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INNLEDNING
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• Maskinen vedlikeholdes jevnlig – i henhold til de medfølgende vedlikeholdsinstruksene.
• Maskinen vedlikeholdes med utstyr fra leverandøren eller tilsvarende deler.

For å lese, skrive ut eller laste ned bruksanvisninger fra nettet, besøk www.tennantco.com/manuals
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INNLEDNING
Denne brukerhåndboken inneholder informasjon som gjør det mulig med rask oppstart av den nye Tennant T7AMR-
skuremaskinen, drevet av BrainOS. Dette dokumentet kan bli revidert med jevne mellomrom. Denne T7AMR-
skuremaskinen kan brukes i manuell modus eller som selvkjørende robotskuremaskin. Bruk i robotmodus (autonomt) 
krever et abonnement på Brain Corp Autonomy Services. Det er viktig å følge alle gitte instruksjoner og advarsler. 
Hvis instruksjonene ikke blir fulgt, kan det føre til skade på maskinen og personskade.

T7AMR er en kommersiell gulvskuremaskin som drives av BrainOS-programvare. BrainOS-drevne skuremaskiner 
kan fungere enten i manuell modus eller robotmodus (autonom, selvkjørende). I robotmodus muliggjør BrainOS-
programvaren autonom navigasjon. Dette produktet kan være dekket av ett eller fl ere patenter eller patentsøknader 
som er under behandling. Se www.braincorporation.com/patents for mer informasjon. Avgrensede deler av dette 
produktet ble gjort mulig av programvare med åpen kildekode. Se www.braincorp.com/open−source−attributions/ for 
mer informasjon.

TILTENKT BRUK OG FORHOLDSREGLER
T7AMR er en industriell/kommersiell kjørbar robotskuremaskin. Den er designet kun for å våtskure både ujevne 
og jevne, harde overfl ater (betong, fl is, stein, syntetisk osv.). Denne maskinen kan betjenes i enten robotmodus 
(uten operatør) eller manuell modus (med operatør). Denne maskinen er kun ment for innendørs bruk. Maskinen 
må ikke brukes på jordsmonn, gress, kunstig torv og teppebelagte overfl ater. Denne maskinen er ikke ment for 
bruk på offentlige veibaner. Bruk ikke maskinen til annet enn det som er beskrevet i denne brukerhåndboken. Bruk 
kun anbefalt tilbehør. T7AMR-skuremaskinen, som drives med BrainOS, skal kun brukes av opplærte operatører i 
kontrollerte, begrensede omgivelser som er godkjent av Brain Corp / Tennant Company.

Det kan bli stilt til rådighet ytterligere opplæringsmaterialer om tiltenkt bruk av T7AMR-skuremaskinen, og den skal 
kun brukes i samsvar med slik opplæring. Bruk maskinen i godkjente omgivelser i samsvar med lisensavtalen for 
sluttbruker av autonom navigasjonsprogramvare (Autonomous Navigation Software End User License Agreement, 
EULA). Godkjente omgivelser skal også begrenses til rengjøringsområder med tilstrekkelig mobildekning til 
mobildatakommunikasjon med maskinen som gjør det mulig med periodiske sikkerhetsrelaterte oppdateringer minst 
en gang i måneden.

Operatøren er ansvarlig for bruken av hver BrainOS-drevne T7AMR-skuremaskin i både manuell og robotmodus. Etter 
hvert som maskinen begynner robotisk drift, må du observere skureytelsen for å sikre at alle komponentene fungerer 
som de skal. Hver operatør må passe på å bruke maskinen i samsvar med den tiltenkte bruken og forholdsreglene til 
enhver tid. Operatører skal ikke foreta noen av de følgende handlingene eller aktivitetene med hensyn til Autonomy 
Services eller BrainOS:

• Man skal ikke overføre programvare eller andre materialer som inneholder virus, ormer, trojanske hester, defekter, 
spionprogrammer, edderkopper, skjermskrapere eller andre elementer av ødeleggende eller forstyrrende art.

• Maskinens innebygde kameraer kan ta bilder av mennesker som tilfeldigvis befi nner seg i nærheten av den. Det 
kan foreligge lokale lover om bruk av teknologi med kameraer. Overhold alle gjeldende lover, inkludert bruk av 
skilting eller innhenting av samtykke etter behov.

• Man skal ikke utnytte Autonomy Services, BrainOS eller den Brain-utstyrte skuremaskinen på noen uautorisert 
måte, herunder ved å trenge inn i eller belaste server- eller nettverkskapasiteten eller -infrastrukturen.

• Man skal ikke ramme inn, speile eller videreselge noen del av Autonomy Services eller BrainOS uten skriftlig 
tillatelse fra Brain Corp.

• Man skal ikke innhente brukerinformasjon uten autorisasjon.

• Man skal ikke bevisst forsøke å skade Autonomy Services eller BrainOS, eller undergrave den legitime driften av 
Autonomy Services eller BrainOS.



4 T7AMR 9020397 (1-2022)

INNHOLD
INNHOLD

Innledning ................................................ 2
Innledning ................................................ 3
Tiltenkt Bruk Og Forholdsregler ............... 3

Innhold .............................................................4
Viktige Sikkerhetsinstruksjoner – 
Ta Vare På Disse Instruksjonene .....................6
Drift ................................................................10
Maskinkomponenter ......................................10
Kontroller Og Instrumenter ............................ 11
Kameraer Og Sensorer .................................12
Montering Av Maskin .....................................13

Påsetting Av Nalenhet ............................ 13
Installere Børster/Puter .......................... 13
Batterier ................................................. 13
Feste Fremre Perimetervern .................. 13
Ec-H2o-Vannbehandlingspatron 
 (Ekstra) ............................................ 14
Fylle Løsningtanken ............................... 14

Betjening Av Kontroller ..................................15
Retningsbryter ........................................ 15
Stille Inn Skrubbemodus ........................ 15
Innstilling Av Ec-H2o-Knappen............... 15
Stille Inn Børstetrykk .............................. 16
Stille Inn Vaskemiddeltilførsel ................ 16
Ec-H2o-Innstilling For 
 Vaskemiddeltilførsel ......................... 16
Nødstoppknapper .................................. 17
Maskintimeteller ..................................... 18
Ec-H2o Systemkontrollys ...................... 18
Blå Start/Pause-Knapp .......................... 18
 Blått Fotgjengerlys (Ekstrautstyr) .......... 19
Berøringsskjerm For 
 Brukergrensesnitt (Ui) ...................... 19
Søyle For Batterienes Ladenivå ............. 20
Roc: Robotdriftssentral 

(Brainos-Programvare) .................... 20
Programvareoppdateringer For 
 Brainos ............................................ 21

Slik Fungerer Maskinen .................................22
Konvensjonell Skuring ........................... 22
Ec-H2o-Skuresystem (Ekstra) ............... 22

Børster ...........................................................23
Drift Av Maskinen ...........................................24

Sjekkliste Før Bruk ................................. 24
Under Drift Av Maskinen 
 (Robotmodus / Manuell Modus) ...... 25
Under Drift Av Maskinen 
 (Kun Robotmodus) .......................... 25

Skuring – Manuell Modus ..............................26
Dobbel Skrubbing .................................. 27
Vannopphentingsmodus 
 (Ingen Skrubbing) ............................ 28

Skuring – Robotmodus ..................................29
Etablere Hjem-Markører ........................ 29
Logge På Brainos .................................. 30
Endre Region/Språk ............................... 31
Aktivere/Deaktivere Autonome 
 Lydsignaler ...................................... 32
Plassere Maskinen Ved 
 Hjem-Markøren ................................ 33
Lære Bort En Ny Rute 
 (Brainos-Programvare) .................... 34
Pare En Telefon Med Roc ...................... 39
Kjøre Én Eller Flere Robotiske 

Rengjøringsruter 
 (Brainos-Programvare) .................... 40
Autonom Rutehistorikk ........................... 46
Opplæringssenter .................................. 47
Forespørsler Om Assistanse Under 

Robotdrift ......................................... 47
Redigere/Slette Ruter ............................ 48

Tømme Og Rengjøre Tankene ......................51
Systemmeldinger ...........................................53

Varsler – Manuell Modus........................ 53
Assistanse – Robotmodus ..................... 55
System Errors (Robotic Mode / 
 Manual Mode) .................................. 61
Feil På Lidar-Sensor / Kamera ............... 61

Maskinfeilsøking ............................................65
Ec-H2o-System ..................................... 66

Vedlikehold ....................................................67
Vedlikeholdsdiagram .....................................68
Batterier .........................................................69

Våte Bly-Syre-Batterier .......................... 69
Sjekk Elektrolyttnivået ............................ 69
Sjekke Koblinger / Rengjøring ............... 69
Litium-Ion-Batteri .................................... 70
Batteristrømknapp / Indikator For 

Batteriutlading .................................. 70
Lade Batteriene ...................................... 71
Mulighetslading (Ekstra) ........................ 72
Batterioppladingsstatus .......................... 72
Hydrolink® Batterivanningssystem 
 (Trojan® Batterialernativ) .................. 73
Manuelt Batterivanningssystem 
 (Trojan® Batterialternativ) ............... 74

Skillebrytere Og Sikringer ..............................76
Automatsikringer .................................... 76
Sikringer ................................................. 76
Elektriske Motorer .................................. 76

Kameraer Og Sensorer .................................77
2d- Og 3d-Kameraer Foran 
 Og På Siden .................................... 77
Øvre Og Nedre Lidar-Sensorer .............. 77



5T7AMR 9020397 (1-2022)

 INNHOLD  

Skrubbebørster Og -Puter .............................78
Skifte Ut Børster Eller Putedrev ............. 78
Bytte Plateputer ..................................... 80

Ec-H2o-System .............................................81
Ec�H2o Skifte Av 
 Vannbehandlingspatron ................... 81
Smøring ................................................. 82
Styregirkjede .......................................... 82
U-Ledd For Ratt ..................................... 82

Nalblader .......................................................83
Skifte Ut (Eller Rotere) Bakre 
 Nalblader ......................................... 83
Sette Sidebladene På Nalen På 
 Plass Igjen ....................................... 85
Justere Nalføringsrullen ......................... 85
Planering Av Den Bakre Nalen............... 86
Justere Nedbøyingen Til Det Bakre 

Nalbladet ......................................... 86
Kanter Og Pakninger .....................................87

Skrubbehodegulvskjerm ........................ 87
Venstre Perimetervern, Høyre 
 Perimetervern Og Fremre 
 Perimetervern .................................. 87
Gjenvinningstankpakning ....................... 88
Pakninger Til Vaskemiddeltank .............. 88
Dekk ....................................................... 88
Skyving, Sleping Og Transport Av 
 Maskinen ......................................... 89
Skyve Eller Slepe Maskinen .................. 89
Transportere Maskinen .......................... 89

Jekke Opp Maskinen .....................................91
Oppbevaringsinformasjon ...................... 92
Frostbeskyttelse ..................................... 92
Ec-H2o-Modeller .................................... 92

Spesifi kasjoner ..............................................93
Maskinens Generelle Dimensjoner 
 Og Egenskaper ................................ 93
Generell Maskinytelse ............................ 93
Effekttype ............................................... 94
Dekk ....................................................... 94
Konvensjonell Skuring ........................... 94
Ec-H2o-System ..................................... 94
Maskinens Dimensjoner ......................... 95



6 T7AMR 9020397 (1-2022)

SIKKERHET

Følgende forholdsregler brukes i denne 
brukerhåndboken som angitt i beskrivelsene:

ADVARSEL: For å advare om farer 
eller utrygg praksis som kan resultere 
i alvorlig personskade eller død.

