åtkomstpanelen.

VARNINGSETIKETT - 
Risk för elchock. Koppla bort 
batterikablarna innan maskinen 
underhålls.
Sitter på den inbyggda batteri- 
laddarens monteringsskiva.

VARNINGSETIKETT – 
Batterierna avger 
vätgas. 
Explosion eller brand 
kan uppstå. Håll 
borta från gnistor 
och öppen eld under 
laddning. 
Sitter på åtkomstpan-
elen.

1204364

1209085

1209084

1204414
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VARNINGSETIKETT - 
Batterierna avger vätgas. Explo-
sion eller brand kan uppstå. Håll 
borta från gnistor och öppen eld 
under laddning. 
Sitter under returtanken.

VARNINGSETIKETT - 
Roterande rondell. Håll hän-
derna borta.
Sitter på skurhuvudet.

VARNINGSETIKETT - 
Magnetfältsfara. Den magnetiska 
drivenheten/borsten kan ha en skadlig 
inverkan på personer med pacemaker 
eller medicinska implantat.
Återfi nns på den magnetiska drivenheten/
borsten med snabbkoppling.

VARNINGSETIKETT - 
Antändbara material kan orsaka explo-
sion eller brand. Använd inte antändbara 
material i tank(ar).
Placerad på sidan av maskinen.
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MASKINENS DELAR
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  MASKINENS DELAR

1. Ratt
2. Nyckelströmställare
3. Framåt-/Bakåtställare
4. Nödstoppknapp
5. Timräknare
6. Signalhornsknapp
7. Manöverpanel
8. Hastighetsreglage
9. Pedal för avkänning av förare
10. Grön pedal för aktivering
11. Vätsketank
12. Påfyllningsöppning för lösningstank
13. Vätsketankens nivå/tömningsslang
14. Returtank
15. Returtanklock
16. Returtankens tömningsslang
17. Batteriutrymme
18. Tank för automatiskt batteribevattningssystem 

(tillval)
19. Severe Environment rengöringsmedelstank

(tillval - med ec-H2O tillval endast)
20. Reglage för blandningsförhållande för 

rengöringsmedel
(tillval - med ec-H2O tillval endast)

21. ec-H2O-modul (tillval)
22. ec-H2O kassett för vattenkonditionering 

(tillval)
23. Inbyggd batteriladdare (tillval)
24. Automatsäkringspanel
25. Skrapmodul
26. Skurhuvud
27. Skurhuvudets kjol
28. Nätsladd för inbyggd batteriladdare
29. Åtkomstpanel
30. Hjulreglage för dubbel skurning

TYPER AV SKURHUVUDEN

20 tum 500 mm enkel skiva

24 tum /600 mm dubbel skiva
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MANÖVERPANELENS KOMPONENTER

PRO-MEMBRANE MANÖVERPANELMODELL

1 2 3 4

5

6

5

7810 9111213

14

1. Knapp för borstbyte
2. Knapp för borsttryck
3. 1-Stegs-knapp
4. Knapp för vätskefl öde
5. Knappar för förinställd zonkontroll
6. Vätskefl ödeindikator
7. Knapp för vakuumfl äkt
8. Borsttryckindikator
9. Underhållsindikator
10. ec-H2O-knapp (tillval)
11. Indikator för automatisk vattenpåfyllning i 

batteri (tillval)
12. Knapp för svår miljö (tillval)
13. Knapp för Quiet-Mode (tillval)
14. Batteriladdning/Felkodindikator
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  MODELL MED PRO-PANEL-REGLAGE

1 2 3 4 5

6

7

8

9

131415

10

11

12

1617

18

19

1. Hjälpknapp
2. Batteriurladdningsindikator
3. Knapp för svår miljö (tillval)
4. ec-H2O knapp/indikator (tillval)
5. Knapp för underhållsindikator
6. Knapp för vätskefl öde
7. Knapp för Quiet-Mode (tillval)
8. 1-Stegs-knapp
9. Knapp för vakuumfl äkt
10. Knapp för borsttryck
11. Knapp för öka vätskefl öde
12. Vätskefl ödeindikator
13. Knapp för minska vätskefl öde
14. Knapp för borstbyte
15. Knappar för förinställd zonkontroll
16. Knapp för instruktionsvideo
17. Knapp för minskat borsttryck
18. Borsttryckindikator
19. Knapp för ökat borsttryck
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ANVÄNDNING

MASKINSYMBOLER.

Batteriladdare ec-H2O-skurning (tillval)

Snabb skurhastighet Ljudsignal

Låg skurhastighet Vätskefl öde

Riktning (framåt/bakåt) Tank för automatiskt 
batteribevattningssystem (tillval)

Nyckel Av Automatsäkring

Nyckel På Borsttryck

Vakuumfl äkt Batteriladdning

Byt borste Svår miljö (tillval)

Quiet-Mode (tillval) 1-steg

Underhållsindikator Lyftpunkt

Filterfäste
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SYMBOLER PÅ PRO-PANEL

Startskärm Maskininställningar Fabriksåterställning

Bakåtpil Maskinförarvideor Maskinförare

Inloggning Arbetsledarmeny Arbetsledare

Manöverhjälp Hjälpvideo Lägg till profi l

Video för uppstart Lägg till/redigera profi ler Redigera profi l

Om Batterival Kopiera profi l

Knapp för videolista Aktivera inloggning Radera profi l

Videoknapp Avaktivera inloggning Användarinloggning

Video rotera skärm Kalibrera pekfunktion Enter

Tillbaka
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ANVÄNDNING

INSTALLERA BATTERIER

   VARNING! Batterier avger vätgas. 
Explosion eller brand kan uppstå. Håll 
borta från gnistor och öppen eld under 
laddning.

FÖR SÄKERHET: Använd lämplig personlig 
skyddsutrustning efter behov vid underhåll av 
maskinen. Undvik kontakt med batterisyra.

BATTERISPECIFIKATIONER
Kräver fyra 6-volt djupkretsbatterier, 
≤ 240 Ah vid 20 tim.

Kontakta återförsäljare eller Tennant för 
batterirekommendationer.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

1. Lyft upp returtanken för att komma åt 
batteriutrymmet.

2. Installera batterierna försiktigt i batteriutrymmets 
fack och placera polerna som bilden visar.

FÖR SÄKERHET: Vid underhåll av maskinen, 
använd en vinsch eller tillräckligt stöd vid lyft av 
batterier.

3. Använd de medföljande fötterna till 
batteripolerna, anslut kablarna till batteripolerna, 
RÖD TILL POSITIV (+) OCH SVART TILL 
NEGATIV (-). Dra åt kabelanslutningarna till 
batterierna enligt batteritillverkarens instruktioner.

RED

BLACK

VIKTIGT! Innan batterierna laddas, se 
till att batteriladdaren och maskinens 
batteriladdarindikator är korrekt inställda 
för batteritypen. Felinställning kommer 
att leda till att batterierna skadas. Se 
BATTERILADDARINSTÄLLNINGAR.

OBSERVERA! Koppla inte loss batterikablar när 
batteriladdaren är inkopplad, detta kan leda till 
kretskortsskada.

OBSERVERA! Batterier fungerar som motvikt. 
Håll alltid minsta motvikt för att garantera 
maskinens stabilitet och dragkraft.

IRIS Meddelande om batteriets laddningstillstånd: 
Maskiner utrustade med funktionen för rapportering 
av information om batteriladdning via IRIS förses 
med en laddare och en uppsättning batterier från 
fabriken. När ett batteri når slutet av sin livslängd 
och måste bytas ut, rekommenderar Tennant 
bestämt att samma batterityp används för att 
fortsätta att maximera maskinens prestanda. Om 
du väljer att ersätta ett batteri med en annan typ 
av amperetimme (AH) (såsom Flooded, AGM, Gel) 
eller från en annan tillverkare, kontakta Tennants 
tekniska kundtjänstavdelning för att få hjälp med att 
avgöra om ersättningsbatterierna passar och, om så 
är fallet, välja rätt laddningsprofi l. Tillgång till IRIS 
tillståndsrapportering av batteri garanteras inte för 
batterier från tredje part.

OBS! Om det fi nns vätska i batteriutrymmet, töm 
batteriutrymmet innan installation av batterier. Se 
BATTERIUTRYMMETS TÖMNINGSVENTIL.
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MASKINENS FUNKTION

Vanlig skurning: 
När maskinen är inställd på läget vanlig skurning 
fl ödar en blandning av vatten och rengöringsmedel 
ut från vätsketanken till golvet och den roterande 
borsten/borstarna/rondellen skurar golvet rent. När 
maskinen rör sig framåt torkar skrapan med hjälp av 
vakuumsugkraft upp smutsvattnet från golvet, som 
transporteras vidare till returtanken.

ec-H2O NanoClean Technology (tillval): 
När man använder ec-H2O NanoClean-teknik, 
passerar normalt vatten genom en modul där det 
omvandlas elektriskt till en rengöringslösning. Det 
elektriskt omvandlade vattnet angriper smutsen 
så att maskinen lätt kan skura bort den upplösta 
smutsen. Sedan återgår det omvandlade vattnet till 
normalt vatten i returtanken.

   INFORMATION OM BORSTAR OCH 
RONDELLER

För bästa resultat bör rätt borste eller rondell 
användas för rengöringsarbetet. Nedan hittar du en 
lista över borstar och rondeller och de applikationer 
som passar bäst till varje.

OBS! Mängden och typen av smuts avgör vilka 
borstar eller rondeller som ska användas. Kontakta 
ett Tennant ombud för specifi ka rekommendationer.

Borste med mjuk nylonborst (vit) 
-Rekommenderas för att rengöra ytbehandlade golv 
utan att avlägsna behandlingsmedlet. Rengör utan 
att repa.

Skurborste med borst av polypropylen (svart) 
-Denna polypropylenborste för allmänna ändamål 
används till att skura lätt packad nedsmutsning. 
Denna borste fungerar bra på golv av betong, trä 
och fogade kakelplattor.

Skurborste med extra slipande borst (grå) - 
Nylonfi brer impregnerade med slipmedel för att 
avlägsna fl äckar och smuts. Kraftig verkan på 
alla ytor. Fungerar bra på samlad smuts, fett och 
däckspår.

Poleringsrondell (vit) - Används för underhåll av 
högpolerade golv.

Putsrondell (röd) - Används för lätt skurning utan 
att skada golvets ytbehandling.

Skurrondell (blå) - Används till skurning av måttligt 
till svårt smutsade ytor. Avlägsnar smuts, spill och 
repor.

Sliprondell (brun) - Används för slipning av golv 
som förberedelse för ytbehandling.

Sidoborste av polypropylen - Rekommenderas för 
allmän sopning av lätt till måttligt skräp.

Kraftig sliprondell (svart) - Används för 
kraftig slipning av tjocka lager ytbehandlings-/
tätningsmedel, eller för mycket kraftig skurning.

Förbehandlingsrondell (kastanjebrun) - För 
mycket grundlig golvslipning utan kemikalier som 
förberedelse för ytbehandling.

Tuftat rondelldrev - Rondellens standarddrev har 
korta borst, s.k. ”tufsar” på ytan för att hålla rondellen 
på plats. Detta drev kan användas med alla Tennant 
rondeller utom den svarta högproduktiva typen.
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MASKINFÖRBEREDELSE

MONTERA SKRAPMODULEN

1. Sänk skurhuvudet.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

2. Rotera skrapenheten till höger sida på maskinen 
för tillgång till skrapvagnen.

3. Justera skrapvagnsstiften i skrapenhetens fäste.

4. Skjut in skrapenheten i skrapvagnen tills båda 
skrapvagnsstiften är säkrade i fästet.

5. Maskiner med 500 mm (20 tum) skurhuvud 
endast: Se till att båda skraptapparna är fästa 
ovanför skurhuvudets kjol.

6. Anslut vakuumslangen till skrapenheten.

7. Rotera och centrera skrapenheten under 
maskinen.
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 ANVÄNDNING  

MONTERA BORSTAR/RONDELLER

1. Stå med båda fötterna på pedalen för avkänning 
av förare (tryck inte ner den gröna pedalen för 
aktivering), vrid nyckeln till PÅ och tryck på 
knappen för borstbyte för att höja skurhuvudet till 
rätt nivå för att byta borstar eller rondeller. 

Maskiner med Pro-Membrane-reglage: 
Vänta på att den gröna lampan slutar blinka 
och lyser fast grönt. Se BYTA BORSTAR OCH 
RONDELLER PÅ PRO-MEMBRANE PANEL 
MASKINER.

Maskiner med Pro-Panel-reglage: Följ 
anvisningar på skärmen och vänta på att den 
gröna bockmarkeringen visas på displayen. Se 
BYTA BORSTAR OCH RONDELLER PÅ PRO-
PANEL MASKINER.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra 
åt parkeringsbromsen, koppla av maskinen och 
ta bort nyckeln.

2. Montera rondellen på drivningen innan 
drivenheten monteras. Säkra rondellen med 
centerlåset.

3. Maskiner med magnetiska borstar eller 
drivenheter: Positionera borsten under 
skurhuvudet och lyft borsten till skurhuvudet tills 
magneten i skurhuvudet säkrar borsten.

VARNING! Magnetfältsfara. Den 
magnetiska drivenheten/borsten kan ha 
en skadlig inverkan på personer med 
pacemaker eller medicinska implantat.

Maskiner med 3-klacksborstnav: Modell 
med enkel skiva - Placera de tre klackarna i 
motornavets skåror och vrid snabbt drivningen/
borsten moturs för att fästa navet.

Byt ut rondellerna eller borstarna när de inte 
längre rengör eff ektivt.

4. För att avlägsna drivenheter/borstar, repetera 
steg 1 och avlägsna borstarna från undersidan på 
skurhuvudet.
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ANVÄNDNING

FYLLA PÅ VÄTSKETANKEN

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

1. Ta bort hättan från vätsketanken.

2. Placera påfyllningsslangen i den gula silen och 
kontrollera att slangen hålls säkert på plats i 
silen.

3. Fyll vätsketanken med vatten tills nivån når 
53 L (14 G) på tömningsslangens indikator på 
vätsketanken.

ec�H2O Skurning (tillval) - Fyll vätsketanken 
med enbart rent kallt vatten (lägre 
än 21 C°/70 °F). Tillsätt inte vanliga 
golvrengöringsmedel. Ett ec-H2O-systemfel 
kommer att inträff a om rengöringsmedel tillsätts.

Vanlig skurning - Fyll vätsketanken med vatten 
(får inte överskrida 60 °C/140 °F). Tillsätt ett 
rekommenderat rengöringsmedel i vätsketanken 
enligt blandningsanvisningarna på behållaren.

OBSERVERA! Använd endast kommersiellt 
godkända rengöringsmedel för vanlig skurning. 
Garantin gäller inte vid maskinskada till följd av att fel 
rengöringsmedel använts.

VARNING! Lättantändliga material kan 
orsaka explosion eller brand. Använd inte 
antändbara material i tank(ar).

OBS! Använd inte ec-H2O-systemet när vanliga 
rengöringsmedel fi nns i vätsketanken. Töm, skölj 
och fyll vätsketanken med rent och kallt vatten innan 
ec-H2O-systemet används. Vanliga rengöringsmedel 
kommer att skada ec-H2O-systemet.

4. Stäng av vattentillförseln och avlägsna 
påfyllningsslangen från den gula silen.

5. Sätt tillbaka locket på vätsketanken.
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 ANVÄNDNING  

PÅFYLLNING AV RENGÖRINGSMEDELSTANKEN 
FÖR SEVERE ENVIRONMENT (TILLVAL ec-H2O 
MODELL)

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra 
åt parkeringsbromsen, koppla av maskinen och 
ta bort nyckeln.

1. Öppna åtkomstpanelen för att komma åt 
rengöringsmedelstanken.

2. Avlägsna rengöringsmedelstanken från maskinen 
och placera den på golvet.

OBS! Avlägsna rengöringsmedelstanken från 
maskinen innan fyllning av tanken med medel för att 
förhindra skador på de elektroniska komponenterna.

3. Avlägsna det svarta locket från 
rengöringsmedelstanken och tillsätt ett 
rekommenderat rengöringsmedel med full 
koncentration. Tillsätt inte vatten.

VARNING! Lättantändliga material kan 
orsaka explosion eller brand. Använd inte 
antändbara material i tank(ar).

OBSERVERA! Använd endast 
kommersiellt godkända rengöringsmedel 
i rengöringsmedelstanken. Använd inte 
rengöringsmedel som baseras på d-limonen. 
Garantin gäller inte vid maskinskada till följd av att fel 
rengöringsmedel använts.

OBS! För att förhindra att rengöringsmedlet tar 
slut under drift, rekommenderas det att man fyller 
på rengöringsmedelstanken när man fyller på 
vätsketanken.

4. Byt ut lock på rengöringsmedelstanken.

5. Justera blandningsförhållandet i enlighet med 
rengöringsmedlets blandningsanvisningar.
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ec-H2O VATTENKONDITIONERINGSKASSETT 
(ec-H2O-MODELL)

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

Ec-H2O-systemet är utrustat med ett 
vattenbehandlingskassett. Kassetten har till uppgift 
att skydda maskinens rörledningssystem från 
eventuell beläggning.

Kassetten måste bytas när maximal 
vattenanvändning uppnås eller utgångsdatum för 
kassetten passeras, beroende på vad som inträff ar 
först.

Beroende på maskinanvändningen, kan en ny 
kassett hålla allt ifrån 12 till 24 månader.

Alla kassetter är märkta med ett tillverkningsdatum. 
Hållbarheten för en oanvänd kassett är ett år från 
tillverkningsdatumet. När man byter kassett, måste 
ec-H2O-modulens tidmätare återställas. Se ec-H2O 
BYTE AV VATTENKONDITIONERINGSKASSETT.

Manöverpanelen kommer att ange följande kod 
när det är dags att byta kassetten. Ec-H2O-
symbolen kommer att börja blinka blå och röd. Se 
UNDERHÅLLSINDIKATORKODER för ytterligare 
information.

Pro-Membrane-modeller

Pro-Panel Modeller

OBSERVERA! Vid första användningstillfället 
och efter byte av vattenkonditioneringskassett, 
kommerec-H2O-systemet att automatiskt förbigå 
den valda vätskefl ödeshastigheten under upp till 
75 minuter.



23T350 9016444 (3-2023)

 ANVÄNDNING  

TANK FÖR AUTOMATISKT 
BATTERIBEVATTNINGSSYSTEM (TILLVAL)

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

1. Lyft returtanken för att komma åt tanken för 
automatisk batteribevattning. Töm returtanken 
innan du lyfter tanken.

2. Ändra läge på tanken för automatisk 
batteribevattning så att den lätt kan fyllas på.

3. Avlägsna det blå locket från tanken för 
automatisk batteribevattning.

4. Häll destillerat vatten i tanken. För att undvika 
att spilla vatten på känsliga komponenter, 
använd en tratt för att fylla tanken för automatisk 
batteribevattning.

FÖR SÄKERHET: När du underhåller maskinen, 
använd endast destillerat vatten när du fyller 
tanken för automatisk batteribevattning.

5. När tanken behöver fyllas på, kommer indikatorn 
för automatisk batteribevattning att påminna 
användaren att fylla på destillerat vatten. Se 
ANVÄNDNING AV MANÖVERPANELEN för 
ytterligare information.

Pro-Membrane-modell

Pro-Panel-modell

6. Byt ut det blå locket på tanken för automatisk 
batteribevattning och ställ tillbaka tanken för 
automatisk batteribevattning i upprätt läge.
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ANVÄNDNING

   ANVÄNDNING AV MANÖVERPANEL

Manöverpanelen kan ställas in med en låsfunktion 
genom att använda arbetsledarkontrollfunktionen. 
Detta förhindrar maskinskötaren från att ändra 
eller spara inställningarna. Se anvisningarna 
för ARBETSLEDARKONTROLLER längst bak i 
handboken.

Arbetsledarkontrollfunktionen minimerar 
maskinalternativen för att kunna uppnå konsekventa 
repeterbara rengöringsresultat och kvalitetssäkrar 
maskinen oavsett användarerfarenhet och minskar 
utbildningskraven.

ANVÄNDNING AV REGLAGE - 
PRO-MEMBRANE-REGLAGE

1-STEGS-KNAPP
Med nyckeln i påslaget läget, tryck på 1-STEP-
knappen för att aktivera skurfunktion. Skurhuvudet 
och skrapan sänks då ner mot golvet. Tryck på 
knappen igen för att stoppa skurfunktionen och höja 
skurhuvudet och skrapan.

KNAPP FÖR BORSTTRYCK
Tryck på knappen för borsttryck för att höja eller 
sänka borsttrycket. Borsttryckindikatorn visar 
borsttryckinställningen. En lysdiod = lågt tryck och 
två lysdioder = högt tryck.

  KNAPP FÖR VÄTSKEFLÖDE
Tryck på vätskefl ödesknappen för att öka eller minska 
vätskefl ödeshastigheten. Vätskefl ödesindikatorn visar 
fl ödesinställningen. Ingen lysdiod = Inget fl öde, En 
lysdiod = Lågt fl öde, två lysdioder = Medelhögt fl öde, 
tre lysdioder = Högt fl öde.

KNAPP FÖR QUIET-MODE (TILLVAL)
Tryck på knappen för Quiet-Mode för att minska 
vakuummotorljudet. Lampan tänds när den har 
aktiverats. Tryck på knappen igen för att stänga av.
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KNAPP FÖR SEVERE ENVIRONMENT
(ec-H2O-MODELL TILLVAL)

OBS! När läget för Severe Environment är aktiverat, 
kommer ec-H2O-systemet automatiskt att stängas 
av och inställningarna för borsttryck och vätskefl ödet 
ökas automatiskt till högsta inställningen. När läget 
inaktiveras, återgår inställningarna till ursprungligt 
läge. När du använder läget Severe Environment 
under längre perioder kan, om så önskas, 
lösningsfl ödeshastigheten och nedåttrycket minskas 
till en lägre inställning för att spara på användningen 
av vätska och rengöringsmedel och optimera 
batteriets livslängd.

Tryck på knappen för Severe Environment för att 
släppa ut en extrados med rengöringsmedel för 
områden med kraftigt ingrodd smuts.

Tryck på knappen en gång för en extrados under 
30 sekunder. En grön lysdiod i hörnet kommer att 
blinka långsamt under utsläppet. Under de 5 sista 
sekunderna kommer lysdioden att blinka snabbt som 
en varning för att utsläppet håller på att avslutas.

För att släppa ut en kontinuerlig dos med extra 
rengöringsmedel, tryck in och håll ner under 3 
sekunder tills den gröna lysdioden lyser med ett fast 
grönt sken. Tryck på knappen när som helst för att 
stänga av.

För att uppmärksamma användaren om att 
tanken med rengöringsmedel är tom så kommer 
bubbelsymbolen att blinka under 15 sekunder. Om 
knappen trycks ner när tanken är tom så kommer 
bubbelsymbolen att fortsätta att blinka under 
15 sekunder tills tanken fylls på.

KNAPPAR FÖR FÖRINSTÄLLD ZONKONTROLL
Obs: Zon 3 är endast tillgänglig på maskiner som 
tillverkats före serienummer 11003113.

Använd zonkontrollknapparna för att förinställa 
upp till tre zoner med olika vätskefl ödeshastighet, 
borsttryck, skurhastighet och skurlägen.

Zon 1 = Knapp för förinställd zonkontroll 1
Zon 2 = Knapp för förinställd zonkontroll 2
Zon 3 = Knappar för förinställd zonkontroll 1 och 2

Zonkontrollknapparna är fabriksinställda för olika 
skurprogram. För att använda zon 3, tryck på 
zonknapp 1 och 2 samtidigt. En grön lysdiod i hörnet 
kommer att tändas när detta läge är aktiverat.

För förinställning av zonkontrollknappar för olika 
skurprogram, välj inställning från listan nedan och 
tryck sedan in zonknappen och håll in den tills den 
gröna lysdioden blinkar tre gånger för att spara 
förinställningen. För att förinställa zon 3, tryck och 
håll in zonknapp 1 och 2 samtidigt.

- Ställa in borsttryck
- Vätskefl ödeshastighet
- Quiet-Mode på eller av
- ec-H2O-system på eller av (tillval)
- Läge för Severe Environment på eller av (tillval)
- Maximal skurhastighet (se arbetsledarkontroller)

OBS! Läget för Severe Environment och 
ec-H2O-systemet kan inte förinställas tillsammans.
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ec-H2O KNAPP/INDIKATOR (TILLVAL)

Ec-H2O-systemet kommer att startas automatiskt 
varje gång maskinen startas med nyckel. En blå 
ec-H2O-indikator visas när maskinen är utrustad 
med ec-H2O tillval. En grön lampa lyser när ec-
H2O är aktiverad. När ec-H2O-systemet ska slås på 
trycker man på ec-H2O-knappen. Den gröna lampan 
kommer att slockna.

ec-H2O-
INDIKATOR

STATUS

Fast grönt Normal drift
Blinkande blått/rött Hållbarhetsgränsen för 

vattenkonditioner-
ingskassetten har passerat. 
Byt kassetten.

Fast eller blinkande 
rött

Ett systemfel har uppstått. 
Se Underhållsindikatorkoder.

OBS! Om ett fel uppstår i ec-H2O-systemet så 
kommer maskinen att stänga av ec-H2O-systemet 
och slå över på vanlig skurning. Serviceindikatorn 
kommer att lysa med fast rött sken eller fortsätta att 
blinka rött tills ec-H2O-felet är åtgärdat.

UNDERHÅLLSINDIKATOR
När maskinen eller den inbyggda 
batteriladdaren upptäcker ett fel, kommer 
underhållsindikatorn att börja lysa och 
blinka. Batteriladdningsindikatorlamporna 
kommer också att blinka en felkod. Se 
UNDERHÅLLSINDIKATORKODER för diagnos av 
maskinfel.

BATTERILADDNINGSINDIKATOR
Batteriurladdningsindikatorn visar batteriernas 
laddningsnivå när maskinen används. Alla fem 
indikatorlamporna är tända när batterierna är helt 
laddade. Sluta skura och ladda batterierna när 
urladdningsnivån når den röda lampan. När den 
röda lampan börjar blinka, kommer skurfunktionen 
att stängas av automatiskt för att skydda batterierna 
från fullständig urladdning. Maskinen kan fortfarande 
gå framåt när den röda lampan blinkar. Detta gör 
att användaren kan transportera maskinen till 
laddningsstationen.

  INDIKATOR FÖR AUTOMATISK 
VATTENPÅFYLLNING I BATTERI (TILLVAL)
Indikatorn för automatiskt batteribevattningssystem 
kommer att blinka när batteriets vattentank är tom 
och behöver fyllas på. För att förhindra att batterierna 
skadas så kommer maskinens skurfunktion att 
inaktiveras efter 10 timmars extra användning om 
tanken inte fylls på. När indikatorlampan blinkar 
snabbt så kommer skurfunktionen att inaktiveras. 
Fyll på med destillerat vatten och starta om med 
nyckeln för att indikatorn ska sluta att blinka. Se 
PÅFYLLNING AV TANK FÖR AUTOMATISKT 
BATTERIBEVATTNINGSSYSTEM.
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KNAPP FÖR BORSTBYTE

Maskiner med 3-klacksborstar: Tryck på knappen 
för borstbyte. Skurhuvudet kommer att höjas helt så 
att skurborstarna kan avlägsnas från skurhuvudets 
undersida och sedan återinstalleras.

Maskiner med magnetiska borstar: Tryck på 
knappen för borstbyte för att frigöra borstarna från 
skurhuvudet. Skurhuvudet kommer att höjas helt för 
att frigöra borstarna från skurhuvudet, och sedan 
delvis sänkas så att skurborstarna kan avlägsnas 
från skurhuvudets undersida. Sätt tillbaka borstarna 
med skurhuvudet i delvis sänkt läge.

KNAPP FÖR VAKUUMFLÄKT
Tryck på knappen för vakuumfl äkt för att slå på 
vakuumfl äkten. Tryck på strömställaren igen för att 
stänga av vakuumfl äkten. Vakuumfl äkten körs igång 
automatiskt när 1-Step knappen är intryckt.
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   ANVÄNDNING AV REGLAGE – PRO-PANEL-
REGLAGE

STARTSKÄRM
Det fi nns två typer av användarlägen som kan visas 
på startskärmen. 

Arbetsledarläge - Maskindrift möjlig med fullständig 
tillgång till alla kontroller, tillsammans med 
konfi gurering av behörighet och begränsningar för 
maskinskötarläget samt inloggnings-funktion.

Operatörsläge - Maskindrift möjlig med behörighet 
och begränsningar som kontrolleras av 
arbetsledaren.

En ny maskin som kommer direkt från fabriken 
kommer att starta automatiskt i arbetsledarläge vid 
uppstart med nyckel.

För att konfi gurera startskärmen med behörighet 
och begränsningarna och inloggnings-funktion 
för maskinskötarläge, se anvisningarna för 
ARBETSLEDARKONTROLLER längst bak i 
handboken.

Startskärm arbetsledarläge ger tillgång till knappar 
för maskininställningar och knapp för maximal 
skurhastighet.

Startskärm användarläge begränsar tillgång till 
knapparna för maskininställningar och maximal 
skurhastighet.

   HJÄLPKNAPP
För personer som ska använda maskinen för första 
gången, tryck på hjälpknappen (?) för att komma 
till hjälpskärmen. På hjälpskärmen kan du byta 
skärmspråk, aktivera inloggningsinställningar, få 
hjälp att identifi era symboler på manöverpanelen, se 
en video om uppstart av maskinen och få tillgång till 
maskinsystemsinformation.

INLOGGNINGSSKÄRM
När inloggning är aktiverad i arbetsledarläge, kommer 
en inloggningsskärm att visas när maskinen startas 
med nyckel. Ange din tilldelade inloggningskod och 
tryck på grön pil för att komma till startskärmen. Se 
instruktioner för ARBETSLEDARKONTROLLER på 
baksidan av handboken för att aktivera inloggning vid 
uppstart.
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  ec-H2O-INDIKATOR (TILLVAL)

Ec-H2O-systemet kommer att startas automatiskt 
varje gång maskinen startas med nyckel. Ec-H2O-
symbolen kommer att visas på hemskärmen för att 
indikera att systemet är aktiverat. Tryck på ec-H2O-
knappen för att stänga av ec-H2O-systemet. En 
streckmarkering över symbolen kommer att ange att 
ec-H2O-systemet är avstängt.

1-STEGS-KNAPP
Tryck på 1-STEP-knappen för att aktivera 
skurfunktion. Skurhuvudet och skrapan sänks då 
ner mot golvet. Tryck på knappen igen för att stoppa 
skurfunktionen och höja skurhuvudet och skrapan.