SIKKERHETSHENSYN: For å identifi sere 
handlinger som må følges for trygg bruk av 
utstyret.

Den følgende informasjonen signaliserer 
mulige farlige forhold til operatøren. Vit 
når disse forholdene kan oppstå. Finn alle 
sikkerhetsanordninger på maskinen. Rapporter 
maskinskade eller feilaktig operasjon 
øyeblikkelig.

ADVARSEL: Batteriene avgir 
hydrogengass. Det kan forårsake 
eksplosjon eller brann. Hold gnister 
og fl ammer borte. Hold dekslene åpne 
under lading.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan 
forårsake eksplosjon eller brann. Ikke 
bruk brennbare materialer i tanken(e).

ADVARSEL: Brennbare og reaktive 
materialer kan forårsake eksplosjon 
eller brann. Ikke plukk opp.

ADVARSEL FOR RULLETRAPP: 
Plasser alltid en kjegle eller annen 
fysisk barriere ved rulletrappens 
innganger og utganger før opplæring i 
eller gjennomgang av ruter.

Denne maskinen er utstyrt med teknologi 
som automatisk kommuniserer over 
mobilnettverket. Denne maskinen er 
utstyrt med BrainOS-programvare som 
er tilgjengelig via berøringsskjermen for 
brukergrensesnittet (UI) til BrainOS. Unngå 
å bruke maskinen i områder der det befi nner 
seg annet utstyr som kan være følsomt for 
elektromagnetisk støy.

SIKKERHETSHENSYN: 

1. Ikke betjen maskinen:
 - Uten opplæring og autorisasjon.
 - Med mindre du har lest og forstått 

brukerhåndboken.
 - Under påvirkning av alkohol og visse typer 

medisin.
 - I manuell modus: Ved bruk av en 

mobiltelefon og andre typer elektroniske 
enheter.

 - Hvis man ikke er psykisk og fysisk i stand 
til å følge maskininstruksene.

 - Hvis bremsen er koplet ut.
 - Uten fi ltre på plass eller med tilstoppede 

fi ltre.

 - Hvis den ikke fungerer som den skal.
 - I områder hvor brannfarlig damp/væske 

eller brennbart støv er til stede.
 - Utendørs. Denne maskinen er kun for 

innendørs bruk.
 - I områder som er for mørke for å kunne se 

kontrollene eller kjøre maskinen.
 - På steder hvor gjenstander kan falle ned.
 - Med puter eller tilbehør som ikke 

leveres eller er godkjent av Tennant. 
Bruk av andre puter kan redusere 
sikkerhetsnivået.

2. Før du starter maskinen:
 - Sjekk maskinen for væskelekkasje.
 - Sørg for at alle sikkerhetsanordninger er 

på plass og fungerer som de skal.
 - Sjekk om bremsene og styringen fungerer 

ordentlig.
 - I manuell modus: Juster og fest setebeltet 

(hvis utstyrt).

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

brukerhåndboken.
 - Bruk bremsene til å stanse maskinen.
 - Reduser hastigheten under svinging.
 - Kjør sakte i stigninger og på glatte 

overfl ater.
 - Ikke skur i hellinger med en skråning på 

mer enn 7 % / 4° eller transporter (GVWR) 
i hellinger med en skråning på mer enn 
10,5 % / 6°.

 - Kjør sakte gjennom døråpninger og smale 
åpninger.

 - Vær forsiktig med nalen nær tilskuere og 
hindringer.

 - Hold alle kroppsdeler innenfor 
operatørstasjonen når maskinen er i 
bevegelse.

 - Vær alltid oppmerksom på omgivelsen 
under betjening av maskinen.

 - Vær forsiktig når du reverserer maskinen.
 - Hold barn og uautoriserte personer unna 

maskinen.
 - Må ikke brukes som leketøy.
 - Ikke ha passasjerer på noen del av 

maskinen.
 - Sikkerhets- og trafi kkregler skal alltid 

overholdes.
 - Rapporter maskinskade eller feilaktig 

operasjon øyeblikkelig.
 - Følg blandings-, håndterings- 

og avhendingsinstrukser på 
kjemikaliebeholdere.

 - Sett opp riktige skilt for gulvrengjøring i 
områder der maskinen er i drift og der det 
er folk til stede, i samsvar med standard 
praksis for gulvrengjøring.

 - Følg stedets sikkerhetsretningslinjer for 
våte gulv.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER – TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE
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4. Når du bruker maskinen i robotmodus:

 - Bruk den kun som beskrevet i denne 
brukerhåndboken.

 - Etter hvert som maskinen begynner 
robotisk drift, må du observere 
skureytelsen for å sikre at alle 
komponentene fungerer som de skal.

 - Fjern nøkkelen fra PÅ/AV-nøkkelbryteren 
uten å vri den til av-posisjonen. Dette vil 
ikke forstyrre robotruten og forhindrer at 
den blir stjålet eller tapt.

 - Ikke prøv å kjøre maskinen.
 - Ikke ta tak i rattet eller før hender 

eller armer gjennom hullene i rattet. I 
robotmodus kan rattet bevege seg raskt 
og uventet.

 - Ikke bruk maskinen i omgivelser som 
krever feilsikker ytelse (områder der 
maskinsvikt kan føre til personskade eller 
skade på eiendom).

 - Beskytt plutselige fall, trapper, 
rulletrapper eller bevegelige plattformer 
i maskindriftsområdet med en fysisk 
barriere.

 - Ikke bruk stiger, stillaser eller andre 
midlertidige konstruerte strukturer i 
maskindriftsområdet.

 - Skur kun fl ate, harde overfl ater med 2 % 
helling eller mindre.

 - Ikke bruk maskinen i omgivelser med lite 
friksjon (is, olje osv.).

 - Ikke etterlat elektriske ledninger eller 
gjenstander med lav profi l (alt med en 
høyde på mindre enn 10 cm fra bakken) i 
maskindriftsområdet.

 - Betjen alltid maskinen i manuell modus 
når du går inn i heiser eller gjennom 
automatiske dører. Robotruter skal aldri 
gå inn i heiser eller gjennom automatiske 
dører.

 - Hold barn og uautoriserte personer unna 
maskinen.

 - Må ikke brukes som leketøy.
 - Ikke ha passasjerer på noen del av 

maskinen.
 - Sikkerhets- og trafi kkregler skal alltid 

overholdes.
 - Rapporter maskinskade eller feilaktig 

operasjon øyeblikkelig.
 - Følg blandings-, håndterings- 

og avhendingsinstrukser på 
kjemikaliebeholdere.

 - Sett opp riktige skilt for gulvrengjøring i 
områder der maskinen er i drift og der det 
er folk til stede, i samsvar med standard 
praksis for gulvrengjøring.

 - Følg stedets sikkerhetsretningslinjer for 
våte gulv.

5. Før du forlater eller utfører service på 
maskinen:

 - Stans på en plan overfl ate.
 - Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

6. Når du utfører service på maskinen:
 - Alt arbeid skal utføres med tilstrekkelig 

belysning og synlighet.
 - Sørg for at arbeidsområdet er godt 

ventilert.
 - Unngå bevegelige deler. Ikke bruk løse 

klær og smykker, og sett opp langt hår.
 - Blokker maskinhjulene før maskinen 

jekkes opp.
 - Maskinen må kun jekkes opp på angitte 

steder. Støtt maskinen med støttebein.
 - Bruk en vinsj eller jekk som støtter vekten 

av maskinen.
 - Ikke skyv eller trekk maskinen uten 

en operatør i setet som kontrollerer 
maskinen.

 - Ikke skyv eller trekk maskinen i hellinger 
med bremsen utkoplet.

 - Maskinen må ikke sprayes eller spyles. 
Det kan oppstå elektriske feil. Bruk fuktet 
klut.

 - Stikk den eksterne laderen kun inn i en 
stikkontakt med riktig klassifi sering.

 - Ikke koble den eksterne laderens 
likestrømledning fra kontakten på 
maskinen mens laderen er i drift. Dette 
kan føre til lysbuedannelse. Hvis laderen 
må avbrytes under ladingen, kobler du fra 
AC strømtilførselsledningen først.

 - Koble fra batteriet før du utfører arbeid på 
maskinen.

 - Ikke koble fra batteritilkoblinger mens 
maskinen lader. Det kan oppstå elektrisk 
skade på maskinen.

 - Ikke trekk i batteriladerens ledning for å 
koble fra. Grip tak i kontakten ved uttaket 
og trekk den ut.

 - Ikke bruk ikke-kompatible batteriladere, 
siden dette kan skade batteripakkene og 
dermed forårsake brann.

 - Ikke lad opp frosne batterier.
 - Kontroller laderledningen regelmessig for 

å se etter slitasje.
 - Unngå kontakt med batterisyre.
 - Hold alle metallgjenstander borte fra 

batteriene.
 - Bruk en ikke-ledende enhet for 

batterifjerning.
 - Bruk en vinsj og tilstrekkelig hjelp når du 

løfter batteriene.
 - Batteriinnsetting skal utføres av kvalifi sert 

personell.
 - Følg stedets sikkerhetsretningslinjer for 

fjerning av batterier.
 - Alle reparasjoner må gjennomføres av 

opplært personell.
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Når du utfører service på maskinen (fortsatt)
- Ikke prøv å endre maskinen fra 

originaldesignet.
- Bruk reservedeler fra Tennant eller andre 

godkjente reservedeler.
- Bruk personlig verneutstyr etter 

behov og der det er anbefalt i denne 
brukerhåndboken.

For sikkerhet: bruk hørselsvern.

For sikkerhet: bruk vernehansker.

For sikkerhet: bruk øyevern.

For sikkerhet: bruk støvmaske.

7. Ved bruk av modell med litium-ion-batteri:
- Batteripakken er kun utviklet for bruk i 

spesifi kke Tennant-maskiner. Ikke installer 
batteripakken i maskiner som ikke er 
godkjente.