KNAPP FÖR VAKUUMFLÄKT
Tryck på knappen för vakuumfl äkt för att slå på 
vakuumfl äkten. Tryck på strömställaren igen för att 
stänga av vakuumfl äkten. Vakuumfl äkten körs igång 
automatiskt när 1-Step knappen är intryckt.

KNAPP FÖR BORSTTRYCK
Tryck på knappen för borsttryck för att visa indikatorn 
för borsttryck. Tryck på (+) knappen för att öka 
borsttrycket. Tryck på (-) knappen för att minska 
borsttrycket.

OBS! Om borsttrycket ställs in för högt för skurmiljön 
kommer inställningen av borsttryck att automatiskt 
minska till en lägre inställning och börja blinka. 
När den blinkar, minska borsttrycket för att undvika 
överbelastning av borstmotorn.
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KNAPP FÖR VÄTSKEFLÖDE

Tryck på vätskefl ödessymbolen för att visa 
vätskefl ödesindikatorn. Tryck på (+) knappen för att 
öka vätskefl ödet. Tryck på (-) knappen för att minska 
eller stänga av vätskefl ödet.

KNAPP FÖR BORSTBYTE
Maskiner med standardborstar: Tryck på knappen 
för borstbyte. Skurhuvudet kommer att höjas helt så 
att skurborstarna kan avlägsnas från skurhuvudets 
undersida och sedan återinstalleras.

Maskiner med magnetiska borstar: Tryck på 
knappen för borstbyte för att frigöra borstarna från 
skurhuvudet. Skurhuvudet kommer att höjas helt för 
att frigöra borstarna från skurhuvudet, och sedan 
delvis sänkas så att skurborstarna kan avlägsnas 
från skurhuvudets undersida. Sätt tillbaka borstarna 
med skurhuvudet i delvis sänkt läge.

KNAPP FÖR SEVERE ENVIRONMENT
(ec-H2O-MODELL TILLVAL)
Tryck på knappen för Severe Environment för att 
släppa ut en extrados med rengöringsmedel för 
områden med kraftigt ingrodd smuts.

Tryck på knappen en gång under 30 sekunder för en 
extrados tvättmedel. Knappen kommer att bli grön 
och en nedräkningsklocka på 30 sekunder kommer 
att starta. Tryck på knappen när som helst för att 
stänga av.

För att släppa ut en kontinuerlig dos med extra 
rengöringsmedel, tryck in och håll ner under 3 
sekunder tills en kontinuerlig klocka visas. Tryck på 
knappen när som helst för att stänga av.

Knappen kommer att blinka gult för att 
uppmärksamma användaren om att tanken för 
Severe Environment är tom.

OBS! När läget för Severe Environment är aktiverat, 
kommer ec-H2O-systemet automatiskt att stängas 
av och inställningarna för borsttryck och vätskefl ödet 
ökas automatiskt till högsta inställningen. När läget 
inaktiveras, återgår inställningarna till ursprungligt 
läge. När du använder läget Severe Environment 
under längre perioder kan, om så önskas, 
lösningsfl ödeshastigheten och nedåttrycket minskas 
till en lägre inställning för att spara på användningen 
av vätska och rengöringsmedel och optimera 
batteriets livslängd.
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  KNAPP FÖR QUIET-MODE (TILLVAL)
Tryck på knappen för Quiet-Mode för att minska 
vakuummotorljudet i områden där höga ljud inte får 
förekomma. Knappen blir grön när läget är aktiverat. 
Tryck på knappen igen för att stänga av.

OBS! Vattenuppsugningen kommer att minska något 
när Quiet-Mode är aktiverat.

    BATTERILADDNINGSINDIKATOR
Batteriurladdningsindikatorn visar batteriernas 
laddningsnivå när maskinen används. Alla fem 
indikatorlamporna är tända när batterierna är helt 
laddade. Sluta skura och ladda batterierna när 
urladdningsnivån når den röda lampan. När den 
röda lampan börjar blinka, kommer skurfunktionen 
att stängas av automatiskt för att skydda batterierna 
från fullständig urladdning. Maskinen kan fortfarande 
gå framåt när den röda lampan blinkar. Detta gör 
att användaren kan transportera maskinen till 
laddningsstationen.

KNAPP FÖR INSTRUKTIONSVIDEO
(Startskärm för maskinskötarläge)
Tryck på knappen för instruktionsvideo för att komma 
till skärmen för instruktionsfi lmer. Den innehåller 
videofi lmer om hur man utför specifi ka drifts- och 
underhållsprocedurer. Tryck på videoknapparna för 
att starta en fi lm. Tryck på roteringsknappen för fl er 
fi lmer. Videoknappen nederst till höger visar en lista 
på ytterligare instruktionsvideor.

    KNAPPAR FÖR FÖRINSTÄLLD ZONKONTROLL
Använd zonkontrollknapparna för att förinställa 
upp till fyra zoner med olika vätskefl ödeshastighet, 
borsttryck, skurhastighet och skurlägen.

De fyra zonkontrollknapparna är fabriksinställda för 
olika skurprogram. Zonkontrollknappen blir grön när 
zonen aktiveras.

OBS! Fabrikszoninställningarna kan endast 
ändras i arbetsledarläget. Se anvisningarna för 
ARBETSLEDARKONTROLLER längst bak i 
handboken.
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KNAPP FÖR UNDERHÅLLSINDIKATOR

Underhållsindikatorsymbolen på startskärmen 
kommer att blinka i gult eller rött när ett maskinfel 
upptäcks. Tryck på underhållsindikatorknappen för 
att se en felskärm.

Blinkande gult innebär en varning som kräver 
underhåll, men maskinen kan fortfarande köras. 
Blinkande rött innebär ett fel som kommer att 
stänga av maskinen och kräva underhåll. Se 
FELSKÄRMAR.

FELSKÄRMAR
När ett fel först upptäcks så kommer följande 
felskärmar att visas automatiskt för att visa felet.

Tryck på höger- och vänsterknapparna längst upp på 
skärmen för att bläddra mellan felskärmarna.

Gul maskinfelsskärm - Ett maskinfel har upptäckts. 
En felkod kommer att visas under felsymbolen. Se 
UNDERHÅLLSINDIKATORKODER.

Blinkande blå och röd ec-H2O-
skärm - Hållbarhetsgränsen för 
vattenkonditioneringskassetten har 
passerats. Se ec-H2O BYTE AV 
VATTENKONDITIONERINGSKASSETT.

Gul ec-H2O-felskärm - Maskinen har upptäckt ett 
fel i ec-H2O-systemets vatten- eller rörsystem.

Röd ec-H2O-felskärm - Maskinen har upptäckt ett 
elektriskt fel i ec-H2O-systemet.

En felkod kommer att visas under ec-H2O-symbolen. 
Se UNDERHÅLLSINDIKATORKODER.

1470x08070x0xxxxxx xxxxxx

OBS! Om ett fel uppstår i ec-H2O-systemet 
så kommer maskinen att stänga av ec-H2O-
systemet och slå över på vanlig skurning. 
Underhållsindikatorknappen kommer att fortsätta 
blinka tills ec-H2O-felet är åtgärdat.
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Gul felskärm för automatiskt 
batteribevattningssystem - Tanken för automatiskt 
batteribevattningssystem är tom och behöver fyllas 
på. För att förhindra att batterierna skadas så 
kommer maskinens skurfunktion att inaktiveras efter 
10 timmars extra användning om tanken inte fylls på. 
Fyll på med destillerat vatten i batterivattentanken 
och starta om med nyckel för att åtgärda felet. 
Se PÅFYLLNING AV TANK FÖR AUTOMATISKT 
BATTERIBEVATTNINGSSYSTEM.

Röd felskärm för automatiskt 
batteribevattningssystem 
 - Tanken för automatiskt batteribevattningssystem 
är tom och behöver fyllas på. Skurfunktionen 
inaktiveras tills tanken fyllts på. Fyll på med 
destillerat vatten i batterivattentanken och 
starta om med nyckel för att åtgärda felet. Se 
PÅFYLLNING AV TANK FÖR AUTOMATISKT 
BATTERIBEVATTNINGSSYSTEM.
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   MASKINENS ANVÄNDNING

FÖR SÄKERHET: Använd endast maskinen om 
du har läst och förstått handboken.

  CHECKLISTA FÖRE START
  Kontrollera batterivätska. Fyll på efter behov.

  Maskiner med Smart-Fill automatiskt 
batteribevattningssystem tillval: Kontrollera 
tanken för automatiskt batteribevattningssystem. 
Fyll på med destillerat vatten efter behov.

  Kontrollera batteriladdningsnivån. Ladda efter 
behov.

  Kontrollera borstarna med hänsyn till slitage och 
skador. Ta bort metalltråd, snören eller tvinnad 
tråd runt huvudskurborstarna.

  Kontrollera skurhuvudets kjol för skador och se 
till att kjolen är rätt positionerad på skurhuvudet.

  Rengör skrapans vattentråg.

  Kontrollera skrapans vakuumslang avseende 
skräp eller igensättning.

  Kontrollera skraporna för skador och slitage.

  Bekräfta att återvinningstanken är tömd och 
rengjord.

  Syna återvinningstankens lockpackning på 
slitage och skador.

  Rengör återvinningstankens skräptråg.

  Ta bort och rengör fl ottörfi ltret.

  ec-H2O-skurning: Bekräfta att allt vanligt 
rengörings-/återställningsmedel har tömts och 
sköljts ut ur vätsketanken.

  ec-H2O-skurning: Bekräfta att vätsketanken är 
fylld med endast rent och kallt vatten.

  Maskiner med SE (Severe Environment) tillval: 
Kontrollera rengöringstankens nivå. Fyll på 
rengöringstanken efter behov.

  Kontrollera att styrinrättningen fungerar som den 
ska.

  Kontrollera ljudsignalen.

  Kontrollera underhållsregistret för att fastställa 
underhållsbehoven.

ANVÄNDA MASKINEN
För driftsanvisningar för manöverpanelen, se 
ANVÄNDNING AV MANÖVERPANELEN.

1. Vrid nyckelströmställaren till läget PÅ.

2. Placera båda fötterna på förarplattformen så 
att hälarna pressar ner pedalen för avkänning 
av förare. Den högra foten är AV den gröna 
aktiveringspedalen.

3. ec-H2O-modeller – Ec-H2O-systemet kommer 
att startas automatiskt vid maskinstart. 
En ec-H2O-indikator kommer att visas på 
manöverpanelen för att visa att systemet är 
aktiverat.
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OBSERVERA!  Vid vanlig skurning med 
rengöringsmedel i vätsketanken, se till att stänga 
av ec-H2O-systemet genom att trycka på ec-
H2O-strömbrytaren. Om rengöringsmedel av 
misstag körs genom ec-H2O-systemet så kommer 
ett systemfel att uppstå. För att åtgärda felet, 
töm vätsketanken, fyll på med klart vatten och 
kör ec-H2O-systemet. Om felet kvarstår, fortsätt 
att köra cykeln tills felkoden försvinner. Se 
UNDERHÅLLSINDIKATORKODER för ytterligare 
information.

Pro-Panel Pro-Membrane

4. Placera kopplaren för framåt/bakåt i den riktning 
som maskinen ska köras.

OBS! Om indikeringslampa för framåt/bakåt blinkar 
snabbt, se till att höger fot inte trycker ner den gröna 
aktiveringspedalen. Maskinen kommer inte att godta 
spänning från indikatorn för framåt/bakåt om lampan 
blinkar snabbt.

OBS! Indikatorn för framåt/bakåt måste tryckas in för 
att återställa riktning när pedalen för avkänning av 
förare släpps.

5. Tryck på 1-STEP-knappen för att aktivera 
skurfunktion. Skurhuvudet och skrapan sänks då 
ner mot golvet.

Pro-Panel Pro-Membrane

6. Med båda hälarna fortfarande på pedalen för 
avkänning av förare, placera höger fot på den 
gröna pedalen för att börja skura.

7. Justera skurhastigheten genom att vrida 
hastighetsvredet till önskad hastighet.

8. För att avsluta skurningen, tryck på knappen 
1-STEP medan maskinen fortfarande kör för att 
sluta skura. Skrapan förblir sänkt mot golvet för 
att suga upp kvarvarande vatten i skurenheten 
och höjs sedan.

9. Ta bort foten från den gröna pedalen för att 
stanna maskinen och stäng av tändningen.
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DJUPRENGÖRING

Vid djuprengöring skuras mycket smutsigt golv två 
eller fl era gånger. Under den första skurningen är 
skraporna lyfta så att rengöringsmedlet får verka 
länge. Använd den dubbla skurmetoden för att 
rengöra mycket smutsiga områden.

Du kan djuprengöra med ec-H2O-SKURNING (tillval) 
eller VANLIG SKURNING.

Lossa på hjulreglaget för dubbel skurning, sänk 
hjulen för dubbel skurning och dra åt reglaget för att 
säkra skrapan i upprätt läge.

Maskiner utrustade med Pro-Membrane-
kontrollpanel: Tryck på 1-STEP knappen och 
sedan på knappen för vakuumfl äkten. Lampan i 
vakuumfl äkten stängs av och vakuumfl äkten stannar 
några sekunder senare.

Maskiner utrustade med Pro-Panel: Tryck 
på 1-STEP knappen och sedan på knappen för 
vakuumfl äkten. Knappen för vakuumfl äkten slocknar 
och vakuumfl äkten stannar.

Skura den svårt nedsmutsade ytan. Låt 
rengöringsmedlet verka på golvet i 3–5 minuter.

FÖR SÄKERHET: Kör sakta på sluttande eller hala 
underlag.

Före skurning av golvet en andra gång, lossa 
hjulreglaget för dubbel skurning, höj hjulen för dubbel 
skurning och dra åt hjulreglaget för att säkra hjulen 
för dubbel skurning i upprätt läge. Tryck på knappen 
för vakuumfl äkt för att slå på vakuumfl äkten. Lampan 
i knappen tänds. Skura sedan golvet än en gång för 
att samla upp rengöringsmedlet.

VARNING! Antändbart material eller 
reaktiva metaller kan leda till explosion 
eller brand. Plocka inte upp dem.

OBS! Minska vid behov vätskefl ödet när du skurar ett 
golv en andra gång.

OBS! Dubbel skurning rekommenderas inte inom 
områden där rengöringsmedlet kan rinna under 
ställningar eller skada produkter.
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NÖDSTOPPKNAPP

Tryck på nödstoppsknappen i händelse av en 
nödsituation. Denna röda knapp stänger av all ström 
till maskinen. Vrid knappen medurs och starta på nytt 
med nyckeln för att återställa strömmen.

MEDAN MASKINEN ANVÄNDS

VARNING! Antändbart material eller 
reaktiva metaller kan leda till explosion 
eller brand. Plocka inte upp dem

1. Låt skurbanorna överlappa med 2 tum/5 cm.

2. Flytta maskinen hela tiden så att golvytan inte tar 
skada.

3. Torka skrapans blad med en trasa om bladen 
lämnar ränder efter sig.

4. Undvik att köra in maskinen i pelare och väggar.

5. För att undvika skador på skrapan, se till att 
skrapan är centrerad under maskinen vid körning 
mellan platser.

FÖR SÄKERHET: Vid användning av maskinen, 
se alltid till att ha nog med höjdutrymme vid 
dörröppningar, låga tak och överhäng. Kör sakta 
genom dörröppningar och trånga öppningar, 
speciellt modellen med dubbel skiva eftersom 
sugskrapan är bredare än maskinen.

6. Undvik att svänga med maskinen på sluttningar 
och ramper.

7. Vid tömning och påfyllning av maskinen, fyll alltid 
på tanken för Severe Environment (tillval) med 
rengöringsmedel.

FÖR SÄKERHET: Vid användning av maskinen, 
skura inte på lutningar som överskrider 9 % 
lutning eller genomför körning på lutningar som 
överskrider 9 %.

8. Häll ett rekommenderat anti-skummedel i 
returtanken om returvattnet skummar för kraftigt.

OBSERVERA! Skumbildning kommer inte att 
aktivera fl ottöravstängningsfi ltret, vilket kan leda 
till skador på vakuummotorn.

9. Använd den dubbla skurmetoden för mycket 
smutsiga områden. Skura först området med 
skrapan höjd och låt sedan lösningen verka i 
3-5 minuter. Skura sedan en andra gång med 
skrapan sänkt.

10. När maskinen lämnas obemannad, parkera den 
på plant underlag, stäng av maskinen, ta ur 
nyckeln och dra åt parkeringsbromsen, om en 
sådan fi nns.

11. Använd inte maskinen i områden där den 
omgivande temperaturen är över 110 ºF/43 ºC 
eller under frysrisk 36 ºF/2 ºC.
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AUTOMATSÄKRINGSPANEL

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra 
åt parkeringsbromsen, koppla av maskinen och 
ta bort nyckeln.

Maskinen är utrustad med återställningsbara 
automatsäkringar för att skydda maskinen från 
strömöverbelastning. Om en säkring utlöses, koppla 
bort batterikabelanslutningen och återställ säkringen 
genom att trycka på återställningsknappen efter att 
säkringen har svalnat. Återanslut batterikabeln. Om 
säkringen inte går att återställa eller fortsätter att lösa 
ut, kontakta servicepersonal.

Öppna ingångsluckan för att komma åt 
automatsäkringspanelen.

CB1 4 A Nyckelströmställare
CB2 10 A ec-H2O, automatisk 

batteribevattning
CB3 70 A Drivningens styrenhet

FÖR SÄKERHET: Alla reparationer måste utföras 
av utbildad personal.

TIMRÄKNARE

Timräknaren registrerar antalet timmar maskinens 
har körts. Använd timmätaren för att utföra 
specifi ka underhållsprocedurer och för att registrera 
servicehistoriken.
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TÖMMA TANKAR

TÖMMA RETURTANKEN

Returtanken ska tömmas och rengöras efter varje 
användning.

1. Kör maskinen till tömningsområdet.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

2. Avlägsna returtankens tömningsslang från 
kroken, håll slangmunstycket nära avloppet, ta 
bort locket från slangen och töm returtanken.

OBS! Fyll inte på vätsketanken med samma hink som 
du dränerar maskinen med.

3. Ta bort och rengör fl ottörfi ltret.

4. Avlägsna och töm skräpbehållaren.

Skölj ur returtanken med rent vatten och torka bort 
eventuella smutsrester.

FÖR SÄKERHET: Vid underhållsarbete på 
maskinen får inte högtrycksspruta eller 
vattenslang användas för att spola av maskinen. 
Elektriska fel kan uppstå. Använd en fuktig trasa.
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TÖMMA VÄTSKETANKEN

Töm vätsketanken dagligen.

1. Kör maskinen till tömningsområdet.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

2. För att tömma återstående vatten från 
vätsketanken, dra loss vätsketankens nivåslang 
från tillbehörsskenan. 

3. Skölj ur vätsketanken med rent vatten. Återanslut 
slangen ordentligt till vätsketanken efter sköljning/
tömning.

4. Avlägsna och rengör vätsketankens fi lter med 
50 körtimmars intervall. Töm vätsketanken innan 
du avlägsnar fi ltret.

TILLBEHÖRSVAGN (TILLVAL)

Tillbehörsvagnen kan kopplas på framsidan av en 
maskin för att bära städningsartiklar.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

Fäst vagnen genom att lyfta vagnens handtag och 
skjuta vagnen tills den kopplas ihop med maskinen. 
Släpp handtaget. Se till att vagnen sitter fast på 
maskinen före användning.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

Koppla loss vagnen genom att dra dess handtag 
uppåt och skjuta bort den från maskinen. Placera 
vagnen på en horisontell förvaringsplats.
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UNDERHÅLLSINDIKATORKODER

När maskinen eller batteriladdaren upptäcker ett fel, 
kommer underhållsindikatorn att blinka. En felkod 
kommer att visas som fastställer problemet enligt 
beskrivning nedan.

Flashing service
indicator

Flashing LED
fault code

Pro-Membrane Control Panel (LED) Pro-Panel Controls (LCD)

Fault codexxxxxx

Flashing service indicator
Press service indicator to
access fault code screen

Fault code screen

Yellow machine fault icon

Lysdiodfelkod
☼= Blinkar

LCD-felkod Orsak Lösning

☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 0xFFF0 Nödstoppknapp har aktiverats Lossa nödstoppknappen och starta om 
maskinen. Om felet kvarstår, kontakta 
service.

● ● ● ☼ ● 0x0201 Varning aktivator öppen Kontakta service.

● ● ● ☼ ☼ 0x0101 Varning skurmotor öppen Kontakta service.

● ● ☼ ● ● 0x0501 Varning vakuummotor öppen Kontakta service.

● ● ☼ ● ☼ 0x0601 Varning rengöringsmedelspump öppen Kontakta service.

● ● ☼ ☼ ● 0x0910 Fel i drivningssäkring utlösning Koppla bort batteriet och återställ 
kretsbrytaren. Om felet kvarstår, kontakta 
service.

● ● ☼ ☼ ☼ 0x0901 Fel drivmotor öppen Kontakta service.

● ☼ ● ● ☼ 0x0301 Varning vätskeventil öppen Kontakta service.

● ☼ ● ☼ ☼ 0x0303 Vätskeventil över strömstyrka Kontakta service.

● ☼ ☼ ☼ ● 0xFF20 Fel i skurstyrning CAN kommunikation Strömcykel maskin. Om felet kvarstår, 
kontakta service.0x0B04 Fel i batteribevattning CAN

☼ ● ● ● ☼ 0x0900 Fel i drivning I-Drive generisk Strömcykel maskin. Om felet kvarstår, 
kontakta service.0x0903 Drivning kommunikation avbrott

0x0904 Drivning kraftcykel behövs
0x0905 Fel i framdrivningens strömbegränsning
0x0920 - 
0x0943

Fel i framdrivning

0x0914 Varning för framdrivning av 
solenoidbroms

Kontakta service.

☼ ● ● ☼ ● 0x0906 Fel i drivmotorn kortsluten låg Kontakta service.
0x0907 Fel drivmotorn kortsluten hög

☼ ● ● ☼ ☼ 0x0103 Skurmotor har överström Kontakta service.
0x0104 Skurmotor har överström 1
0x0105 Skurmotor har överström 2
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Lysdiodfelkod
☼= Blinkar

LCD-felkod Orsak Lösning

☼ ● ☼ ● ☼ 0x0902 Fel hög gas Släpp den gröna pedalen för aktivering eller 
avlägsna eventuella hinder för den gröna 
pedalen. Strömcykel maskin. Om felet 
kvarstår, kontakta service.

☼ ● ☼ ☼ ● 0x0107 Fel i vänster borstningsmotor FET Kontakta service.
0x0207 Fel i aktivator motor FET
0x0307 Fel i ventil FET
0x0507 Fel i vakuummotor FET
0x0607 Fel i rengöringsmedelspump FET
0x0617 Fel i batteribevattningspump FET

☼ ● ☼ ☼ ☼ 0x0503 Fel i överström för vakuum Kontakta service.
0x0504 Fel i överström för vakuum 1
0x0505 Fel i överström för vakuum 2

☼ ☼ ● ● ● 0x0506 Fel i vakuum kortslutning belastning Kontakta service.

☼ ☼ ● ● ☼ 0x0603 Fel rengöringsmedelspump överström Kontakta service.
0x0604 Fel rengöringsmedelspump överström 2
0x0605 Fel rengöringsmedelspump överström 1

☼ ☼ ● ☼ ● 0x0606 Fel rengöringsmedelspump kortslutning 
belastning

Kontakta service.

☼ ☼ ● ☼ ☼ 0x0926 Varning drivning hög temperatur Låt drivmotorn kallna. Strömcykel maskin. 
Om felet kvarstår, kontakta service.

☼ ☼ ☼ ● ☼ 0x0106 Fel borstningsmotor kortslutning FET Kontakta service.

☼ ☼ ☼ ☼ ● 0x0102 Spänning/Energiförlust Kontakta service.

OBS! Kontakta Tennants serviceavdelning för alla 
andra felkoder.

DEN INBYGGDA BATTERILADDARENS 
UNDERHÅLLSINDIKATORKODER

Lysdiodfelkod
☼= Blinkar

LCD-felkod Orsak Lösning

☼ ☼ ☼ ● ● 0xF100 Feltillstånd för laddare. Kontakta service.
0xF104 Batterier kan inte ladda ordentligt Kontakta service.

● ☼ ☼ ● ● 0xF101 Laddaren är inte ansluten till 
batteripaketet.

Kontrollera kabelanslutningarna. Om 
felkoden kvarstår, kontakta service.

● ☼ ● ● ● 0xF102 Laddaren överhettad. Låt laddaren svalna. Flytta till välventilerat 
område. Om felet kvarstår, kontakta service.

● ☼ ☼ ☼ ● 0xF103 Kommunikationsfel för laddare. Strömcykel maskin. Om felkoden kvarstår, 
kontakta service.
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ec-H2O-SYSTEMETS 
UNDERHÅLLSINDIKATORKODER (TILLVAL)

Flashing LED
fault code

Pro-Membrane Control Panel (LED) Pro-Panel Controls (LCD)

Fault code

Flashing service indicator
Press icon to access
fault code screen

Fault code screen

Red or Yellow machine
fault icon

Solid or blinking Red
ec-H2O indicator

Flashing
service indicators

Lysdiodfelkod
☼= Blinkar

LCD-felkod Orsak Lösning

● ☼ ☼ ☼ ● 0x0704 Fel ec-H2O CAN Strömcykel maskin. Om felet kvarstår, 
kontakta service.

● ☼ ● ☼ ● 0x0711 Varning ec-H2O-motor öppen Strömcykel maskin. Om felet kvarstår, 
kontakta service.

● ☼ ☼ ☼ ☼ 0x0713 Överström för ec-H2O-pumpen Kontakta service.

☼ ● ● ● ● 0x0717 Fel EC-H2O-pump FET Kontakta service.

☼ ● ☼ ● ● 0x0703 ec-H2O automatsäkring utlöst Återställ automatsäkringen. Om den 
löser ut igen, kontakta service.

0x0700 ec-H2O elektriskt fel Kontakta service.
0x0712
0x0716
0x0720
0x0727
0x072A

0x0741
0x0746
0x0747
0x0702 ec-H2O vatten och avloppssystem fel Kontakta service.
0x0708*
0x0721
0x0723
0x0726
0x0728
0x0781 Rengöringsmedelstank tom Fyll på rengöringsmedel.

ec-H2O-indikator 
blinkar blått/rött

0x0707 Hållbarhetsgränsen för 
vattenkonditioneringskassetten har 
passerat

Byt ut vattenkonditioneringskassetten.

* Kontrollera om rengöringsmedel har tillsatts i 
vätsketanken. Om ec-H2O-systemet kördes med 
rengöringsmedel, töm vätsketanken, tillsätt rent 
vatten och kör ec-H2O-systemet tills felkoden 
försvinner.
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I tabellen nedan anges ansvarig person för varje 
moment.

O = Operatör.
U = Utbildad personal.

Intervall Ansvarig 
person

Nyckel Beskrivning Procedur Smörjmedel/
vätska

Dagligen O 1 Dyna/dynor Inspektera, vänd eller byt 
ut

O 1 Borste/borstar Inspektera, rengör
O 6 Skrapa Rengör, undersök 

förekomst av skador och 
slitage

O 8 Skurhuvudets kjol Kontrollera eventuella 
skador och slitage

O 2 Returtank Töm, skölj, rengör 
fl ottöravstängningsfi ltret 
och skräptråg

O 3 Vätsketank Töm, skölj
O 4 Tank för Severe Environment 

(krävande miljö, tillval)
Inspektera, fyll på CAD

O 5 Tank för automatiskt 
batteribevattningssystem (tillval)

Inspektera, fyll på Destillerat vatten

O 7 Batterier Ladda vid behov
Veckovis O 7 Battericeller Kontrollera elektrolytnivå Destillerat vatten

O 7 Batteriutrymme Kontrollera för vätska
O 6 Skrapmodulens 

dropptrågsbehållare (modell med 
dubbel skiva)

Kontrollera. Rengör

50 timmar O 2 Returtankens lockpackning Undersök för tecken på 
slitage

O 9 Vätsketankens fi lter Ta bort och rengör
100 timmar O 7 Batteribevattningssystem (tillval) Undersök slangar för 

förekomst av skador eller 
slitage

200 timmar O 7 Batterier, poler och kablar Kontrollera och rengör
T 13 Styrkedja Smörj, kontrollera 

spänning och om det fi nns 
skada eller slitage.

GL

T 14 Styrkabel Kontrollera spänning. 
Kontrollera eventuella 
skador och slitage

750 timmar T 10 Vakuumsugmotor Byt ut kolborstar

1 250 timmar T 11 Drivmotor Byt ut kolborstar

T 12 Borstmotor Byt ut kolborstar

SMÖRJMEDEL/VÄTSKA

Destillerat vatten
CAD Commercial godkänt medel
GL SAE 90 smörjmedel för belastade kugghjul
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 MASKINENS UNDERHÅLL

För att hålla maskinen i gott arbetsskick behöver du 
bara följa de angivna underhållsprocedurerna.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

FÖR SÄKERHET: Använd personlig 
skyddsutrustning efter behov vid underhåll av 
maskinen. Alla reparationer måste utföras av 
utbildad personal.

GULA PEKPUNKTER

På maskinen fi nns det tydliga gula punkter som visar 
enkla servicemoment. För dessa moment krävs det 
inte några verktyg.

EFTER DAGLIG ANVÄNDNING

1. Vänd rondellen eller byt om utsliten. Se BYTA 
BORSTAR OCH RONDELLER.

2. Byt ut borstarna när de inte längre rengör 
eff ektivt. Se BYTA BORSTAR OCH 
RONDELLER.

3. Torka skrapans blad rena. Inspektera bladen för 
tecken på slitage och skador. Rotera bladet om 
det är slitet. Se BYTA SKRAPANS BLAD.

4. Rengör skurhuvudskjolen. Kontrollera med 
hänsyn till slitage och skador. Byt ut om sliten 
eller skadad.

5. Töm och skölj ur returtanken. Läs mer i TÖMMA 
TANKAR
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FÖR SÄKERHET: Vid underhållsarbete på 
maskinen får inte högtrycksspruta eller 
vattenslang användas för att spola av maskinen. 
Elektriska fel kan uppstå. Använd en fuktig trasa.

6. Avlägsna och töm skräpbehållaren.

7. Ta bort och rengör fl ottörfi ltret.

8. Töm och skölj vätsketanken.

9. Tillval för Severe Environment – Fyll på tanken 
för Severe Environment med ett rekommenderat 
koncentrerat rengöringsmedel. Sätt tillbaka 
locket.

10. Tillval automatiskt batteribevattningssystem – Fyll 
på tanken med destillerat vatten. Sätt tillbaka 
locket.

OBS! Kontrollera för vätska i batteriutrymmet vid 
påfyllning av den automatiska batterivattentanken. 
Töm all vätska från batteriutrymmet. Se 
BATTERIUTRYMMETS TÖMNINGSVENTIL.
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11. Ladda batterierna. Se BATTERIER.