- Kast batteriet i henhold til lokale forskrifter. 
Kontakt Tennant Service.

- Ved transport av modell med litium-
ion-batteri, kontakt Tennant eller 
lokale myndigheter for riktige 
transportinstruksjoner.

- Bruk kun OEM-godkjent batterilader som 
leveres med litium-ion-batteriet.

- Ikke utsett batteriet for temperaturer under 
-20°C (-4°F) eller over 40°C (104°F).

- Ikke bruk eller oppbevar batteriet i farlige 
omgivelser (elektrisk ladet, fuktighet, 
ekstreme temperaturer og magnetfelt).

- Ikke utsett batteriet for åpne fl ammer eller 
plasma.

- Batteriet må ikke demonteres eller 
misbrukes. Ikke riv tetningsbåndet, ellers 
vil garantien falle bort.

- Ikke mist, knus eller utsett batteriet for støt, 
da det kan føre til at batteriet varmes opp 
eller antennes.

- Ikke legg batteriet i brann eller vann for å 
unngå batterieksplosjon.

- Ikke berør batteriet med våte hender for å 
unngå elektrisk støt.

- Slutt å bruke eller lade batteriet 
umiddelbart hvis batteriet har unormal 
temperatur, lekkasje eller andre unormale 
tilstander.

8. Ved lasting/lossing av maskin på/av lastebil 
eller henger:
- Bruk en rampe, lastebil eller tilhenger 

støtter vekten av maskinen og operatøren.
- Tøm tanker før lasting av maskinen.
- Ikke kjør på en glatt rampe.
- Vær forsiktig når den brukes på et 

skråplan.
- Ikke last/loss i hellinger med en skråning 

på mer enn 15,8 % / 9°.
- Senk skrubbehodet og nalen før maskinen 

festes fast.
- Slå av maskinen og ta ut nøkkelen.
- Blokker maskinens hjul.
- Bruk festeremmer for å sikre maskinen.
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Følgende sikkerhetsdekaler er plassert på 
maskinen på angitte steder. Skift ut ødelagt/
manglende merking.

1257380

(4) 24V Lithium-Ion

Litium-ION-batterier

Blysyrebatterier

TPPL-batterier

ADVARSELSMERKING – Bat-
teriene avgir hydrogengass. 
Det kan forårsake eksplosjon 
eller brann. Hold gnister og 
fl ammer borte. Sørg for å 
holde dekslene åpne under 
lading

Plassert nederst på 
setepanelet.

32474

1028824

33444

ADVARSELSMERKING 
– Batteriene avgir 
hydrogengass. 
Det kan forårsake 
eksplosjon eller 
brann. Hold gnister og 
fl ammer borte. Hold 
dekslene åpne under 
lading.

Plassert på setepanelet.

ADVARSELSDEKAL – 
Brennbare og reaktive 
materialer kan forår-
sake eksplosjon eller 
brann. Ikke plukk opp.

Plassert på 
setepanelet.

FOR SIKKERHETS-
DEKAL - 
Les brukerhåndboken 
før bruk.

Plassert på setepanelet.

SIKKERHETSMERKING – 
Elektriske komponenter, 
bruk jordingsstropp før du 
åpner panelet.

Plassert på det elektriske 
panelet under setet.

ADVARSELSMERKING – Brennbare 
materialer kan forårsake eksplosjon 
eller brann. Brennbare materialer må 
ikke brukes i tanken

Plassert under åpningen for fylling 
av vaskemiddel og ved siden av 
fotpedalene.

32467

32482
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DRIFT

  MASKINKOMPONENTER

A. Dreneringsslange for gjenvinningstank
B. Dreneringsslange for løsningtank
C. Venstre perimetervern
D. Uttrekkbare stropper (Anti-Joyride)
E. Berøringsskjerm for brukergrensesnitt (UI)
F. Kontrollpanel
G. Gjenvinningstank
H. Deksel på gjenvinningstank
I. Blinkende lys
J. Operatørsete
K. Batterier
L. Batteriladekontakt
M. Deksel på fremre vaskemiddeltank

N. Løsningtank
O. Sensorpanel
P. Bremsepedal
Q. Propellpedal
R. Fremre perimetervern
S. Sidenal
T. Skrubbehode
U. Høyre perimetervern
V. Fyllehette vaskemiddeltank
W. Bakre nal
X. Sugeslange for nalen
Y. Ratt

A

B

C

M

E

F

G

H

I
J

K
O

P

R

STU

V

W

X

D

L

N
Kv.

Y
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KONTROLLER OG INSTRUMENTER

A. PÅ/AV-nøkkelbryter
B. Nødstoppknapp (plassert på kontrollpanelet 

og baksiden av maskinen)
C. 1-trinnsknapp
D. Hornknapp
E. Knapp for børstetrykk
F. Indikatorlampe for børstetrykk
G. Indikatorlamper for løsningstrømning
H. Knapp for vaskemiddelstrømning

I. Sugevifte-/nalknapp
J. ec-H2O-systemkontrollys (ekstra)
K. ec-H2O-system av/på-knapp (ekstra)
L. Retningsbryter
M. Blå start/pause-knapp
N. Signallys (bak)

D

E

F G
H

I

J

K

A B

C

L

B

M

N

N
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KAMERAER OG SENSORER

A. Sensorer – øvre LIDAR
B. Signallys (foran)
C. Sensorer – fremre 2D-kamera
D. Sensorer – fremre 3D-kamera
E. Sensorer – 2D-kamera på siden (plassert på 

hver side av maskinen)
F. Sensorer – 3D-kamera på siden (plassert på 

hver side av maskinen) 
G. Sensorer – nedre LIDAR

D

E

F

A

C

BB

G
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MONTERING AV MASKIN

PÅSETTING AV NALENHET
1. Stopp maskinen på et jevnt underlag.

2. Slå av maskinens PÅ/AV-bryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

3. Plasser den bakre nalen under sporene på 
monteringsbraketten og fest med de to knottene.

4. Koble vakuumslangen til nalenheten. Slyng 
slangen slik som vist ved å bruke slangeklipsen 
som følger med.

Nedbøyingen av nalen er satt på fabrikken. Hvis 
nalbladet må justeres, se avsnittet JUSTERE 
NEDBØYINGEN TIL DET BAKRE NALBLADET i 
denne håndboken.

INSTALLERE BØRSTER/PUTER
For å installere børstene eller puten, se avsnittet 
BYTTE SKUREBØRSTER ELLER PUTEDRIVER i 
denne håndboken.

BATTERIER
Litium-ion-batterier må lades før førstegangs bruk. Se 
avsnittet LADE BATTERIENE i håndboken.

FESTE FREMRE PERIMETERVERN
1. Stopp maskinen på et jevnt underlag.

2. Slå av maskinens PÅ/AV-bryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

3. Plasser det fremre perimetervernet under 
forsiden av maskinen.

4. Installer det fremre perimetervernet på forsiden 
av maskinen.
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  ec-H2O-VANNBEHANDLINGSPATRON (EKSTRA)
ec-H2O-systemet er utstyrt med en 
vannbehandlingspatron. Patronen er utformet til 
å beskytte maskinens rørsystemer mot potensiell 
avskalling. Patronen er plassert under setet.

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

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

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

MERK: Under første bruk og etter utskifting 
av vannbehandlingspatronen vil ec-H2O-
systemet automatisk overstyre den valgte 
vaskemiddelstrømningshastigheten i opptil 75 
minutter.

Kontrollyset for ec�H2O-systemet blinker grønt/rødt 
når det er på tide å skifte ut patronen.

   FYLLE LØSNINGTANKEN
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Maskinen er utstyrt med en fylleåpning på baksiden av 
maskinen.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan 
forårsake eksplosjon eller brann. Ikke 
bruk brennbare materialer i tanken(e).

FOR KONVENSJONELL SKURING: Åpne fyllporten 
på vaskemiddeltanken og fyll den delvis med vann 
(må ikke overstige 60 °C / 140 °F). Tøm nødvendig 
mengde vaskemiddel i vaskemiddeltanken i henhold til 
blandeinstruksene på fl asken. Fortsett deretter med å 
fylle vaskemiddeltanken med varmt vann til vannivået 
er like under fylleåpningen.

SIKKERHETSHENSYN: Følg instruksjonene for 
håndtering og blanding på kjemikaliebeholderne 
når du bruker maskinen.

FOR ec-H2O-SKURING: Bruk kun kaldt, rent 
vann (under 21 °C / 70 °F). Tilsett ikke vanlig 
gulvvaskemiddel, det kan føre til svikt i systemet.

MERK: Når du fyller vaskemiddeltanken med en bøtte, 
må du passe på at bøtten er ren. Bruk ikke samme 
bøtte til å fylle og tømme maskinen.

MERK: Bruk kun anbefalte rengjøringsmidler for 
tradisjonell skrubbing. Maskinskade som følge av 
at feil vaskemiddel er brukt, vil gjøre produsentens 
garanti ugyldig.
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BETJENING AV KONTROLLER

RETNINGSBRYTER
Trykk på toppen av retningsbryteren for å fl ytte 
maskinen fremover. Fremoverpil-lyset på toppen av 
bryteren lyser når maskinen er satt i forlengs retning.

Trykk på bunnen av retningsbryteren for å fl ytte 
maskinen bakover. Bakoverpil-lyset på bunnen av 
bryteren lyser når maskinen er satt i baklengs retning.

STILLE INN SKRUBBEMODUS
Før skuring må du bestemme hvilken type skuring 
som skal brukes, ec-H20 (ekstra) eller konvensjonell 
skuring. Still deretter inn de ønskede innstillingene for 
børstetrykk og vaskemiddeltilførsel.

MERK: Maskinen lagrer ikke innstillinger for 
vaskemiddeltilførsel og børstetrykk for en robotrute, da 
rengjøringsbehov kan endre seg. Juster innstillingene 
for vaskemiddeltilførsel og børstetrykk før du trykker 
på den blå start/pause-knappen for å starte en 
robotrute.

INNSTILLING AV ec-H2O-KNAPPEN

Med ec-H2O-knappen kan ec-H2O-systemet slås på 
når 1-Step-knappen er på. Lyset i knappen tennes når 
den er i denne modusen.

MERK: Kontrollyset på ec-H2O-systemet tennes ikke 
igjen før maskinen begynner å skure.

MERK: På modeller med ec-H2O-systemet vil 
systemet under første bruk og etter utskifting av 
vannbehandlingspatronen automatisk overstyre den 
valgte hastigheten for vaskemiddeltilførsel i opptil 75 
minutter.



16 T7AMR 9020397 (1-2022)

DRIFT
STILLE INN BØRSTETRYKK

Under normale forhold settes børstetrykket 
på minimum (den nederste lampen). Under 
svært skitne forhold bør børstetrykket settes 
på maksimuminnstillingen (midtre eller øverste 
lys). Kjørefarten og gulvforholdene vil påvirke 
skrubberesultatet.