OBSERVERA! Koppla inte loss batterikablar när 
batteriladdaren är inkopplad, detta kan leda till 
kretskortsskada.

12. Rengör maskinens ytterhölje med ett universellt 
rengöringsmedel och en fuktig trasa.

VARJE VECKA

1. Kontrollera elektrolytnivån i samtliga batterier. Se 
BATTERIER.

OBS! Om maskinen är utrustad med automatiskt 
batteribevattningssystem eller manuellt 
batterivattensystem, se BATTERIER.

2. Kontrollera för vätska i batteriutrymmet. Se 
BATTERIUTRYMMETS TÖMNINGSVENTIL..

3. Maskiner med 24 tum (600 mm) skurhuvud 
endast: Avlägsna dropptrågshöljet från 
skrapmodulen och rengör behållaren.
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MED 50 KÖRTIMMARS INTERVALL

1. Inspektera och rengör packningen på 
returtankens lock. Byt ut packningen om den är 
skadad.

.

2. Tappa ur lösningsmedelstank. Avlägsna och 
rengör vätsketankens fi lter. Vrid fi lterskålen 
moturs för att avlägsna den.

MED 100 KÖRTIMMARS INTERVALL

Om maskinen är utrustad med tillvalet 
batteribevattningssystem, inspektera vattenslangarna 
för läckor, lösa slangkopplingar och för tecken på 
skador och slitage. Byt ut om systemet är skadat.

FÖR SÄKERHET: Använd personlig 
skyddsutrustning efter behov vid underhåll av 
batterierna. Undvik kontakt med batterisyra.

MED 200 KÖRTIMMARS INTERVALL

1. Kontrollera förekomst av lösa batterikopplingar 
och rengör batteriernas yta, inklusive poler och 
kabelklämmor för att förhindra batterikorrosion. 
Se BATTERIER.

2. Kontrollera om det fi nns skada eller slitage och 
smörj styrkedjan.

FÖR SÄKERHET: Alla reparationer måste utföras 
av utbildad personal.

3. Kontrollera om det fi nns skada eller slitage och 
smörj styrkedjan. Använd spänningsmätare för 
att kontrollera styrkabelns spänning.

FÖR SÄKERHET: Alla reparationer måste utföras 
av utbildad personal.

ELEKTRISKA MOTORER

Byt ut motorns kolborstar enligt anvisningarna. 
Kontakta utbildad personal angående byte av 
kolborstar.

Byta kolborstar Timmar
Vakuumsugmotor 750
Drivmotor 1 250
Borstmotor 1 250
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  BATTERIER

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

Batteriernas livslängd är beroende av korrekt 
underhåll. För att få ut så mycket som möjligt från 
batterierna:

• Ladda inte batterierna mer än en gång per dag 
och endast efter att ha använt maskinen under 
minst 15 minuter.

• Lämna inte batterierna delvis urladdade under 
längre tidsperioder.

• Ladda endast batterierna i ett välventilerat 
område för att förhindra ansamling av gas.

• Låt laddaren avsluta laddningen av batterierna 
innan du använder maskinen på nytt.

• Bibehåll korrekt elektrolytnivå i vätskebatterier 
genom att kontrollera nivån varje vecka.

Din maskin är utrustad med antingen våta/blysyre- 
eller underhållsfria batterier (förseglade AGM) som 
tillhandahålls av Tennant.

FÖR SÄKERHET: Håll alla metallföremål på 
avstånd från batterierna när maskinen underhålls. 
Undvik kontakt med batterisyra.

UNDERHÅLLSFRIA BATTERIER

Underhållsfria (förseglade AGM) batterier kräver 
ingen vattenpåfyllning. Rengöring och annat 
rutinunderhålls krävs dock fortfarande.

FLÖDADE (VÅTA) BLYSYREBATTERIER

Flödade (våta) blysyrebatterier kräver rutinbevattning 
i enlighet med vad som beskrivs nedan. Kontrollera 
batteriets elektrolytnivå varje vecka.

OBS! Om maskinen är utrustad med automatiskt 
batteribevattningssystem eller manuellt 
batterivattensystem, gå vidare till instruktion för 
BATTERIVATTENSYSTEM.

Elektrolytnivån ska vara något över batteriplattorna 
innan laddning, i enlighet med vad som visas. Fyll 
på destillerat vatten vid behov. FYLL INTE PÅ FÖR 
MYCKET. Elektrolyten kommer att expandera och 
kan svämma över vid laddning. Efter laddning, kan 
destillerat vatten fyllas på upp till cirka 3 mm under 
siktrören.

Before Charging After Charging

KONTROLL OCH RENGÖRING AV 
ANSLUTNINGAR

Efter var 200:e timmes användning, kontrollera 
förekomst av lösa batterikopplingar och rengör 
batteriernas yta, inklusive poler och kabelklämmor för 
att förhindra batterikorrosion. Använd en skurborste 
med en koncentrerad lösning av bikarbonat och 
vatten. Ta inte bort batterilocken vid rengöring av 
batterier.
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LADDA BATTERIER

Laddningsinstruktionerna i dessa anvisningar är 
avsedda för batteriladdaren som medföljer din 
maskin. Användning av andra batteriladdare som 
inte tillhandahålls eller är godkända av Tennant är 
förbjudet.

Om din maskin är utrustad med en extern 
batteriladdare, se laddarens bruksanvisning för 
användningsinstruktioner. Kontakta återförsäljaren 
eller Tennant för batteriladdarrekommendationer om 
maskinen inte levereras med en laddare.

FÖR SÄKERHET: Bruk av inkompatibel 
batteriladdare kan skada batteripaket och 
potentiellt leda till risk för brand.

VIKTIGT MEDDELANDE! Batteriladdaren är 
inställd för laddning av den batterityp som medföljer 
din maskin. Om du väljer att byta till en annan 
batterityp eller batterikapacitet (t.ex. fl ödade 
(våta) blysyre-, underhållsfria, förseglade, AGM-
batterier, osv.) måste laddarens laddningsprofi l 
ändras för att förhindra skador på batteriet. Se 
BATTERILADDARINSTÄLLNINGAR.

1. Kör maskinen till ett väl ventilerat utrymme.

VARNING! Batterier avger vätgas. 
Explosion eller brand kan uppstå. Håll 
borta från gnistor och öppen eld under 
laddning.

2. Parkera maskinen på en jämn, torr yta, stäng av 
maskinen och avlägsna nyckeln.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, 
koppla av maskinen, avlägsna nyckeln och dra åt 
parkeringsbromsen (om en sådan fi nns) när du 
underhåller batterierna.

3. Kontrollera batteriets elektrolytnivå veckovis 
före laddning för maskiner som är utrustade 
med fl ödade (våta) blysyrebatterier. För 
modeller som är utrustade med automatiskt 
batteribevattningssystem, kontrollera om tanken 
till batterisystemet behöver fyllas på. Fyll på 
destillerat vatten vid behov.

4. För modeller som är utrustade med inbyggda 
laddare, avlägsna laddarens strömkabel från 
förvaringskrokarna och anslut strömkabeln till ett 
ordentligt jordat vägguttag.

FÖR SÄKERHET: Öppna återvinningstanken om 
temperaturen överstiger 27 ºC /80 ºF vid laddning 
av batterier.

För modeller som är utrustade med externa 
laddare, anslut först laddarens likströmskabel 
till maskinens batteriladdningsuttag och 
anslut sedan växelströmförsörjningskabeln 
till ett ordentligt jordat vägguttag Se den 
externa batteriladdarens bruksanvisning för 
driftsanvisningar. Stäng inte återvinningstanken 
på laddarkablarna vid laddning med en extern 
laddare.

FÖR SÄKERHET: Dra inte ut den externa 
laddarens likströmssladd ur maskinens 
laddningsuttag medan laddaren används. Det kan 
orsaka gnistbildning. Dra först ut nätsladden om 
laddningen måste avbrytas.

5. Laddaren börjar ladda automatisk och stängs av 
när batterierna är helt laddade. Laddningscykeln 
kan ta maximalt upp till 6–12 timmar, beroende 
på batterityp.

Inbyggd batteriladdare: Batteriets 
urladdningsindikatorlampor kommer att röra sig 
fram och tillbaka under laddningscykeln. När 
samtliga fem lampor upprepade gånger blinkar 
två gånger, är laddningscykeln slutförd.

Pro-panelPro-membrane

OBSERVERA! Koppla inte loss batterikablar när 
batteriladdaren är inkopplad, detta kan leda till 
kretskortsskada.
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6. Efter laddningen av batterierna, koppla ut 

strömförsörjningskabeln och vira kabeln runt 
kabelkrokarna.

För modeller som är utrustade med en extern 
laddare, koppla alltid ur växelströmkabeln först, 
innan du kopplar bort laddaren från maskinen.

BATTERILADDARINSTÄLLNINGAR

Batteriladdaren är inställd för laddning av den 
batterityp som medföljer din maskin. Om du väljer 
att byta till en annan batterityp eller batterikapacitet 
måste laddarens laddningsprofi l ändras för att 
förhindra skador på batteriet.

Maskinens batteriladdarindikator måste också 
omprogrammeras för att passa batterityp för att 
undvika batteriskada och/eller kort livslängd.

OBS! För maskiner som levereras utan batterier 
ska batteriladdningsindikatorn och den inbyggda 
batteriladdaren vara inställda på GEL-batterier som 
standard. Om du väljer en annan batterityp måste 
inställningarna ändras som det beskrivs nedan.

OBS! För modeller som levereras utan batterier och 
en extern laddare måste den externa batteriladdaren 
ställas in för vattenfyllda bly/syra-batterier från 
fabriken. Maskinens batteriladdningsindikator 
är inställd på GEL-batterier som standard. 
Batteriladdningsindikatorn måste programmeras 
om för att passa laddarinställningar (se EXTERN 
BATTERILADDARE nedan).

IRIS-MODELLER: För modeller utrustade med 
kapacitet för rapportering av batteriladdningsdata via 
IRIS rekommenderar Tennant att använda samma 
batterityp. Om annan amperetimme eller batterityp 
önskas, kontakta Tennans kundtjänstavdelning.

EXTERN BATTERILADDARE:

1. För att ändra inställningar för extern 
batteriladdare, hänvisa till den externa laddarens 
bruksanvisning.

2. För att programmera om maskinens 
batteriladdningsindikator:

Pro-Membrane Modell – Serviceprogramvara krävs, 
kontakta serviceavdelningen.

Pro-Panel-modell – Se ÄNDRA 
BATTERILADDARINSTÄLLNINGAR FÖR INBYGGT 
BATTERI i avsnitt för ARBETSLEDARE för Pro-
Panel-modeller.

INBYGGD BATTERILADDARE:

Pro-Membrane-modell - För att ändra inställningar 
för inbyggd batteriladdare där serviceprogramvara 
krävs, kontakta service. Ett annat alternativ är 
att laddarprofi len ändras manuellt. Se ÄNDRA 
BATTERILADDARINSTÄLLNINGAR FÖR 
INBYGGT BATTERI för Pro-Membrane-modeller. 
Batteriladdarindikatorn kommer automatiskt att 
omprogrammeras för att passa batterityp när 
batteriladdarprofi len ändras.

Pro-Panel-modell – För att ändra inställningar 
för inbyggd batteriladdare, se ÄNDRA 
BATTERILADDARINSTÄLLNINGAR FÖR INBYGGT 
BATTERI i avsnitt för ARBETSLEDARE för Pro-
Panel-modeller. Batteriladdarindikatorn kommer 
automatiskt att omprogrammeras för att passa 
batterival.

ÄNDRA BATTERILADDARINSTÄLLNINGAR FÖR 
INBYGGT BATTERI (Pro-Membrane-modeller)
För att ändra inställningar för den inbyggda 
batteriladdaren för en annan batterityp, följ noggrant 
instruktionerna som ges nedan:

OBS! Den manuella metoden är endast ett alternativ 
om serviceavdelningen inte kan ändra inställningen 
genom att använda serviceprogramvaran.

1. Koppla bort batterikabelanslutningen från 
maskinen.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

2. Öppna åtkomstpanelen för tillgång till den 
inbyggda batteriladdaren.

3. Drag försiktigt undan laddarens visningsetikett för 
att komma åt inställningsvredet.
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4. Använd en liten skruvmejsel av standardtyp för 

att vrida vredet till lämplig batterityp i enlighet 
med följande diagram.

Vredposition Batteri Beskrivning Inställningar 
med AH-intervall

0 CAN-BUS inställning*
1 Våt, Trojan 180-260 AH
2 Våt, Trojan 270-360 AH
3 Våt, Enersys/Tab 200-350 AH
4 AGM, Tianneng 180-260 AH
5 AGM, Discover 200-350 AH
6 Gel, Sonnenschein 80-150 AH

* CAN-BUS-inställningen, vredets position ”0”, är 
mjukvaruinställningen som är programmerad för att 
passa den batterityp som levereras med maskinen. 
När vredet ändras manuellt till en annan inställning, 
ska det inte återställas till ”0” eftersom batteriskada 
kan uppstå. Serviceprogramvara krävs för att 
återställa inställningen till ”0”. Kontakta service.

5. Sätt tillbaka visningsetiketten.

6. För att ställa in batteriladdningsindikatorn för 
den nya batteritypen, anslut den inbyggda 
laddarens strömkabel till ett eluttag. Maskinens 
programvara kommer automatiskt att 
programmera om batteriladdarindikatorn till den 
nya batteritypen.
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MANUELL HANDPUMP FÖR 
BATTERIBEVATTNINGSSYSTEM (TAB 
BATTERIALTERNATIV)

Följande anvisningar gäller för modeller som 
ärutrustade med alternativet manuell handpump för 
batteribevattningssystem.

Tillvalet manuellt batteribevattningssystem är ett 
säkert och enkelt sätt att upprätthålla korrekta 
elektrolytnivåer i batterierna. Det är endast utformat 
för Wet BFS TAB-batterier.

FÖR SÄKERHET: Använd personlig 
skyddsutrustning efter behov vid underhåll av 
maskinen. Undvik kontakt med batterisyra.

Innan du använder batteribevattningssystemet, 
inspektera slangar och anslutningar för tecken på 
skador eller slitage.

1. Ladda batterierna helt innan 
batteribevattningssystemet används. Tillsätt 
inte vatten till batterierna före laddning. 
Elektrolytvätskan expanderar och kan svämma

2. Efter laddning av batterierna, kontrollera 
nivåindikatorerna för batteriernas elektrolytnivå 
som återfi nns på batterihöljet. Om den vita 
nivåindikatorn står på ett lågt läge, fyll på 
destillerat vatten i enlighet med följande 
anvisningar. Om den vita nivåindikatorn står 
på fullt läge (mot det transparenta fönstret), är 
elektrolyten på rätt nivå och inget vatten behöver 
fyllas på.

Låg

Full

3. Leta upp kopplingen för batteripåfyllningsslangen 
inne i batteriutrymmet. Anslut handpumpslangen 
till batteribevattningssystemet

4. Sänk ner den andra änden av handpumpslangen 
en fl aska med destillerat vatten.
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5. Krama på kulan på handpumpslangen tills den är 

hård. Den vita nivåindikatorn kommer att stiga till 
fullt läge.

6. Efter påfyllning av vatten, förvara 
handpumpslangen i maskinens batteriutrymme 
för framtida bruk.



56 T350 9016444 (3-2023)

UNDERHÅLL
MANUELLT BATTERIBEVATTNINGSSYSTEM 
(ALTERNATIV Trojan® batteri)
Följande anvisningar gäller för modeller 
som är utrustade med alternativet manuellt 
batteribevattningssystem.

Tillvalet manuellt batteribevattningssystem är ett 
säkert och enkelt sätt att upprätthålla korrekta 
elektrolytnivåer i batterierna. Det är särskilt utvecklat 
för Trojan fl ödade (våta) blysyrebatterier.

FÖR SÄKERHET: Använd personlig 
skyddsutrustning efter behov vid underhåll av 
maskinen. Undvik kontakt med batterisyra.

Innan du använder batteribevattningssystemet, 
inspektera slangar och anslutningar för tecken på 
skador eller slitage.

1. Ladda batterierna helt innan 
batterivattensystemet används. Tillsätt inte vatten 
till batterierna före laddning. Elektrolytvätskan 
expanderar och kan svämma över vid laddning.

2. Efter laddning av batterierna, kontrollera 
nivåindikatorerna för batteriernas elektrolytnivå 
som återfi nns på batterihöljet. 

3. Om nivåindikatorerna har låg vit fl ottör fyller du 
på vatten i enlighet med följande anvisningar. 

Låg fl ottör = lägg till 
vatten

Hög fl ottör = full

4. Leta upp kopplingen för batteripåfyllningsslangen 
inne i batteriutrymmet. Avlägsna dammkåpan och 
anslut handpumpslangen.

5. Sänk ner den andra änden av handpumpslangen 
i en fl aska med destillerat vatten.



57T350 9016444 (3-2023)

 UNDERHÅLL  
6. Krama på kulan på handpumpslangen tills den är 

hård. Den vita fl ottören stiger när den är full.

Hög fl ottör = full

7. Efter påfyllning av vatten, sätt tillbaka 
dammkåpan på batteriets påfyllningsslang 
och förvara handpumpslangen i maskinens 
batteriutrymme för framtida bruk.
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SMART-FILL AUTOMATISKT 
BATTERIBEVATTNINGSSYSTEM (TILLVAL)

FÖR SÄKERHET: Använd personlig 
skyddsutrustning efter behov vid underhåll av 
maskinen. Undvik kontakt med batterisyra.

Det automatiska batteribevattningssystemet är 
utformat för att automatiskt fylla på batterierna 
efter att maskinen uppnår ett begränsat antal 
laddningscykler. Ta inte bort batterilock eller fyll på 
vatten till batterierna manuellt.

Kontrollera det automatiska 
batteribevattningssystemet för läckor, lösa 
slangkopplingar och för skador och slitage. Byt ut om 
det är skadat.

Kontrollera vattennivån i det automatiska 
batteribevattningssystemet regelbundet. Fyll på med 
destillerat vatten vid behov.

FÖR SÄKERHET: När du underhåller 
maskinen, använd endast destillerat vatten 
när du fyller tanken för det automatiska 
batteribevattningssystemet.

För maskiner som är utrustade med batteriets 
elektrolytindikatorer kommer den vita fl ottören att 
stiga och bli synlig när de är fulla. De sänks när det 
behövs vatten.

Låg fl ottör = lägg till
 vatten

Hög fl ottör = full

När tanken behöver fyllas på, kommer indikatorn 
för automatisk batterivattenpåfyllning att påminna 
användaren att fylla på destillerat vatten. Se 
ANVÄNDNING AV MANÖVERPANELEN för 
ytterligare information.
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BATTERIUTRYMMETS TÖMNINGSVENTIL

Använd batteriutrymmets tömningsventil för att 
tömma vätska från batteriutrymmet.

FÖR SÄKERHET: Vid underhåll av maskinen, följ 
alltid platsens säkerhetsregler vid avyttring av 
vätska för batteriutrymme.

1. Positionera främre delen av maskinen över yta 
där batteriutrymmet säkert kan tömmas, stäng av 
maskinen och avlägsna nyckeln.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

2. Använd batteriutrymmets tömningsventil för att 
tömma vätska från batteriutrymmet.

FÖR SÄKERHET: Använd personlig 
skyddsutrustning efter behov vid underhåll av 
maskinen. Undvik kontakt med batterisyra.

3. Stäng batteriutrymmets tömningsventil efter att all 
vätska har tömts från batteriutrymmet.
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  BYTA BORSTAR OCH RONDELLER

Byt ut rondellerna när de inte längre rengör eff ektivt. 
Byt ut borstarna när de inte längre rengör eff ektivt.

Rengöringsrondeller måste fästas på rondelldreven 
innan de kan användas. Rengöringsrondellen 
hålls på plats av en centerskiva. Båda sidorna av 
rondellen kan användas för skurning. Vänd på 
rondellen för att använda den andra sidan.

Rengör rondellerna med tvål och vatten omedelbart 
efter användning. Använd inte en högtrycksspruta. 
Häng upp rondellerna eller lägg dem plant för att 
torka.

OBS! Byt alltid ut borstar och rondeller satsvis. En 
borste eller rondell kan annars vara sämre än de 
andra.

BYTA BORSTAR OCH RONDELLER PÅ 
PRO-PANEL MASKINER

1. Stå med båda fötterna på pedalen för avkänning 
av förare (tryck inte ner aktiveringspedalen), vrid 
nyckeln till PÅ och tryck på knappen för borstbyte 
för att höja skurhuvudet till rätt nivå för att byta 
borstar eller rondeller.

OBS! Förbli stående på pedalen för avkänning av 
förare tills skurhuvudet har rört sig genom hela 
rörelseschemat och stannat. Processen pausas 
om pedalen för avkänning av föraren släpps. Stig 
tillbaka på pedalen för avkänning av förare och 
tryck på knappen för borstbyte igen för att fortsätta 
processen. Vrid nyckeln till AV för att avbryta 
processen.

2. Tryck på knappen för borstbyte för att koppla ur 
borsten.

Knappen för borstbyte ändras till grön när 
skurhuvudet fl yttas så att borsten eller 
drivenheten kan bytas.

3. Vänta på att den gröna bockmarkeringen och två 
orangea pilar visas på Pro-Panel-displayen. 

4. Släpp pedalen för avkänning av förare.
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5. Maskiner utrustade med magnetiska 

borstnav: Ta bort borsten eller drivenheten från 
skurhuvudets undersida.

VARNING! Magnetfältsfara. Den 
magnetiska drivenheten/borsten kan ha 
en skadlig inverkan på personer med 
pacemaker eller medicinska implantat.

Maskiner utrustade med 3-klacksborstnav: 
För att avlägsna borsten eller drivenheten, 
greppa skivan och vrid snabbt.

6. Maskiner utrustade med magnetiska 
borstnav: Tryck ner den nya borsten eller 
drivenheten under skurhuvudet och lyft borsten 
eller drivenheten tills magneten säkrar borsten 
eller drivenheten till navet.

Maskiner utrustade med 3-klacksborstnav: 
Modell med enkel skiva - Placera de tre 
klackarna i motornavets skåror och vrid snabbt 
drivningen/borsten moturs för att fästa navet.

7. Se till att borsten eller drivenheten sitter säkert på 
borstnavet.

8. Se till att skurhuvudets kjol är säkert positionerad 
på skurhuvudet.

9. Repetera för den andra borsten eller drivenheten, 
om maskinen är utrustad med skurhuvud för 
dubbla borstar.
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BYTA BORSTAR OCH RONDELLER PÅ 
PRO-MEMBRANE PANEL MASKINER

1. Stå med båda fötterna på pedalen för avkänning 
av förare (tryck inte ner aktiveringspedalen), vrid 
nyckeln till PÅ och tryk på knappen för borstbyte 
för att höja skurhuvudet till rätt nivå för att byta 
borstar eller rondeller.

OBS! Förbli stående på pedalen för avkänning av 
förare tills skurhuvudet har rört sig genom hela 
rörelseschemat och stannat. Processen pausas 
om pedalen för avkänning av föraren släpps. Stig 
tillbaka på pedalen för avkänning av förare och 
tryck på knappen för borstbyte igen för att fortsätta 
processen. Vrid nyckeln till AV för att avbryta 
processen.

2. Släpp pedalen för avkänning av förare när den 
gröna lampan slutar blinka och lyser fast grönt.

3. Maskiner utrustade med magnetiska 
borstnav: Ta bort borsten eller drivenheten från 
skurhuvudets undersida.

VARNING! Magnetfältsfara. Den 
magnetiska drivenheten/borsten kan ha 
en skadlig inverkan på personer med 
pacemaker eller medicinska implantat.

Maskiner utrustade med 3-klacksborstnav: 
För att avlägsna borsten eller drivenheten, 
greppa skivan och vrid snabbt.

4. Maskiner utrustade med magnetiska 
borstnav: Tryck ner den nya borsten eller 
drivenheten under skurhuvudet och lyft borsten 
eller drivenheten tills magneten säkrar borsten 
eller drivenheten till navet.

Maskiner utrustade med 3-klacksborstnav: 
Modell med enkel skiva - Placera de tre 
klackarna i motornavets skåror och vrid snabbt 
drivningen/borsten moturs för att fästa navet.

5. Se till att borsten eller drivenheten sitter säkert på 
borstnavet.

6. Se till att skurhuvudets kjol är säkert positionerad 
på skurhuvudet.

7. Repetera för den andra borsten eller drivenheten, 
om maskinen är utrustad med skurhuvud för 
dubbla borstar.

8. Stig tillbaka på pedalen för avkänning av förare 
för att maskinen ska kunna slutföra borstbytet.



63T350 9016444 (3-2023)

 UNDERHÅLL  

BYTA SKRAPANS BLAD

Varje skrapblad har fyra skrapsidor. När ett blad blir 
slitet roterar du det bara, sida till sida eller upp och 
ned så att en ny torksida används. Byt ut bladet om 
alla fyra sidorna är slitna.

BYT SKRAPA PÅ MASKINEN MED 20 TUM (500 
MM) SKURENHETER

1. Stäng av maskinen och sänk skurhuvudet.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

2. Rotera skrapenheten till höger sida på maskinen.

3. Koppla bort sugslangen från den bakre 
skrapenheten.

4. Tryck in reglaget för skraphållaren och avlägsna 
skrapenheten från maskinen.

5. Lossa de fyra rattarna på skrapenheten. Detta 
kommer att separera den fjäderbelastade 
bladhållaren från skrapramen.

6. Avlägsna det slitna bladet (bladen) från 
bladhållaren.
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7. Rotera det bakre bladet till en ny skrapkant och 

sätt tillbaka bladet. Se till att justera skårorna i 
bladen efter fästfl ikarna.

8. Kläm ihop skrapramen och bladhållaren och 
spänn åt de fyra rattarna.

9. Positionera skrapenhetens fäste nära 
skrapvagnen och rikta skrapvagnsstiften in i 
skrapenhetens fäste.

10. Skjut in skrapenheten i skrapvagnen tills båda 
skrapvagnsstiften är säkrade i fästet.

11. Se till att båda skraptapparna är fästa ovanför 
skurhuvudets kjol.

12. Anslut vakuumslangen till skrapenheten.

13. Rotera och centrera skrapenheten under 
maskinen.
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BYT SKRAPA PÅ MASKINEN MED 600 MM (24 
TUM) SKURENHETER

1. Stäng av maskinen och sänk skurhuvudet.

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

2. Rotera skrapenheten till höger sida på maskinen.

3. Koppla bort sugslangen från den bakre 
skrapenheten.

4. Tryck in reglaget för skraphållaren och avlägsna 
skrapenheten från maskinen.

5. Lossa de två yttre rattarna på skrapmodulen. 
Detta kommer att separera den fjäderbelastade 
bladhållaren från skrapramen.

6. Avlägsna det slitna bladet (bladen) från 
bladhållaren.

7. Rotera det bakre bladet till en ny skrapkant och 
sätt tillbaka bladet. Se till att justera skårorna i 
bladet efter fästfl ikarna.
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8. Kläm ihop skrapramen och bladhållaren och 

spänn åt de två yttre rattarna.

9. Positionera skrapenhetens fäste nära 
skrapvagnen och rikta skrapvagnsstiften in i 
skrapenhetens fäste.

10. Skjut in skrapenheten i skrapvagnen tills båda 
skrapvagnsstiften är säkrade i fästet.

11. Anslut vakuumslangen till skrapenheten.

12. Rotera och centrera skrapenheten under 
maskinen.
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Ec-H2O BYTE AV 
VATTENKONDITIONERINGSKASSETT

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

Vattenkonditioneringskassetten måste bytas 
när maximal vattenanvändning uppnås eller 
utgångsdatum för kassetten passeras, beroende på 
vad som inträff ar först. Manöverpanelen kommer 
att ange en kod när det är dags att byta kassetten. 
Se ANVÄNDNING AV MANÖVERPANELEN för 
ytterligare information.

Beroende på maskinanvändning, kan en ny 
kassett användas i genomsnitt från 12 månader 
vid tung maskinanvändning till 24 månader för lätt 
maskinanvändning.

OBSERVERA! Vid första användningstillfället 
och efter byte av vattenkonditioneringskassett, 
kommerec-H2O-systemet att automatiskt förbigå 
den valda vätskefl ödeshastigheten under upp till 
75 minuter.

1. Parkera maskinen på ett plant underlag och 
avlägsna nyckeln.

2. Öppna luckan för att komma åt ec-H2O 
vattenkonditioneringskassetten.

3. Koppla bort de två slangkopplingarna från 
översidan av kassetten genom att trycka de grå 
kragarna inåt och dra kopplingarna utåt. Lyft ut 
kassetten.

4. Fyll i installationsdatumet på den nya 
kassettetiketten.
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5. Installera den nya kassetten och återanslut de 

två slangarna. Se till att slangkopplingarna är 
fullständigt insatta i kassetten.

Läs igenom alla steg noga och se till att du 
förstår anvisningarna innan du utför proceduren.

a. Vrid nyckeln till startläget.
b. Tryck och håll ner serviceströmbrytaren
 på ec-H2O-modulen i tio sekunder. 
 När knappen släppts, kommer de tre 
 fl ödesindikatorlamporna att börja 
 röra sig framåt och tillbaka.
c. Inom fem sekunder efter att 
serviceströmbrytaren släppts,
medan de tre indikatorlamporna 
 rör sig fram och tillbaka, tryck snabbt 
 och släpp vätskefl ödesknappen 
 som är belägen på ec-H2O-modulen. 
 De tre indikatorlamporna kommer sedan att 
blinka 
 tre gånger för att ange att tidmätaren har 
 återställts. Upprepa proceduren om lamporna
 inte blinkar tre gånger.

           LYFTA MASKINEN

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

Använd de angivna lyftpunkterna för att höja 
maskinen för underhåll. Töm retur- och vätsketanken 
och ställ maskinen på ett plant underlag innan du 
hissar upp den.

FÖR SÄKERHET: När du underhåller maskinen 
måste den hissas upp endast vid angivna 
punkter. Stöd maskinen med stödben. Använd en 
vinsch eller domkraft som kan bära maskinens 
vikt.

Bakre lyftpunkt.

Främre lyftpunkter.
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LYFT UPP FRÄMRE DELEN AV MASKINEN

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

1. Positionera ratten så att främre delen är riktad ut 
mot maskinens främre del.

2. Blockera bakre hjulet.

3. Positionera en domkraft under centrala 
lyftpunkten under främre delen av maskinen.

4. Använd domkraften för att lyfta maskinen från 
golvet.

5. Placera ett stödben under den andra lyftpunkten 
och sänk ner maskinen på stödet så att både 
stöd och domkraft bär maskinens vikt.

6. När underhåll är klart, använd domkraften för att 
lyfta maskinen från stödet, avlägsna stödet från 
maskinen och sänk ner maskinen till golvet.