Med 1-Step-knappen aktivert trykker du på 
børstetrykknappen for å enten øke eller redusere 
innstillingene for børstetrykk. Indikatorlampene for 
børstetrykket viser gjeldene innstilling for børstetrykk.

STILLE INN VASKEMIDDELTILFØRSEL

Under normalt skitne forhold settes vaskemiddelnivået 
på laveste innstilling (den nederste lampen). Under 
svært skitne forhold settes vaskemiddeltilførselen 
på en høyere innstilling (midtre eller øverste 
lys). Kjørefarten og gulvforholdene vil påvirke 
skrubberesultatet.

Med 1-Step-knappen aktivert trykker du på knappen 
for vaskemiddeltilførsel for å enten øke eller 
redusere vaskemiddeltilførselen. Indikatorlampene 
for løsningstrømning viser gjeldende innstilling for 
løsningstrømning.

MERK: Det anbefales å bruke vaskemiddeltilførsel på 
middels eller høyt nivå for ubelagte eller ikke-polerte 
gulv (mer porøse). Dette gjelder både konvensjonell 
skuremodus og og ec-H2O-skuremodus.

MERK: Maskinen vil gå lenger hvis innstillingene for 
børstetrykk og vaskemiddeltilførsel står på den laveste 
innstillingen (nederste lys).

ec-H2O-INNSTILLING FOR 
VASKEMIDDELTILFØRSEL

For å justere vaskemiddeltilførselen under ec�H2O-
skuring trykker du på knappen for vaskemiddeltilførsel 
på ec�H2O-modulen. Én LED = lav, to LED-er = 
middels, tre LED-er = høy. 
ec�H2O-modulen befi nner seg under setet.
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NØDSTOPPKNAPPER
Denne maskinen er utstyrt med to nødstoppknapper, 
én på kontrollpanelet og én på baksiden av dekselet 
til oppsamlingstanken. Bruk nødstoppknappene 
kun i nødsituasjoner, da det potensielt kan slippe ut 
vaskemiddel fra nalens sugeslange og ned på gulvet, 
noe som kan skape sklifare.

MERK: Disse knappene må ikke brukes til normal 
stans, da det kan føre til for tidlig slitasje på 
parkeringsbremsen og/eller driftssystemet.

Trykk på en av nødstoppknappene i en nødsituasjon 
for å stanse strømtilførselen til maskinen. 

Umiddelbart etter at man trykker på en av 
nødstoppknappene, vises skjermbildet «Emergency 
Stop Button Pressed» på UI-berøringsskjermen. Følg 
instruksjonene på UI-berøringsskjermen.

Vri nødstoppknappen som ble brukt til å stoppe 
maskinen, i urviserens retning for å koble ut 
nødstoppfunksjonen. Skjermbildet «Emergency Stop 
Button Released» vises på UI-berøringsskjermen 
umiddelbart etter at nødstoppknappen blir deaktivert. 

Trykk OK.

Hvis nødstoppknappen ble trykket inn mens 
maskinen var på en robotrute, trykker du på den 
blå start/pause-knappen for å fortsette skuringen i 
robotmodus. Etter hvert som maskinen begynner 
robotisk drift, må du observere skureytelsen for å 
sikre at alle komponentene fungerer som de skal.

Hvis nødstoppknappen ble trykket inn mens 
maskinen var i manuell modus eller under opplæring 
i en ny rute, trykker du på 1-Step-knappen og 
gjenopptar driften av maskinen i manuell modus eller 
opplæring i den nye ruten.

MERK: Når du lærer opp maskinen, må du 
trykke på 1-Step-knappen før du begynner å 
lære opp maskinen etter at nødstoppknappen er 
deaktivert. 1-Step-knappen slås automatisk av når 
nødstoppknappen er aktivert og må slås på igjen for å 
fortsette å lære opp maskinen.
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MASKINTIMETELLER
Timetelleren registrerer antall timer maskinen har vært 
i drift. Denne informasjonen er nyttig når man foretar 
service på maskinen. Timetelleren befi nner seg under 
operatørsetet og ved siden av kretsbryterne.

ec-H2O SYSTEMKONTROLLYS
MERK: Kontrollyset for ec-H2O-systemet lyser ikke 
opp før maskinen begynner å skure.

ec-H2O 
-SYSTEMKONTROLLYS-
KODE

TILSTAND

Helt grønn Normal drift

Blinkende grønt/rødt Vannbehandlingspatron 
utløpt. Bytt kassett

Solid eller blinkende* rødt. Kontakt en 
servicerepresentant fra 
Tennant

Hvis kontrollyset for ec�H2O-systemet begynner 
å blinke grønt/rødt, må vannbehandlingspatronen 
skiftes (se ec�H2O UTSKIFTNING AV 
VANNBEHANDLINGSPATRON).

*Kontroller at det ble tilsatt vaskemiddel i 
vaskemiddeltanken. Hvis ec�H2O-systemet ble brukt 
med vaskemiddel må du tømme vaskemiddeltanken, 
tilsette rent vann og betjene ec�H2O-systemet til 
kontrollys-koden fjernes.

BLÅ START/PAUSE-KNAPP
Maskinen er utstyrt med en blå start/pause-knapp 
på baksiden som brukes til å starte en robotrute eller 
sette en pågående robotrute på pause. Når en lagret 
navigasjonsrute velges på UI-berøringsskjermen, 
vil den blå start/pause-knappen blinke. Når den blir 
trykket inn for å starte ruten i robotmodus, slutter den 
blå start/pause-knappen å blinke og forblir konstant 
opplyst under robotdriften. Den blå start/pause-
knappen er av når du bruker maskinen i manuell 
modus.

Når en lagret navigasjonsrute velges på UI-
berøringsskjermen, trykker du på den blinkende blå 
start/pause-knappen for å begynne å kjøre ruten 
i robotmodus. Om nødvendig kan du nærme deg 
maskinen bakfra og trykke på den blå start/pause-
knappen igjen for å sette den pågående robotruten 
på pause. Maskinen slutter å bevege seg forover og 
skurebørsten slutter å rotere. Sugingen blir stående 
på en kort stund for å hente opp gjenværende 
vaskemiddel, og slår seg deretter av.

Maskinen kan kjøres manuelt når en robotrute er satt 
på pause. Dette kan være nødvendig hvis det fi nnes 
en hindring som maskinen ikke kan manøvrere rundt 
på egen hånd. Navigasjonsprogramvaren holder 
oversikt over hvor på ruten maskinen i øyeblikket 
befi nner seg, og tillater at ruten gjenopptas. Trykk på 
den blå start/pause-knappen igjen for å gjenoppta 
robotruten. Etter hvert som maskinen begynner 
robotisk drift, må du observere skureytelsen for å sikre 
at alle komponentene fungerer som de skal.
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 BLÅTT FOTGJENGERLYS (EKSTRAUTSTYR)
Det blå fotgjengerlyset lyser ned på gulvet foran 
maskinen for å advare fotgjengere om at maskinen er 
i nærheten. Det blå fotgjengerlyset slås automatisk på 
når nøkkelbryteren slås på. Posisjoner det blå lyset 
foran og bak maskinen slik at de lyser tilstrekkelig ut 
fra maskinen til å advare fotgjengere i nærheten om at 
maskinen er i nærheten.

BERØRINGSSKJERM FOR BRUKERGRENSESNITT 
(UI)
Berøringsskjermen for brukergrensesnittet (UI) er 
plassert til venstre for rattet. UI-berøringsskjermen 
byr på en systempåloggingsskjerm, tilgang til alle 
kontrollene for robotdrift av maskinen, batteri-, 
vaskemiddeltank- og oppsamlingstankvarsler. 
Når en vedlikeholdsoppgave krever umiddelbar 
oppmerksomhet, utløses et varsel som vises på UI-
berøringsskjermen.

Når maskinen slås på, initialiseres BrainOS-
programvaren automatisk. Når den er initialisert, 
må det angis en sikkerhets-PIN-kode (personlig 
identifi kasjonsnummer) for å få tilgang til BrainOS-
programvaren og bruke robotfunksjonaliteten.



20 T7AMR 9020397 (1-2022)

DRIFT
SØYLE FOR BATTERIENES LADENIVÅ

Søylen for batterienes ladenivå viser ladenivået på 
batteriene.

Når batteriene er fulladet, er søylen for batterienes 
ladenivå fylt helt ut. Etter hvert som batteriene lades 
ut, fl yttes søylen for batterienes ladenivå fra høyre mot 
venstre.

Når batteriet har lav ladning, utløses et varsel som 
vises på UI-berøringsskjermen. Alle skurefunksjoner 
stoppes, men maskinen kan fortsatt kjøres. Opplading 
av batteriene. Se OPPLADING AV BATTERIENE i 
avsnittet VEDLIKEHOLD.

MERK: Lad ikke batteriene oftere enn nødvendig. 
Overdrevet lading kan redusere levetiden til 
batteriene. Det er best å lade batteriene kun når du 
har blitt varslet om at batteriet trenger opplading. Se 
BATTERIER under avsnittet VEDLIKEHOLD.

ROC: ROBOTDRIFTSSENTRAL 
(BrainOS-programvare)

BrainOS-programvaren gir tilgang til Brain Corps 
robotdriftssentral (Robotic Operations Center), 
også kjent som ROC. ROC er en skybasert 
robotdriftssentral som administreres av Brain Corp-
teknikere og forbedrer maskinevnene ved å drive 
overvåking og analyse. ROC er tilkoblet via et 4G 
LTE-modem og krever ikke brukerinteraksjon for 
å koble til. Nye versjoner av programvaren lastes 
automatisk opp til maskinen. Skjermbildet «New 
Update Available» vises på UI-berøringsskjermen 
når maskinen kan oppdateres med den nyeste 
programvaren. PROGRAMVAREOPPDATERINGER 
FOR BRAINOS.

ROC-indikatoren er plassert på statuslinjen til UI-
berøringsskjermen. Når indikatoren lyser, er maskinen 
koblet til ROC. Hvis indikatoren er grå, er ROC ikke 
tilkoblet og kan ikke pares med mobiltelefon.

Tilkoblet Ikke tilkoblet
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PROGRAMVAREOPPDATERINGER FOR BRAINOS

Med oppdateringer «på luften» kan nye versjoner 
av BrainOS-programvaren lastes ned eksternt via 
det innebygde modemet. Denne funksjonen sikrer 
at maskinen har den nyeste BrainOS-programvaren, 
som er viktig for å implementere nye funksjoner og 
forbedringer.

Det er avgjørende at alle maskiner har den nyeste 
versjonen av BrainOS-programvaren installert.