LYFT UPP FRÄMRE DELEN AV MASKINEN

FÖR SÄKERHET: Stanna på plant underlag, dra åt 
parkeringsbromsen, koppla av maskinen och ta 
bort nyckeln.

1. Blockera båda främre drivhjulen.

2. Rotera skrapenheten till höger sida på maskinen.

3. Avlägsna det nedre höljet från maskinen.

4. Positionera en domkraft under surrfästet/
lyftpunkten och ordna alla slangar/kablar så 
att de inte krossas när maskinen lyfts upp från 
golvet.

5. Använd en domkraft för att lyfta maskinen från 
golvet.
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6. Placera en träkloss under den bakre delen av 

maskinen för ytterligare stöd.

7. När underhåll är klart, använd domkraften för att 
lyfta maskinen från stödet, avlägsna träklossen 
från maskinen och sänk ner maskinen till golvet.

8. Återinstallera det nedre höljet på maskinen.

    SKJUTA, BOGSERA OCH 
TRANSPORTERA MASKINEN

SKJUTA OCH BOGSERA MASKINEN

FÖR SÄKERHET: När maskinen servas får den 
inte skjutas eller bogseras utan att en förare 
sitter i förarsitsen och styr maskinen.

Om maskinen inte fungerar kan den skjutas framifrån 
eller bakifrån, men endast bogseras framifrån.

Parkeringsbromsen måste vara avaktiverad innan du 
bogserar eller skjuter på maskinen. För att avaktivera 
bromsen sätter du spetsen av en liten skruvmejsel 
mellan den elektroniska bromsspaken och navet. 
Maskinen kan röra sig fritt när parkeringsbromsen är 
avaktiverad.

Skjut eller bogsera maskinen endast en mycket 
kort sträcka och överskrid inte 3,2 km/tim. Den är 
INTE avsedd för att skjutas eller bogseras en längre 
sträcka eller med hög hastighet.

OBS! Om maskinen skjuts eller bogseras en 
längre sträcka kan drivsystemet skadas.

Direkt efter att du har skjutit maskinen, ta bort 
skruvmejseln som sitter mellan den elektroniska 
bromsspaken och navet. Kör ALDRIG maskinen med 
bromsen ur funktion.

FÖR SÄKERHET: Kör inte maskinen med 
bromsen avaktiverad.

TRANSPORTERA MASKINEN

Om du transporterar maskinen med hjälp av en 
släpvagn eller lastbil, bör du följa proceduren för 
lastning och säkring noggrant:

1. Töm tankar, höj skurhuvudet och avlägsna 
skrapmodulen.

2. Lasta försiktigt maskinen på släpvagnen eller 
lastbilen.

FÖR SÄKERHET: Vid lastning/lossning av 
maskinen använd en brygga som kan bära 
maskinens och maskinförarens vikt. Sväng inte 
på lutningar eller ramper Kör inte på en hal ramp.

FÖR SÄKERHET: Kör inte maskinen på en brygga 
som sluttar mer än 18 grader. Använd en vinsch 
om bryggans lutning överstiger 18 %.

3. När lastningen är genomförd, placera maskinens 
främre del mot den främre delen av släpet 
eller lastbilen. Sänk skurhuvudet och stäng av 
maskinen.

4. Placera ett block bakom bakre hjulen.

5. Använd spännband för att säkra maskinens med 
hjälp av de fyra fästpunkterna som återfi nns 
på maskinchassit. Det kan vara nödvändigt att 
installera spännband i golvet på släpvagnen eller 
lastbilen.

OBS! När maskinen transporteras på öppen 
släpvagn eller lastbil, se till returtankens lock sitter 
fast.

OBSERVERA! Använd inte manöverpanelområdet 
eller tillbehörsförvaringsskenor som fästpunkter 
vid fastsurrning. Skador kan inträff a.
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FÖRVARA MASKINEN

Stegen nedan ska utföras när maskinen ska förvaras 
under en längre tid.

1. Ladda batterierna innan maskinen ställs 
undan för att förlänga batteriernas livslängd. 
Återuppladda batterierna en gång i månaden.

2. Koppla bort batterierna före längre tids förvaring.

3. Töm och skölj vätske- och returtanken.

4. Förvara maskinen på en torr plats med skrapan 
och skurhuvudet i upplyft läge.

OBSERVERA! Utsätt inte maskinen för regn utan 
lagra den inomhus.

5. Öppna returtankens lock så att luft kan cirkulera.

6. Om maskinen förvaras vid frystemperaturer, gå 
vidare till FROSTSKYDD.

OBS! För att undvika skador på maskinen ska den 
förvaras i en miljö fri från gnagare och insekter.

FROSTSKYDD

Förvaring av maskinen vid köldgrader.

1. Töm lösningstanken och returtanken helt.

2. Töm vätsketankens fi lter på maskinens undersida 
på vatten. Byt ut fi ltret.

3. Häll 1 gallon/4 liter propylen-glykolbaserat 
frostskyddsmedel för fritidsfordon (RV) i 
vätsketanken.

Modeller som är utrustade med en 
rengöringsmedelstank för Severe 
Environment (tillval) – Lyft ut tanken och 
töm ut rengöringsmedlet. Returtank. Häll 
1/4 gallon/1 liter propylen-glykolbaserat 
frostskyddsmedel för fritidsfordon i 
rengöringsmedelstanken.
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4. Modeller som inte är utrustade med ec-

H2O system – Starta maskinen och kör 
vätskefl ödessystemet. Stäng av maskinen när 
frostskyddsmedlet blir synligt på golvet.

Modeller som är utrustade med ec-H2O-system 
och läge för Severe Environment – Ställ vredet 
för blandningsfördelning till högsta koncentration. 
Starta maskinen och ställ in fl ödeshastigheten 
till hög. Kör ec-H2O-skurning och tryck in 
knappen för Severe Environment för att köra 
runt frostskyddsmedlet genom bägge systemen. 
Stäng av maskinen när frostskyddsmedlet blir 
synligt på golvet. Detta kan ta upp till två minuter.

Modeller med ec-H2O-system – Starta maskinen 
och sätt vätskefl ödeshastigheten på hög och 
kör ec-H2O-skurningen för att köra igenom 
frostskyddsmedlet genom systemet. Stäng av 
maskinen när frostskyddsmedlet blir synligt på 
golvet. Detta kan ta upp till två minuter.

5. Modeller som är utrustade med automatisk 
batteribevattningstank – Lyft bort tanken från 
maskinen och töm vattnet från tanken.

VIKTIGT! TILLSÄTT INTE frostskyddsmedel till 
den automatiska batteribevattningstanken.

6. Efter förvaring av maskinen under 
köldförhållanden, töm ut allt återstående 
frostskyddsmedel från vätsketanken och 
rengöringsmedelstanken för Severe Environment 
(tillval). Fyll på rent vatten i vätsketanken 
och rengöringsmedelstanken (tillval) och kör 
maskinen för att skölja systemet.

7. Fyll på tanken för det automatiska 
batteribevattningssystemet, om sådant fi nns, 
med destillerat vatten.
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  FELSÖKNING

Problem Orsak Lösning
Underhållsindikator 
blinkar

Fel på maskinen eller den inbyggda 
batteriladdaren har upptäckts

Se UNDERHÅLLSINDIKATORKODER

ec-H2O-symbolen 
lyser rött eller 
blinkande rött

ec-H2O-systemfel har upptäckts Se UNDERHÅLLSINDIKATORKODER

ec-H2O-symbolen 
blinkar rött och blått

ec-H2O-kassetten har nått maximal 
vattenanvändning eller utgång

Byt ec-H2O-kassett

Maskinen startar inte Nödstoppknapp har aktiverats Vrid på knappen för att återställa den
Maskinfel upptäckt Se UNDERHÅLLSINDIKATORKODER
Batterierna urladdade Ladda upp batterierna på nytt
Lösa batterikabel(ar) Spänn åt lösa kablar
Fel på batteri(er) Byt batteri(er)
Fel på nyckelströmställaren Kontakta service
Fel på grön aktiveringspedal Kontakta service
Automatsäkring utlöst Återställ automatsäkringen
Fel på manöverpanel Kontakta service

Den inbyggda 
batteriladdaren 
fungerar inte

Kontakten inte kopplad till strömkälla Kontrollera stickkontakten
Batterierna är överladdade Byt batterierna
Fel på batteriladdaren har upptäckts Se UNDERHÅLLSINDIKATORKODER
Defekt laddare Byt ut laddaren
Defekt elkabel Byt elkabel

Maskinen förfl yttas 
inte

Lampa för framåt/bakåt blinkar snabbt Flytta höger fot från gröna 
aktiveringspedalen

Ett förfl yttningsfel har upptäckts Se UNDERHÅLLSINDIKATORKODER
Automatsäkring utlöst Återställ automatsäkringen
Fel på drivmotorn eller ledningar Kontakta service
Slitna motorkolborstar Kontakta service

Borstmotorn fungerar 
inte

Ett fel på borstmotorn har upptäckts Se UNDERHÅLLSINDIKATORKODER
Fel på rondellmotorn eller ledningar Kontakta service
Slitna motorkolborstar Kontakta service
Trasigt eller löst bälte Kontakta service

Vakuumsugmotorn 
fungerar inte

Skrapmodulen är höjd från golvet Sänk skrapmodulen till golvet
Ett fel på vakuumsugmotorn har 
upptäckts

Se UNDERHÅLLSINDIKATORKODER

Fel på vakuumsugmotor eller ledningar Kontakta service
Dålig skurning Skräp har fastnat i borste/rondell Avlägsna skräp

Sliten borste/rondell Byt borste/rondell
Borsttrycket fel inställt Justera borsttrycket
Fel typ av borste/rondell Använd korrekt borste/rondell för 

arbetsområdet
Låg batteriladdning Ladda upp batterierna på nytt
Ojämnt borsttryck Skurhuvud/borstar är ojämna. Kontakta 

service
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Problem Orsak Lösning
Vattenspår, vattnet 
sugs upp dåligt eller 
inte alls

Returtanken full eller för kraftig 
skumbildning

Töm returtanken

Locket låst på tömningsslangen Sätt tillbaka locket
Slitna skrapblad Vänd eller byt ut skrapbladen
Dropptråget igentäppt (skrapmodul) Ta bort höljet och rengör
Skrapenheten täppt Rengör skrapenheten
Lös vakuumsugslangkoppling Spänn åt vakuumsugslangkopplingen
Vakuumsugslangen täppt Spola rent vakuumsugslangen
Skadad vakuumsugslang Byt ut vakuumsugslangen
Igentäppt fl ottöravstängningsfi lter i 
returtanken

Rengör fi ltret

Returtankens lock är inte helt stängt Kontrollera att locket inte blockeras
Defekta packningar på returtankens lock Byt packning

Litet eller inget 
vätskefl öde

Tom vätsketank Fyll på vätsketanken
Lågt inställd fl ödeshastighet Öka vätskefl ödeshastigheten
Vätsketankens fi lter täppt Rengör fi lter
Blockerad vätskeledning Skölj vätskeledningen
e-H2O-pumpen aktiverar inte Starta om maskinen och ställ in 

fl ödeshastigheten till hög
Tanken för Severe 
Environment 
sprider inte ut 
rengöringsmedel

Inget rengöringsmedel Fyll på tanken
Defekt fl ottörbrytare Kontakta service
Defekt pump Kontakta service
Defekt pumppotentiometer Kontakta service
Defekt manöverpanel Kontakta service

Inget vatten 
dispenseras 
fråntanken i det 
automatiska 
batteribevattnings-
systemet

Tanken är tom Fyll på tanken
Defekt pump Kontakta service
Pumpen arbetar inte Kontakta service
Fel på manöverpanel Kontakta service

Kort körtid Låg batteriladdning Ladda batterierna
Batterierna kräver underhåll Se BATTERIER
Defekt batteri eller slut på batteriets 
livstid

Byt batterierna

Batteriurladdningsindikatorn (BUI) 
felaktigt programmerad

Se BATTERILADDNING

Defekt laddare Byt ut batteriladdaren
Borsttrycket för högt inställt Sänk borsttrycket
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ALLMÄNNA MASKINMÅTT/KAPACITET/PRESTANDA

MODELL 20 tum /500 mm enkel skiva 24 tum /600 mm dubbel skiva
Längd 55 tum/1 397 mm 55 tum/1 397 mm

Längd (med tillbehörsvagnstillval) 77.75 tum/1 975 mm 77.75 tum/1 975 mm

Bredd (kaross) 26,5 tum/673 mm 26,5 tum/673 mm

Höjd 49 tum/1 245 mm 49 tum/1 245 mm

Vikt 490 lb/222 kg 495 lb/225 kg

Vikt (med batterier) 725 lb/329 kg 730 lb/331 kg

GVWR 1 100 lb/500 kg 

Tillbehörsvagnens (tillval) maximala belastning 88.2 lb/40 kg

Skrapbredd 28,6 tum/727 mm 30,7 tum/780 mm

Vätsketank, kapacitet 14,1 gal/53 l

Returtank, kapacitet 18,4 gal/70 l

Kapacitet för tank för Severe Environment 0,66 gal/2,5 l

Tankkapacitet för automatiskt batteribevattningssystem 0,48 gal/1,8 l

Skurbredd 20 tum/508 mm 24 tum/610 mm

Nedåttryck 62 lb/28 kg
90 lb/41 kg

64 lb/29 kg
91 lb/41 kg

Skurhastighet 0,2-3,6 mph/0,32-5,8 km/h

Transporthastighet 0,2-3,6 mph/0,32-5,8 km/h

Bakåthastighet 0-1,1 mph/0-1,8 km/h

Produktivitet – uppskattad verklig 24 588 ft2/tim / 2 287 m2/tim 30 052 ft2/tim / 2 795 m2/tim

ec-H2O produktivitet – uppskattad verklig 25 284 ft2/tim / 2 351 m2/tim 30 903 ft2/tim / 2 874 m2/tim

Vändradie i gång 60 tum/1 524 mm

Vändbredd i gångar (med tillbehörsvagnstillval) 80 tum/2 032 mm

Ramplutning vid skurning 9 %

Maximal ramplutning för att transportera (GVWR) 9 %

Ramplutning vid lastning-tomma tankar 18 %

Vätskefl ödeshastighet Låg: 0,15 gpm/0,57 l/min, Medel: 0,35 gpm/1,32 l/min, 
Hög: 0,50 gpm/1,89 l/min

ec-H2O vätskefl ödeshastighet Låg: 0,12 gpm/0,45 l/min, Medel: 0,25 gpm/0,95 l/min, 
Hög: 0,35 gpm/1,32 l/min

Borstmotor 24 V likström, 0,87 hk/0.65 kW

Drivmotor 24 V likström, 0,64 hk/0.48 kW, 20 A

Vakuumsugmotor 24 V likström, 0,62 hk/0.46 kW, 19,1 A

Vattenuppsugning 42 tum H2O/1 067 mm

Vattenuppsugning, Quiet-Mode 30 tum H2O/762 mm

ec-H2O vätskepump 24 V likström, 2 A, 1,0 gpm/3,8 L/min, min. öppet fl öde

Severe Environment vätskepump 24 V likström, 1,7 A, 2,0 oz/min/59 ml/min, min. öppet fl öde

Pump för automatiskt batterivattensystem 13,5 likström, 4 A, 0,9 gpm/3,5 l/min, min. öppet fl öde

Maskinspänning 24 V likström

Batterikapacitet 4-6 V 210 AH C/20 Vått, 4-6 V 240 AH C/20 Vått, 
4-6V 220AH C/20 AGM

Total eff ektförbrukning 1,1 kW

Inbyggd batteriladdare 115 - 240 V växelström, 50/60 Hz, 24 V likström, 25 A

Extern smart batteriladdare 85-265 V växelström, 50/60 Hz, 24 V likström, 650W (27,1 A)

Skyddsgrad IPX3

Ljudtrycksnivå LpA * 63,7 dBA 64,5 dBA

Ljudtrycksnivå LpA* – Quiet-Mode 59,7 dBA 61,3 dBA

Ljudosäkerhet KpA* 3,0 dBA 3,0 dBA

Osäkerhet i ljudtrycksnivå LpA - osäkerhet KpA* 82,5 dBA 84,0 dBA

Maskinvibration vid hand-arm* <2,5 m/s2

Omgivande användningstemperatur Min: 36 °F / 2 °C Max: 110 °F / 43 °C
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  MASKINMÅTT
500 mm/20 tum Modell med enkel skiva:

727 mm
(28.6 in)673 mm

(26.5 in)

1397 mm
(55 in)

1,245 mm
(49 in)
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600 mm/24 tum Modell med dubbel skiva:

780 mm
(30.7 in)

1397 mm
(55 in)

673 mm
(26.5 in)

1,245 mm
(49 in)

Tillbehörsvagn (tillval)

1975 mm
(77.75 in)
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   OBSERVERA! Följande anvisningar är endast 
avsedda för arbetsledaren. Avlägsna sidorna från 
handboken vid behov.

Arbetsledarkontrollerna ger arbetsledaren möjlighet 
att programmera maskinens skurinställningar för 
användning av maskinskötaren. Låsfunktionen 
förhindrar maskinskötaren från att ändra eller spara 
zoninställningarna.

Arbetsledarkontrollfunktionen minimerar 
maskinalternativen för att kunna uppnå konsekventa 
repeterbara rengöringsresultat och kvalitetssäkrar 
maskinen oavsett användarerfarenhet och minskar 
utbildningskraven.

PRO-MEMBRANE MANÖVERPANELMODELL

Obs: Zon 3 är endast tillgänglig på maskiner som 
tillverkats före serienummer 11003113.

Maskinen har tre arbetsledarkontrollägen som går 
att välja mellan:

Olåst läge 1: Maskinskötaren har full kontroll 
över alla skurparametrar och har möjlighet att 
omkonfi gurera de förinställda zonknapparna. 
Upplåst läge 1 är fabriksinställningen.

Låst läge 2: Zonkontrollknapparna är förinställda 
och låsta av arbetsledaren. Maskinskötaren kan 
ändra zoninställningarna, men kan inte spara dem.

Låst läge 3: Zonkontrollknapparna är förinställda 
och låsta av arbetsledaren. Maskinskötaren är 
begränsad till att endast använda zoninställningar 
som har konfi gurerats av arbetsledaren.

ATT ANVÄNDA ARBETSLEDARLÄGEN
1. Parkera maskinen på ett jämnt underlag och vrid 

nyckeln till avstängt läge ( O ).

2. Tryck och håll ner borsttryckknappen samtidigt 
som du vrider nyckeln till startläge. Släpp 
knappen när batteriurladdningslampan längst till 
höger tänds. Efter att du släppt knappen kommer 
ett aktivt arbetsledarläge att visas på det sätt 
som beskrivs i steg 3.

3. För att välja eller ändra ett arbetsledarläge, tryck 
och håll ner den specifi ka zonkontrollsknappen 
tills lampan blinkar tre gånger. För låst läge 3, 
tryck och håll ner zonkontrollknapparna 1 och 2 
samtidigt. Efter att ett val har gjorts så kommer 
lampan att lysa med fast sken för att visa nytt 
läge.

Olåst läge 1 = Zonkontrollknapp 1
Låst läge 2 = Zonkontrollknapp 2
Låst läge 3 = Zonkontrollknappar 1 och 2

Obs: Zon 3 är endast tillgänglig på maskiner som 
tillverkats före serienummer 11003113.

Olåst läge 1 Låst läge 2 Låst läge 3

4. Tryck på vätskefl ödesknappen för att förinställa 
zonkontrollsknappar för låsta lägen 2 eller 3.

5. Förinställning av zonkontrollknappar kan 
ställas in enligt listan nedan, tryck och håll 
in zonkontrollknapparna tills de blinkar tre 
gånger för att spara förinställningen. Upprepa 
proceduren för övriga två zoner. För att ställa in 
zonkontroll 3, tryck och håll in zonknapp 1 och 2 
samtidigt.

Förinställningar zonkontroll:
 - Borsttryck
 - Vätskefl ödeshastighet
 - Knapp för tyst läge på eller av
 - Strömbrytare för ec-H2O-läge på eller av
 - Knapp för svår miljö på eller av

 (Håll in knappen 3 sekunder tills lampan tänds)
 - Inställning för maximal skurhastighet
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För att justera maximal skurhastighet, tryck på 
knappen Severe Environment för bläddra mellan 
de fem valen som beskrivs nedan. För modeller 
utan knappen Severe Environment, tryck på 
området på panelen som anvisat. Knappen är 
dold.

Hastighetsvalen visas via 
batteriurladdningslamporna. Den röda lampan 
anger lägsta hastighet. Den gröna lysdioden 
längst till höger anger högsta hastighet.

Lägsta Högsta

OBS! Maximal skurhastighetsinställning kan bara 
justeras i arbetsledarens låsta kontrolläge 2 och 3.

6. För att gå ur arbetsledarkontrolläget, vrid nyckeln 
till avstängt läge.
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MODELL MED PRO-PANEL-REGLAGE

Det fi nns två typer av användarlägen som kan visas 
på startskärmen.

Operatörsläge – Maskindrift möjlig med 
behörighet och begränsningar som kontrolleras av 
arbetsledaren. Startskärm i maskinskötarläge låser 
tillgång till knappar för maskininställningar och knapp 
för maximal skurhastighet. Det fi nns två typer av 
användarlägen som kan visas på maskinskötarens 
startskärm:

Arbetsledarläge – Maskindrift möjlig med 
fullständig tillgång till alla kontroller, tillsammans 
med konfi gurering av behörighet och begränsningar 
för maskinskötarläget samt inloggnings-funktion. 
Startskärm i arbetsledarläge ger tillgång till knappar 
för maskininställningar och knapp för maximal 
skurhastighet.

En ny maskin som kommer direkt från fabriken 
kommer att starta automatiskt i arbetsledarläge 
med en förhandstilldelad standardarbetsledarprofi l. 
Maskinens fabrikstilldelade inloggningskod för 
arbetsledare är ”1234”. Denna inloggningskod krävs 
inte förrän den har aktiverats. Standardprofi lnamnet 
och inloggningskoden för arbetsledare kan 
ändras i enlighet med vad som beskrivs i detta 
avsnitt. Om du glömmer den nya tilldelade 
inloggningskoden för arbetsledarläge, använd 
återställningsinloggningskoden 836626826.

AKTIVERA ARBETSLEDARLÄGE
1. Starta maskinen. Startskärmen kommer att visas 

när maskinen startas. Tryck på hjälpknappen.

2. Tryck på inloggningsknappen.

3. Förstagångsanvändare – Ange den 
fabrikstilldelade inloggningskoden för 
arbetsledare ”1234” och tryck sedan på den 
gröna knappen.
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4. Startskärmen i arbetsledarläge kommer att visas. 

Tryck på maskininställningsknappen.

5. Maskininställningsskärmen ger tillgång till följande 
meny.

Videohjälp – Används för att se specifi ka 
drifts- och underhållsprocedurer.

Lägg till/ändra profi ler – Används för 
att lägga till/ändra användarprofi ler för 
användning av maskinen.

Batterityp – Används för att konfi gurera 
maskinen för olika batterityper. Se 
BATTERIER.

Aktivera inloggning – Används för att aktivera 
krav på en obligatorisk inloggningskod vid 
maskinstart för att hantera maskinen.

Kalibrera pekskärm – Används för att 
kalibrera om pekskärmen om tryckpunkterna 
blivit feljusterade.

Fabriksåterställning – Återställer 
arbetsledarens inloggningskod till den 
fabriksinställda koden ”1234”, avlägsnar 
användarprofi ler och återställer alla 
förinställda zoninställningsknapparna till de 
fabriksinställda zonerna.

  LÄGG TILL/REDIGERA PROFILER
1. Tryck på knappen ”Lägg till/redigera profi ler” för 

att ange en ny användarprofi l.

2. Tryck på knappen ”Lägg till profi l” för att lägga till 
en ny användarprofi l.

Tryck på knappen Redigera profi l för att 
redigera en befi ntlig profi l.

Tryck på knappen Kopiera profi l för att 
kopiera en befi ntlig profi l.

Tryck på knappen Ta bort profi l för att ta bort 
en befi ntlig profi l.
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3. Tryck på operatörsknappen för att lägga 

till en maskinskötarprofi l eller tryck på 
arbetsledarknappen för att lägga till en 
arbetsledarprofi l.

OBS! Maskinens standardarbetsledarprofi l kan inte 
raderas från profi llistan.

Tryck på knappen Maskinförare för att 
lägga till/redigera/kopiera/ta bort en 
maskinförarprofi l.

Tryck på knappen Arbetsledare för att 
lägga till/redigera/kopiera/ta bort en 
arbetsledarprofi l.

4. Ange namnet på den nya användarprofi len och 
tryck sedan på grön knapp.

5. Tilldela en inloggningskod för den nya 
användarprofi len och tryck sedan på den gröna 
knappen. Den nya inloggningskoden kan vara 
en valfri kombination av siff ror, 3 till 8 siff ror lång.

6. Välj sedan kontrollerna som den nya 
användaren ska ha tillgång till. Grönt 
representerar upplåsta kontrollalternativ och 
grått representerar låsta kontrollalternativ. Tryck 
på den blinkande spara-knappen för att spara 
den nya profi len.

7. Den nya användarprofi len har nu sparats i 
operatörprofi llistan. Flera maskinskötar- och 
arbetsledarprofi ler kan läggas till. Tryck på 
bakåtpilen för att återvända till föregående 
skärm och lägga till fl er användarprofi ler.



83T350 9016444 (3-2023)

 ARBETSLEDARKONTROLLER  
8. För att aktivera inloggningsskärmen vid uppstart, 

se Aktivera inloggning.

 AKTIVERA INLOGGNINGSSKÄRMEN
1. Starta maskinen.

2. Tryck på hjälpknappen och logga in i maskinen i 
arbetsledarläge. Se Gå in i arbetsledarläge.

3. Tryck på maskininställningsknappen.

4. Tryck på knappen Aktivera inloggning. Knappen 
Aktivera inloggning ändras från Aktivera 
inloggning till Inaktivera inloggning.

5. Tryck på knappen ja för att aktivera inloggning.

6. Nu kommer en inloggningsskärm att visas 
vid maskinstart. Användaren måste ange sin 
tilldelade inloggningskod för att kunna använda 
maskinen.

7. När användaren är klar med maskinen, 
rekommenderas det att användaren loggar ut 
genom att trycka på Hjälp-knappen och sedan på 
Logga ut-knappen. Att vrida nyckeln till avstängd 
position är ett annat sätt att logga ut.
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INAKTIVERA INLOGGNINGSSKÄRMEN

1. Starta maskinen.

2. Tryck på hjälpknappen och logga in i 
maskinen i arbetsledarläge. Se AKTIVERA 
ARBETSLEDARLÄGE.

3. Tryck på maskininställningsknappen.

4. Tryck på knappen Inaktivera inloggning.

5. Tryck på ja-knappen för att inaktivare inloggning 
vid maskinstart.

6. Tryck antingen på maskinskötarknappen 
eller arbetsledarknappen för att välja önskad 
användarprofi l som förinställd startskärm utan att 
logga in.

7. Välj en förhandstilldelad användarprofi l. I det 
här exemplet väljs maskinskötarprofi len ”JOHN”. 
Stäng av tändningen för att tillämpa inställningen.

8. Vid maskinstart är startskärmen nu inställd som 
standard utan inloggningskrav för den önskade 
användarprofi len.

OBS! För att ändra till en annan användarprofi l 
som standardstartskärm utan att behöva logga in 
så måste du återaktivera inloggning och upprepa 
instruktionerna för att inaktivera inloggning.



85T350 9016444 (3-2023)

 ARBETSLEDARKONTROLLER  
Ändring av fabriksinställd inloggningskod för 
arbetsledare

1. Tryck på maskininställningsknappen.

2. Tryck på knappen för att lägga till/ändra profi l.

3. Tryck på knappen för att ändra profi l.

4. Tryck på arbetsledarknappen och sedan på 
knappen STANDARD SUPER.

5. Tryck in den fabrikstilldelade inloggningskoden 
och sedan en ny kod. Tryck på den 
blinkande spara-knappen för att spara den 
inloggningskoden.



86 T350 9016444 (3-2023)

ARBETSLEDARKONTROLLER
ÄNDRA SKURHASTIGHET

1. Starta maskinen.

2. Tryck på hjälpknappen och logga in i 
maskinen i arbetsledarläge. Se AKTIVERA 
ARBETSLEDARLÄGE.

3. Tryck på knappen maximal skurhastighet för att 
få tillgång till reglaget för skurhastighet.

4. Tryck på (+) knappen för att öka den maximala 
skurhastigheten. Tryck på (-) knappen för att 
minska den maximala skurhastigheten. 

ÄNDRA KNAPPAR FÖR FÖRINSTÄLLD 
ZONKONTROLL
1. Välj önskade inställningar från nedanstående 

lista.

 - Borsttryck
 - Vätskefl ödeshastighet
 - Quiet-Mode på/av
 - ec-H2O-system på eller av (tillval)
 - Läge för Severe Environment på eller av (tillval)
 - Maximal skurhastighet

2. Starta maskinen.

3. Tryck på hjälpknappen och logga in i maskinen i 
arbetsledarläge. Se Gå in i arbetsledarläge.

4. Tryck sedan på en zonknapp och håll in den tills 
en skärm ber dig namnge den nya förinställda 
zonen. Välj ”ja” för att namnge en förinställd zon.

5. Om zoninställningarna är konfi gurerade för 
skurning av exempelvis en lobby, döp zonen till 
”LOBBY”. Tryck på den gröna pilen för att spara 
den nya förinställda zonen.

6. Namnet kommer att visas ovanför 
zoninställningsnumret när zonknappen trycks 
ner. Upprepa proceduren för andra förinställda 
zoner.
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ÄNDRA BATTERILADDARINSTÄLLNINGAR FÖR 
INBYGGT BATTERI (Pro-Panel-modeller)

1. Vrid nyckeln till inkopplat läge.

2. Tryck på inställningsknappen som återfi nns på 
startskärmen.

3. Tryck på knappen för batterityp.

4. Välj batterityp och märke som är installerat 
i maskinen. Se etikett på batteriet för att 
bestämma typ och märke. Tryck på uppåt- och 
nedåtpilarna för att bläddra genom batteriurvalet.

OBS! Batteriladdarprofi len och 
batteriladdarindikatorn kommer automatiskt att 
omprogrammeras när batterityp väljs.

KALIBRERA PEKSKÄRMEN
1. Slå på maskinen, logga in på huvudskärmen 

och tryck på inställningsknappen för att komma 
åt skärmen för arbetsledarinställningar. Se 
AKTIVERA ARBETSLEDARLÄGE.

2. Tryck på knappen Kalibrera pekskärmen för att 
kalibrera pekskärmen. Om beröringspunkterna 
blir missanpassade.
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