Når skjermbildet «New Update Available» vises, følger 
du disse trinnene:

MERK: Ikke kjør maskinen når det er en ny 
programvareoppdatering tilgjengelig, eller mens 
programvaren oppdateres.

1. Parker maskinen.

2. På skjermbildet «New Update Available» velger 
du Update for å starte programvareoppdateringen.

MERK: Ikke kjør maskinen etter at 
du har valgt Update-knappen for å 
starte programvareoppdateringen. 
Programvareoppdateringen må fullføres før maskinen 
kan brukes.

3. Når programvareoppdateringen er fullført, velger 
du Done.

4. Start maskinen på nytt for å fullføre 
oppdateringen.
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SLIK FUNGERER MASKINEN

Skrubbekomponentene til maskinen er en tank for 
vaskemidler, skrubbebørster eller puter, en nal, en 
sugevifte og en skyllevanntank.

Knappene på betjeningspanelet styrer maskinens 
skrubbefunksjoner. 1-Step-knappen slår de 
forhåndsinnstilte skurefunksjonene på og av. Med 
ec-H2O-knappen (ekstra) aktiveres systemet ec-H2O 
NanoClean (elektrisk konvertert vann). Sugevifte-/
nal-knappen slår sugeviften på/av og hever og 
senker nalen. Børstetrykknappene styrer trykket til 
skrubbebørsten, og vaskemiddelknappene styrer 
strømningen av oppløsningen.

Rattet styrer banen til maskinen. Retningsbryteren 
styrer maskinen forover eller bakover. Akselpedalen 
styrer hastigheten til maskinen. Bremsepedalen 
bremser og stanser maskinen.

MERK: Mengde og type skitt spiller en viktig rolle når 
man skal bestemme hvilke børstetyper eller puter man 
skal bruke. For bestemte anbefalinger, se avsnittet 
BØRSTEINFORMASJON i denne håndboken eller 
kontakt en Tennant-representant.

Maskinen er utstyrt med BrainOS-programvare 
som er tilgjengelig via berøringsskjermen for 
brukergrensesnittet (UI), også kjent som UI-
berøringsskjermen. BrainOS-teknologien byr på en 
robotmodusfunksjon som gjør det mulig for maskinen 
å rengjøre gulv ved å følge en av de lagrede 
navigasjonsrutene uten direkte operatørkontroll i 
sanntid. Maskinen kan kun operere i robotmodus i 
områder der rengjøringsruter har blitt lært og lagret. 
Maskinen kan undervises i standard rengjøringsveier 
eller, hvis aktivert, en områdefyllingsrute, der 
operatøren underviser omkretsen av et område og 
maskinen bestemmer den beste ruten for å fullføre 
rengjøringen av området. Med UI-berøringsskjermen 
kan en operatør lære bort en ny rengjøringsrute, kjøre 
en eksisterende rengjøringsrute i robotmodus, få 
tilgang til utløste varselmeldinger og mer. Den viser 
også hele tiden den aktuelle batterilevetiden og ROC-
tilkoblingsstatusen.

Hjem-markører må være permanent installert før 
maskinen kan brukes i robotmodus. En hjem-markør 
er en unik kodeidentifi kator som maskinen skanner for 
å bestemme sin gjeldende posisjon, samt eventuelle 
ruter som er lagret for den spesifi kke hjem-markøren. 
Maskinen er designet for å fungere med opptil 10 
hjem-markører. Hver hjem-markør kan lagre opptil 6 
ruter, noe som gir 60 ruter til sammen.

KONVENSJONELL SKURING
Vann og vaskemiddel fra vaskemiddeltanken 
strømmer til gulvet gjennom en vaskemiddelventil 
Børstene benytter vaskemiddelet og vannløsningen 
til å skrubbe rent gulvet. Når maskinen går framover, 
tørker nalen opp den skitne oppløsningen fra gulvet. 
Suget som vakuumviften danner trekker så den skitne 
løsningen fra nalen inn i oppsamlingstanken.

ec-H2O-SKURESYSTEM (EKSTRA)
Når du bruker ec-H2O NanoClean-teknologien, 
går vanlig vann gjennom en modul der det 
konverteres elektrisk til et vaskemiddel. Det elektrisk 
konverterte vannet angriper smuss slik at det blir 
enkelt for maskinen å skrubbe bort skitten. Det 
konverterte vannet returnerer til normalt vann i 
gjenvinningstanken.

ec-H2O-systemet kan brukes sammen med all dobbel 
skuring.

MERK: Ikke aktiver ec-H2O-systemet med 
konvensjonelle vaskemidler i vaskemiddeltanken. Tøm 
og skyll vaskemiddeltanken og fyll den igjen med kun 
rent, kaldt vann før du betjener 
ec-H2O-systemet. Konvensjonelle vaskemidler/
gjenvinnere kan føre til feil på ec-H2O-
væskesystemet.
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BØRSTER

For å oppnå best mulig resultat brukes børster og 
puter som er tilpasset rengjøringen. Nedenfor er en 
liste over børster og puter og bruksområdene de 
passer best til.

MERK: Mengden og typen smuss spiller en viktig rolle 
for hvilken børste eller pute det er best å bruke. Ta 
kontakt med en Tennant-representant for spesifi kke 
anbefalinger.

Børste i polypropylen – normal bust i polypropylen 
løfter lett fastsittende smuss uten å skrape opp 
høyglansede gulv.

Nylonbørste – mykere nylonbust anbefales til skuring 
av belagte gulv. Rengjør uten slitasje.

Super AB-børste – nylonfi ber med slipekorn til 
å fjerne fl ekker og fastsittende smuss. Aggressiv 
virkning på alle overfl ater. Velegnet på smuss, fett og 
dekkmerker.

Strippepute (Brun) - For stripping av gulvfi nish for å 
klargjøre gulvet for nye strøk.

Skureepute (blå) – brukes til middels til kraftig 
skuring. Fjerner skitt, søl og skraper.

Poleringspute (rød) – For lett skrubbing uten å fjerne 
gulvfi nishen.

Poleringspute (hvit) – For polerte og blankpolerte 
gulv.

Høyproduktiv fjernepute (sort) – brukes til aggressiv 
fjerning av kraftige belegg og tetningsmidler, eller 
svært kraftig skuring. Denne puten kan kun brukes 
sammen med grep-putedrevet, ikke putedrevet med 
dusker.

Pute for klargjøring av overfl ate (rødbrun) – brukes 
til svært aggressiv kjemikaliefri fjerning av gulvbelegg 
for å klargjøre gulvet for nytt belegg.

Gripeputedriver – Gripebaksiden gjør det mulig for 
putene å brukes fullstendig, og holder putene på 
plass uten å trenge gjennom puten. Den fjæraktiverte 
sentreringsenheten fungerer sammen med alle 
Tennant-puter og muliggjør rask og enkel utskifting av 
puter.

Putedriver med dusker – Standard putedriver med 
korte børstehår eller «dusker» på baksiden for å holde 
puten på plass. Denne driveren fungerer sammen med 
alle Tennant-puter, bortsett fra den svarte puten for 
høy produktivitet.
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DRIFT AV MASKINEN

SJEKKLISTE FØR BRUK
  Kontroller om maskinen lekker.

  Kontroller batteriets væske- og ladenivå.

  Kontroller om tankdekseltettingene er skadd eller 
slitt.

  Rengjør fi lteret i sugeinnløpet.

  Kontroller tilstanden til skrubbebørstene. Fjern 
eventuelle strenger, bånd, plast eller annet som 
har viklet seg rundt dem

  Kontroller om nalene er skadet, slitt og justering 
av nedbøyingen.

  Kontroller venstre perimetervern, høyre 
perimetervern, fremre perimetervern og 
perimetervernbust for rusk, skade og slitasje. 
Sørg for at at venstre perimetervern er lukket og 
sikret med gaffelbolten.

  Kontroller om det er rusk eller andre hindringer i 
sugeslangen.

  Tøm og rengjør oppsamlingstanken.

  Sjekk om bremsene og styringen fungerer 
ordentlig.

  Sjekk serviceboken for å bestemme neste 
vedlikeholdstidspunkt.

  Kontroller 2D- og 3D-kameraene foran og på 
siden og de øvre og nedre LIDAR-sensorene for 
smuss, støv og fl ekker. Bruk den medfølgende 
mikrofi berkluten til å rengjøre alle kameraer og 
LIDAR-sensorer.

  Kontroller horn, frontlys, baklys, sikkerhetslys og 
lydalarm (hvis det er med i utstyret).

  For ec-H2O-skuring: Forsikre deg om at alle 
konvensjonelle vaskemidler er tømt ut og skylt ut 
av tanken.

  For ec-H2O-skuring: Påse at tanken kun er fylt 
med rent kaldt vann.
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UNDER DRIFT AV MASKINEN (ROBOTMODUS / 
MANUELL MODUS)
Plukk opp tepper, hindringer og store rusk før skuring. 
Plukk opp vaiere, snorer, store biter med tre eller 
andre rester som kan vikle seg rundt eller sette seg 
fast i børstene.

Kjør i så rett bane som mulig. Unngå å kjøre på 
stolper og skrape sidene på maskinen. Overlapp 
skrubbebanene med fl ere centimeter (noen få 
tommer).

Ikke vri for raskt på rattet når maskinen er i bevegelse. 
Maskinen er reagerer lett på rattets bevegelser. Unngå 
bråsvinger, bortsett fra i nødsituasjoner.

Juster maskinhastighet, børstetrykk og 
løsningstrømning etter behov under skrubbing. Bruk 
minimalt børstetrykk og vaskemiddel som mulig.

Hvis du synes at skrubbingen er for dårlig, stopper 
du skrubbingen og slår opp på FEILSØKING AV 
MASKINEN.

Etter endt skrubbing utfører du de daglige 
vedlikeholdsprosedyrene (se VEDLIKEHOLD AV 
MASKIN).

Kjør maskinen langsomt i hellinger. Bruk 
bremsepedalen til å kontrollere maskinhastigheten 
på synkende hellinger. Skrubb med maskinen opp 
hellinger i stedet for ned hellinger. Ikke lær bort en 
robotrute i en helling opp eller ned.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker maskinen i 
manuell modus, må du kjøre sakte på hellinger og 
glatte overfl ater.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker maskinen, 
må du sette opp passende skilt for rengjøring 
av gulv i områder der maskinen er i drift og der 
det er folk tilstede, i samsvar med standard 
praksis for rengjøring av gulv. Følg stedets 
sikkerhetsretningslinjer for våte gulv.

Se lisensavtalen for sluttbruker av autonom 
navigasjonsprogramvare (Autonomous Navigation 
Software End User License Agreement, EULA) for 
ytterligere bruk og restriksjoner.

Ikke bruk maskinen i områder hvor 
omgivelsestemperaturen er over 40 °C (104 
°F). Ikke bruk skurefunksjoner i områder hvor 
omgivelsestemperaturen er under 2 °C (38 °F).

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker maskinen i 
manuell modus, må du ikke skure i hellinger med 
en skråning på mer enn 7 % / 4° eller transportere 
den i hellinger på mer enn 10,5 % / 6°.

SIKKERHETSHENSYN: Når maskinen brukes 
i robotmodus, må den kun skure fl ate, harde 
overfl ater med 2 % helling.

For å beskytte den nedre LIDAR-sensoren mot å bli 
skadet av forbipasserende, handlevogner osv., skal 
maskinen alltid parkeres med frontenden vendt mot en 
vegg eller barriere.

UNDER DRIFT AV MASKINEN (KUN 
ROBOTMODUS)
Denne maskinen skal kun brukes til å skure fl ate, 
harde overfl ater med 2 % eller mindre helling når den 
brukes i robotmodus.

Maskinen er ikke designet for eller beregnet på bruk i 
omgivelser som krever feilsikker ytelse, inkludert, men 
ikke begrenset til, bruksområder der maskinsvikt kan 
føre til personskade eller skade på eiendom.

Ikke prøv å kjøre maskinen når den brukes i 
robotmodus. Maskinen er utstyrt med joy-ride-
sensorer. Hvis noen forsøker å sitte på setet eller 
holde i rattet under drift i robotmodus, vil maskinen 
stoppe og utløse et varsel. Operatøren er ansvarlig for 
å overvåke sikker drift av maskinen.
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SKURING – MANUELL MODUS

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

1. Slå PÅ/AV-nøkkelbryteren på.

2. Velg ønsket skrubbeinnstilling (Se STILLE INN 
SKRUBBEMODUS).

3. Trykk på 1-Step-knappen. Lyset i knappen tennes. 
Alle de forhåndsinnstilte skrubbefunksjonene 
tennes.

MERK: IKKE SLÅ PÅ ec-H2O-systemet 
under konvensjonell skuring. Konvensjonelle 
vaskemidler/gjenvinnere kan føre til feil på ec-H2O-
væskesystemet. Tøm og skyll vaskemiddeltanken og 
fyll den igjen med kun rent, kaldt vann før du betjener 
ec-H2O-systemet.

4. Still retningsbryteren i den retningen maskinen 
skal gå (forover eller bakover).

MERK: Maskinen kan skrubbe både forover og 
bakover.

MERK: Nalen heves automatisk når maskinen kjører 
bakover. Dette hindrer at nalen blir skadet. Når 
maskinen stilles i revers, slås vakuumviften av etter en 
liten forsinkelse.

5. Trykk ned fremdriftspedalen for å starte skuringen.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive 
materialer kan forårsake eksplosjon eller 
brann. Ikke plukk opp.
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6. Slipp opp fremdriftspedalen for å stoppe 

maskinen. Skrubbefunksjonene stopper og den 
automatiske parkeringsbremsen settes på når 
maskinen stopper.

Bremsepedalen kan brukes til å kontrollere 
maskinen hvis det er nødvendig å stoppe raskere 
eller hvis den brukes på en helling. Ikke bruk 
maskinen i hellinger med en skråning på mer enn 
7 % (4°) under skuring.

SIKKERHETSHENSYN: Når du bruker maskinen i 
manuell modus, må du kjøre sakte på hellinger og 
glatte overfl ater.

7. Trykk på 1-Step-knappen for å stoppe 
skuringen. Lyset i 1-Step-knappen slukker, og 
skurefunksjonene slås av etter en kort forsinkelse.

DOBBEL SKRUBBING
MERK: Dobbel skuring er kun tilgjengelig i manuell 
modus.Ikke bruk maskinen på en autonom 
rengjøringrute med nalen i hevet posisjon (dobbel 
skuring).

For svært skitne områder, benyttes den doble 
skrubbemetoden.

Dobbel skuring kan utføres ved å bruke metodene 
ec-H2O-SKURINGSSYSTEM (ekstra) eller 
KONVENSJONELL SKURING.

Før dobbel skrubbing fjernes sidenalene for å unngå 
at de kanaliserer vann under dobbel skrubbing. For å 
fjerne sidenalene senker man skrubbehodet, trekker 
deretter pinnene på fremre og bakre ende av nalene.

For å dobbelskrubbe trykker du på 1-Step-knappen 
og deretter på sugevifteknappen. Lampen over 
sugevifteknappen slås av, nalen heves og sugeviften 
slutter å gå. Skrubb deretter området.

La vaskemiddelet virke på gulvet i 3–5 minutter.
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Plasser sidenalene tilbake på maskinen før du 
skrubber gulvet andre gang.

MERK: Det er lettere å sette sidenalene tilbake på 
maskinen når skrubbehodet er delvis senket. På 
denne måten har man klaring til å installere pinnene.

Trykk på sugevifteknappen igjen for å senke nalen og 
for å slå på sugeviften. Lyset over sugevifteknappen 
vil tennes. Skrubb gulvet en andre gang for å plukke 
opp løsninget.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive 
materialer kan forårsake eksplosjon eller 
brann. Ikke plukk opp.

VANNOPPHENTINGSMODUS (INGEN 
SKRUBBING)
Maskinen kan brukes til å hente opp vann eller ikke-
brannbar væske uten å skrubbe.

For å ta opp vann eller ikke-antennelig væskesøl, må 
man set etter at 1-Step-knappen ikke er aktivert. Lyset 
i 1-Step-knappen må være av.

ADVARSEL: Brennbare og reaktive 
materialer kan forårsake eksplosjon eller 
brann. Ikke plukk opp.

Trykk deretter på sugevifte-/nalknappen. Lyset i 
sugevifte-/nalknappen vil lyse opp, nalen senkes og 
sugeviften begynner å gå. Ta deretter opp vannet eller 
ikke-antennelig væskesøl.
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SKURING – ROBOTMODUS

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

ETABLERE HJEM-MARKØRER
Hjem-markører må installeres permanent før du 
bruker maskinen i robotmodus. En hjem-markør er en 
unik strekkodeidentifi kator som maskinen skanner for 
å bestemme sin gjeldende posisjon, samt eventuelle 
ruter som er lagret til den spesifi kke hjem-markøren. 
Maskinen er designet for å fungere med opptil 10 
hjem-markører, og hver hjem-markør kan lagre opptil 
seks ruter, noe som gir 60 ruter til sammen.

Hjem-markører brukes til å etablere start- og 
sluttpunktet for en rengjøringsrute. Antallet hjem-
markører som trengs kan variere med størrelsen på 
rommet der maskinen skal gå i robotmodus.

• Det kan trenges fl ere hjem-markører for store eller 
uvanlig kartlagte områder der det er behov for 
mer enn seks rengjøringsruter.

• Etabler en unik hjem-markør for hver etasje i en 
bygning på fl ere nivåer.

• Installer hjem-markører på et fast sted på en 
åpen vegg eller kolonne områder som ofte blir 
rengjort og ikke endres fra dag til dag. Hvis hjem-
markøren fl yttes selv det minste, kan det hende at 
ruten ikke blir riktig utført.

• Installer hjem-markører i en høyde på 1 m 
(40 tommer) fra gulvet.

24 in. (610 mm)

40 in. (1000 mm)

• Installer hjem-markører slik at maskinen enkelt 
kan skanne med kameraet på høyre side i en 
avstand på minst 61 cm (24 tommer).

• Fest hjem-markørene sikkert på veggen.

• Hele hjem-markøren må være godt synlig, ikke 
skjult bak møbler eller hyller.

• Ikke installer hjem-markører i nærheten av 
trapper, nødutganger eller brann-, førstehjelps- 
eller nødutstyr.

• Ikke kopier eller laminer hjem-markører, og ikke 
plasser dem i en blank hylse eller et deksel. 
Dette kan sette maskinen ut av stand til å skanne 
koden.

MERK: Hvis en hjem-markør blir tapt eller skadet, må 
du kontakte kundeservice for å få den skiftet ut.
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LOGGE PÅ BrainOS
En PIN-kode (personlig identifi kasjonsnummer) kreves 
for å logge på BrainOS når maskinen slås på eller 
etter 3 minutter (180 sekunder) uten berøringsaktivitet 
på UI-berøringsskjermen. Dette er for å sikre at 
kun autorisert personell har tilgang til og kan bruke 
robotfunksjonaliteten til BrainOS.

1. Slå PÅ/AV-nøkkelbryteren på. La BrainOS starte 
opp (omtrent 1 minutt).

2. Når BrainOS er lastet inn, viser 
UI-berøringsskjermen en serie 
vedlikeholdspåminnelser.

3. Les og utfør vedlikeholdspåminnelsene. 

4. Bruk tastaturet på UI-berøringsskjermen-tastaturet 
til å angi den fi resifrede PIN-koden (personlig 
identifi kasjonsnummer).

5. Etter vellykket angivelse av PIN-koden viser UI-
berøringsskjermen en «Escalator Warning».

6. Les og utfør oppgavene på «Escalator Warning», 
og trykk deretter på CONFIRM 

7. UI-berøringsskjermen viser hovedmenyen.
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ENDRE REGION/SPRÅK
UI-berøringsskjermen kan stilles inn til å vise en rekke 
språk. Engelsk er standardspråket.

1. Etter vellykket angivelse av PIN (personlig 
identifi kasjonsnummer), viser UI-
berøringsskjermen hovedmenyen. Trykk på 
SETTINGS.

2. Trykk på LANGUAGE.

3. Velg ønsket språk.

4. Menyene vises nå på det valgte språket.
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AKTIVERE/DEAKTIVERE AUTONOME 
LYDSIGNALER
Maskinen kan stilles inn til å ha et lydsignal hvert 
femte sekund mens den kjører i autonom modus. 

1. Etter vellykket angivelse av PIN (personlig 
identifi kasjonsnummer), viser UI-
berøringsskjermen hovedmenyen. Trykk på 
SETTINGS.

2. Trykk på Autonomous Beeps.

3. Ikonet utheves når autonome lydsignaler er 
aktivert.

4. Trykk på Autonomous Beeps igjen for å slå det av.
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PLASSERE MASKINEN VED HJEM-MARKØREN
Maskinen må plasseres slik at 2D-kameraet på høyre 
side kan skanne hjem-markøren. Maskinen kan ikke 
brukes i robotmodus før en hjem-markør er skannet 
og gjenkjent.

1. Etter vellykket angivelse av PIN (personlig 
identifi kasjonsnummer), viser UI-
berøringsskjermen hovedmenyen. Trykk på den 
aktuelle oppgaven (CLEAN eller TEACH).

2. Kjør maskinen til ønsket hjem-markør, og plasser 
maskinen slik at kameraet på høyre side ikke 
er mindre enn 61 cm (24 tommer) fra hjem-
markøren.

3. Maskinen begynner automatisk å skanne hjem-
markøren, som vist på UI-berøringsskjermen. 
Hvis maskinen ikke kan skanne hjem-markøren, 
viser UI-berøringsskjermen en feilmelding med 
meldinger om hvordan du løser problemet.

MERK: En lommelykt kan brukes i mørke og dunkelt 
belyste områder for å hjelpe maskinen med å se og 
skanne hjem-markøren.

MERK: Ikke stå foran maskinens høyre kamera når 
det prøver å skanne hjem-markøren.

4. Hvis den kjører en rute, vises det en kort melding 
med Success! Choose a route to start cleaning 
vises på UI-berøringsskjermen etter at maskinen 
har skannet hjem-markøren.

Hvis du lærer bort en rute, vises det en kort 
melding med Success! Choose a box to save 
your route to vises på UI-berøringsskjermen etter 
at maskinen har skannet hjem-markøren.

MERK: Ikke kjør maskinen før du har valgt et alternativ 
fra UI-berøringsskjermen. Hvis maskinen kjøres etter 
å ha skannet hjem-markøren, men før du velger neste 
alternativ, vises det et varsel på UI-berøringsskjermen 
som sier «Please do not move the robot after 
homing».
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LÆRE BORT EN NY RUTE (BrainOS-programvare)
Ting du bør vurdere før du lærer opp maskinen i en 
robotrute:

• Maskinen kan kun operere i robotmodus i 
områder der rengjøringsruter har blitt lært og 
lagret.

• Maskinen kan læres opp to forskjellige typer 
rengjøringsprosedyrer, en rengjøringsrute eller en 
rengjøringsområdefylling.

• En rute som tar 1 time å lære bort kan ta 
maskinen opptil 2 timer å fullføre i robotmodus. 
Ved bruk i robotmodus er maksimumshastigheten 
ca. 4,0 km/t (2,5 mph). Ruter på mer enn 1 
time anbefales ikke av hensyn til vann- og 
batterikapasiteten. For best mulig ytelse bør 
store rengjøringsruter deles i fl ere mindre 
rengjøringsruter.

• Unngå opplæring i nærheten av plutselige fall i 
gulvfl ater, trapper, lastedokker eller ramper. Hold 
en trygg avstand på ca. 457 mm 
(18 tommer) fra slike områder når du lærer 
maskinen en ny rute. 

• Hvis maskinen læres opp til en rute i et område 
med hindringer som senere fjernes, vil den ikke 
rengjøre områdene der hindringene sto.

• Unngå å lære bort ruter i områder med 
høyglanspolerte/refl ekterende overfl ater, 
pleksiglass eller refl ekterende svarte overfl ater, 
siden slike overfl ater er vanskelige for maskinen å 
oppdage.

• Unngå å lære bort ruter på steder der det er mye 
sollys på gulvoverfl aten. Sollysrefl eksjoner på 
gulvoverfl aten kan virke negativt inn på ytelsen til 
robotmaskinen.

Lære maskinen en ny robotrute:

1. Slå PÅ/AV-nøkkelbryteren på. La BrainOS starte 
opp (omtrent 1 minutt).

2. Bruk tastaturet på UI-berøringsskjermen-tastaturet 
til å angi den fi resifrede PIN-koden (personlig 
identifi kasjonsnummer).

3. Etter vellykket angivelse av PIN (personlig 
identifi kasjonsnummer), viser UI-
berøringsskjermen hovedmenyen. Trykk på 
TEACH.

4. Kjør maskinen til ønsket hjem-markør, og plasser 
maskinen slik at kameraet på høyre side ikke 
er mindre enn 24 tommer (61 cm) fra hjem-
markøren. Se PLASSERE MASKINEN VED 
HJEM-MARKØREN.
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5. Maskinen begynner automatisk å skanne hjem-

markøren, som vist på UI-berøringsskjermen. Hvis 
maskinen ikke kan skanne hjem-markøren, viser 
UI-berøringsskjermen en feilmelding med forslag 
om hvordan du løser problemet.

6. Det vises en kort melding med Success! 
Meldingen Choose a box to save your route 
to vises kort på UI-berøringsskjermen etter at 
maskinen har skannet hjem-markøren, fulgt av en 
liste over alle eksisterende og tilgjengelige ruter 
for den skannede hjem-markøren.

7. Trykk på en av de tilgjengelige rutene for å velge.

MERK: På skjermen ovenfor brukes allerede rutene A 
til D for robotruter. Rute E er tilgjengelig for en ny rute.

MERK: Hvis ingen ruter er tilgjengelige, må en 
eksisterende rute slettes for å kunne lære bort en ny 
rute. Se REDIGERE/SLETTE RUTER.

8. Velg hvilken type rute som skal undervises, og 
gjenta rute eller områdefylling.

MERK: Hvis aktivert, lar knappen for områdefylling 
operatøren opprette en rute rundt omkretsen av et 
område som skal rengjøres. Lagre ruten etter å ha 
undervist omkretsen og maskinen rengjør automatisk 
hele området.

9. UI-berøringsskjermen viser Start Driving. 
Maskinen lærer mens du kjører.
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10. Trykk på 1-Step-knappen for å aktivere 

rengjøringssystemene.

MERK: Hvis 1-Step-knappen ikke blir trykket inn, 
lagres ruten uten at rengjøringssystemene blir aktivert.

11. Trykk på fremdriftspedalen og kjør maskinen 
gjennom hele rengjøringsruten som skal 
lagres. Så snart kjøringen begynner, viser UI-
berøringsskjermen Learning… samt hvor mye tid 
som er brukt på ruten så langt.

MERK: Ikke lær bort en rute med en helling opp eller 
ned.

MERK: Ikke lær maskinen ruter som inkluderer kjøring 
inn i en heis eller automatiske dører.

Maskinen kan lagre stop- og honkpunkter langs den 
lagrede ruten for automatisk avspilling når den lagrede 
ruten kjøres selvstendig.

12. Når kjøringen stopper, sier berøringsskjermen i 
brukergrensesnittet at Drive to Resume og viser 
en Stopp- og horn-knapp. For å opprette et stopp- 
og horn-punkt, stopp drivkraften til maskinen på 
ønsket sted. Trykk på Stop and Honk-knappen.

13. Stopp- og horn-plasseringen opprettes og lagres 
for avspilling.

MERK: Det må opprettes et Stopp- og horn-punkt for 
hvert stopp- og horn-sted som kreves per rute.

MERK: Stopp- og horn-punkter lagres ikke på 
områdefyllingsrutene.
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MERK: Når du lærer bort en ny rute med et område 
som ikke kan skures, trykker du på 1-Step-knappen 
ca. 120 tommer (drøyt 3 m) før du når området, slik 
at du hever skurehodet og nalen. Trykk på 1-Step-
knappen igjen for å senke skurehodet og nalen når du 
er forbi området. BrainOS-navigasjonsprogramvaren 
vil huske hvor i ruten rengjøringssystemene ble løftet 
og senket under drift i robotmodus.

MERK: Unngå U-svinger. Maskinen krever minst 120 
tommer (drøyt 3 m) for å utføre en U-sving.

MERK: Unngå trange hjørner. Maskinen krever minst 
60 tommer (drøyt 1,5 m) for å navigere i et hjørne.

MERK: Unngå trange rom. Maskinen krever en bredde 
på 48 tommer (1,22 mm) for å navigere midtganger og 
mellom visningsbokser.

SIKKERHETSHENSYN: Når maskinen brukes 
i robotmodus, må den kun skure fl ate, harde 
overfl ater med 2 % helling.

14. Gjenoppta opplæringen i den nye ruten og avslutt 
den ved hjem-markøren, eller velg CANCEL for å 
slutte å lære bort ruten.

MERK: Hvis du avbryter den nye ruten, trykker du på 
CANCEL på UI-berøringsskjermen. UI touchscreen 
viser Cancel Teach?Trykk på Yes for å avbryte ruten 
og gå tilbake til hovedmenyen. Trykk på No for å gå 
tilbake til å lære bort den nye ruten.

15. Når maskinen er stanset tilbake ved hjem-
markøren, trykker du på DONE, og så skanner 
maskinen hjem-markøren for andre gang ved 
sluttpunktet for rengjøringsruten. Hvis maskinen 
ikke ser hjem-markøren fra kameraet på høyre 
side, vil UI-berøringsskjermen vise Drive to scan 
my home location.
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MERK: En ny rengjøringsrute kan ikke lagres før 
maskinen skanner samme hjem-markør for andre 
gang på samme fysiske posisjon.

16. Når du er i ferd med å lagre, viser UI-
berøringsskjermen Saving...

MERK: Hvis UI-berøringsskjermen viser Route Fails 
to Save, trykker du på TEACH for å gjenta hele 
prosedyren med opplæring i rengjøringsruten.

MERK: Hvis maskinen leser en feil hjem-posisjon, 
vises en feil sammen med en melding med 
instruksjoner om hvilken hjem-posisjon du skal gå til.

17. Når ruten er lagret, viser UI-berøringsskjermen 
kort et skjermbilde for Route Saved og viser 
deretter skjermbildetAdd Label. Trykk på 
knappen Add Label.

MERK: Hvis du velger SAVE uten å tilordne en 
navnelapp til ruten, vises standardnavnet <NO 
LABEL> på den lagrede ruten.

18. Angi et navn for den lagrede ruten.

MERK: Ruteetiketter kan ha maksimalt 15 tegn.
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PARE EN TELEFON MED ROC
Før du kjører en rengjøringsrute i robotmodus, 
anbefales det at operatøren parer mobiltelefonen sin 
med ROC. Når en mobiltelefon er paret med ROC, vil 
ROC sende SMS- eller MMS-meldinger til telefonen 
når maskinen får et varsel og/eller når ruten er fullført.

For å sikre at kun operatøren på stedet mottar varsler 
fra ROC, kan bare én telefon pares med ROC for å 
motta statusvarsler. Et paret telefonnummer kastes 
automatisk når maskinen slås av eller en ny telefon 
pares.

1. Slå PÅ/AV-nøkkelbryteren på.

2. Trykk på SETTINGS i hovedmenyen på UI-
berøringsskjermen. SETTINGS-menyen vises.

3. Trykk på MOBILE ALERTS.

4. Følg instruksjonene på UI-berøringsskjermen for 
å pare en mobiltelefon med ROC.

5. Paringen er gjennomført når mobiltelefonen 
mottar en bekreftelse på tekstmelding.
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KJØRE ÉN ELLER FLERE ROBOTISKE 
RENGJØRINGSRUTER (BrainOS-programvare)
Når én eller fl ere rengjøringsruter har blitt lært og 
lagret, kan maskinen brukes i robotmodus. Når du 
kjører en rute i robotmodus, kan det være nyttig å pare 
en mobiltelefon. Se ROC: ROBOT OPERATIONS 
CENTER (BrainOS-programvare).

1. Sørg for at nalen er i senket posisjon for skuring. 
Ikke bruk maskinen på en autonom rengjøringrute 
med nalen i hevet posisjon (dobbel skuring). 
Senk nalen hvis den er i hevet posisjon for dobbel 
skuring.

2. Slå PÅ/AV-nøkkelbryteren på.

3. Når hovedmenyen vises på UI-berøringsskjermen, 
trykker du på CLEAN.

4. Kjør til ønsket hjem-markør og plasser maskinen 
slik at kameraet på høyre side skanner hjem-
markøren (se PLASSERE MASKINEN VED 
HJEM-MARKØREN). Maskinen begynner 
automatisk å skanne, som vist på UI-
berøringsskjermen.
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5. Det vises en kort melding med Success!, fulgt 

av en liste over alle eksisterende ruter for den 
skannede hjem-markøren.

6. Velg rengjøringsruten(e) som skal kjøres. 
Rengjøringsrutene vil gå kontinuerlig i den 
rekkefølgen de velges, som vist i hjørnet av hver 
valgte rute.
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7. Hvis du vil fjerne eller omorganisere 

rengjøringsruter, kan du velge bort en 
rengjøringsrute ved å velge den på nytt. 
Rengjøringsrutenummeret blir da grått, og alle de 
andre valgte rutene blir nummerert på nytt.

8. Velg rengjøringsruten igjen, så blir den lagt til og 
nummerert på nytt som den siste ruten som skal 
kjøres.

9. Juster om nødvendig skureinnstillingene for 
området(ene) som skal skures. Se STILLE INN 
SKUREMODUS.

MERK: Maskinen lagrer ikke innstillinger for 
vaskemiddeltilførsel og børstetrykk for en robotrute, 
da disse behovene kan endres fra dag til dag. Bestem 
rengjøringskravene for området eller områdene 
som skal rengjøres, og juster innstillingene for 
vaskemiddeltilførsel og børstetrykk etter behov.

10. Ta nøkkelen ut av PÅ/AV-nøkkelbryteren uten å 
vri nøkkelen til av-stillingen. Dette vil ikke forstyrre 
robotruten, og det forhindrer at nøkkelen blir 
stjålet eller tapt.

11. UI-berøringsskjermen viser TO START med 
instruksjoner om å 1. Secure the yellow safety 
straps (sikre de gule sikkerhetsstroppene). 2. 
Push the Start/Pause button (trykk på start/
pause-knappen). UI-berøringsskjermen viser 
også et roterende maskinbilde som viser sikring 
av de gule sikkerhetsstroppene og fremhever 
den blå start/pause-knappen på baksiden av 
maskinen.
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12. Hvis det er nødvendig å la maskinen kjøre samme 

rute(r) fl ere ganger (rutesløyfe), velg loop-
knappen.

MERK: Man kan velge både enkeltruter og fl ere ruter 
sammen som skal kjøres fl ere ganger.

13. Det vises et skjermbilde som sier Repeat 
On Route(s) will repeat until cancelled. på 
skjermen. 

14. Velg loop-knappen igjen for å avbryte kjøring av 
ruten(e) fl ere ganger. Det vises et skjermbilde 
som sier Repeat Off Route(s) will run once. på 
skjermen.

15. Trekk de gule sikkerhetsstroppene til de fremre 
skruene på begge sider av maskinen.

16. Trykk på den blinkende blå start/pause-knappen 
for å starte robotruten. Det gule varsellyset blinker 
og hornet lyder for å varsle at robotrengjøringen 
starter.
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17. Etter hvert som maskinen begynner robotisk drift, 

må du observere skureytelsen for å sikre at alle 
komponentene fungerer som de skal.

18. Hvis noen skurefunksjoner trenger justering, 
trykker du på den blå start/pause-knappen for å 
sette maskinen på pause. UI-berøringsskjermen 
sier Paused: To resume, press the Start/Pause 
button.

19. Juster børstetrykk, vaskemiddeltilførsel og naler 
dersom det er nødvendig.

20. Trykk på den blå start/pause-knappen for 
å gjenoppta ruten i robotmodus. Observer 
skureytelsen for å sikre at alle komponentene 
fungerer som de skal.

21. Ettersom maskinen kjører ruten i robotmodus, 
viser UI-berøringsskjermen Cleaning…, samt 
hvor maskinen befi nner seg på rengjøringsruten 
i øyeblikket, hvor mye tid den har brukt på ruten, 
og den totale tiden ruten bør ta i robotmodus.

22. UI-berøringsskjermen deaktiveres under 
robotmodus. Hvis du tar på den, vises meldingen 
«Screen Disabled». For å ta UI-skjermen i bruk 
igjen, bruker du start/pause-knappen til å sette 
maskinen på pause.
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SIKKERHETSHENSYN: Mens maskinen er i 
robotmodus, må du ikke ta i rattet eller føre hender 
eller armer gjennom hullene i rattet. I robotmodus 
kan rattet bevege seg raskt og uventet.

MERK: Maskinen er utstyrt med joy-ride-sensorer. 
Hvis noen forsøker å sitte på setet eller holde i 
rattet under bruk i robotmodus, stopper maskinen 
automatisk og utløser en forespørsel om assistanse.

23. Hvis det utløses forespørsel om assistanse, 
settes maskinen automatisk på pause og 
UI-berøringsskjermen viser forespørselen 
om assistanse sammen med trinn for å løse 
problemet. Hvis en telefon er paret med ROC, 
sender ROC en tekstmelding om varselet til 
telefonen. Se SYSTEMMELDINGER.

MERK: Hvis maskinen gjentatte ganger utløser 
forespørsel om assistanse på samme sted på 
en rengjøringsrute, selv når det ikke fi nnes noen 
hindringer, kan det foreligge en faktor i omgivelsene, 
for eksempel en refl eksjon, som gjør at maskinen 
aner en hindring i rengjøringsbanen. For å få hjelp til 
å løse problemet kan du ta kontakt med kundeservice 
og oppgi hjem-markørnummeret, rutebokstaven, 
problemområdet og bilder av det maskinen ser (hvis 
mulig). Det kan hende at kundeservice kan justere 
ruten eksternt for å forbedre ytelsen.

24. Hvis maskinen må startes på nytt på grunn av 
en forespørsel om assistanse som stoppet den, 
må du observere skureytelsen for å sikre at alle 
komponentene fungerer som de skal.

25. Når maskinen fullfører robotruten, vil UI-
berøringsskjermen vise COMPLETE, samt 
ruteinformasjon, hvor lang tid den har brukt på 
ruten, og et kart over ruten som viser de rengjorte 
områdene. Trykk på DONE for å gå tilbake til 
hovedmenyen.

26. Hvis fl ere ruter ble kjørt, bruker du pilene til å 
navigere til hver merknad om fullført rute.

27. Trykk på RUN ROUTE for å velge en annen 
rengjøringsrute som skal kjøres i robotmodus (se 
forrige trinn).

28. Hvis du er ferdig med rengjøringen, kjører du 
maskinen til en angitt parkeringsstasjon, setter 
nøkkelen inn i PÅ/AV-nøkkelbryteren og vrir PÅ/
AV-nøkkelbryteren til av.
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AUTONOM RUTEHISTORIKK
Opplæringssenteret har korte opplæringsvideoer om 
oppgaver knyttet til daglig vedlikehold og periodisk 
vedlikehold.

1. Etter vellykket angivelse av PIN (personlig 
identifi kasjonsnummer), viser UI-
berøringsskjermen hovedmenyen. Trykk på 
SETTINGS for å gå til menyen for innstillinger.

2. Trykk på HISTORY.

3. Det vises et skjermbilde for WEEKLY 
HISTORY. Trykk på ønsket rute for å sjekke 
rengjøringshistorikken.

Hjem-markørnummeret, ruten, tiden ruten ble 
kjørt og hvor lang tid det tok maskinen å kjøre 
ruten, vises ved siden av symbolet for hjem-
markøren. Datoen ruten ble kjørt, vises over 
ruteinformasjonen. Trykk på BACK-knappen for å 
gå tilbake til innstillingsmenyen.

4. Se på skjermbildet CLEANING HISTORY. De 
oransje delene av ruten er de områdene av ruten 
som er blitt rengjort. De hvite delene er områder 
som ikke har blitt rengjort.

5. Når du er ferdig med å kontrollere 
rengjøringshistorikken, trykker du på BACK for å 
gå tilbake til innstillingsmenyen. Trykk på BACK 
igjen for å gå tilbake til hovedmenyen.
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OPPLÆRINGSSENTER
Opplæringssenteret har korte opplæringsvideoer 
om opplærings, daglig vedlikehold og periodiske 
vedlikeholdsoppgaver.

1. Etter vellykket angivelse av PIN (personlig 
identifi kasjonsnummer), viser UI-
berøringsskjermen hovedmenyen. Trykk på 
LEARN.

2. Velg ønsket video fra listen over videoer.

.

3. Trykk på BACK for å gå tilbake til hovedmenyen.

FORESPØRSLER OM ASSISTANSE UNDER 
ROBOTDRIFT
Når det utløses en forespørsel om assistanse under 
robotdrift, settes maskinen automatisk på pause. 
UI-berøringsskjermen viser den utløste forespørselen 
om assistanse og trinn for å løse problemet. Om 
nødvendig kan maskinen fortsatt kjøres manuelt, men 
alle skurefunksjoner blir deaktivert.
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REDIGERE/SLETTE RUTER
1. Slå PÅ/AV-nøkkelbryteren på.

2. Trykk på SETTINGS i hovedmenyen på UI-
berøringsskjermen.

3. Trykk på ROUTES.

4. Velg ønsket hjemplassering for å vise rutene som 
skal redigeres på den plasseringen.

MERK: Hvis maskinen er programmert for fl ere 
hjemplasseringer, blir hjemplasseringene listet opp i 
kronologisk rekkefølge fra lavest til høyest på UI-
berøringsskjermen.

5. Alle eksisterende ruter for den valgte 
hjemplasseringen vises på UI-berøringsskjermen. 
Trykk på ruten du vil redigere.
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6. Trykk på ADD LABEL for å angi navn på en lagret 

rute.

MERK: Hvis du velger SAVE uten å tilordne en 
navnelapp til ruten, vises standardnavnet <NO 
LABEL> på den lagrede ruten.

7. Angi et navn for den lagrede ruten.

MERK: Ruteetiketter kan ha maksimalt 15 tegn.

8. Trykk på REMOVE LABEL for å fjerne et tilordnet 
navn fra en eksisterende rute.

MERK: Når et lagret rutenavn fjernes, blir 
standardnavnet <NO LABEL> tilordnet ruten.

9. Trykk på DELETE ROUTE for å slette den valgte 
ruten fra maskinen for godt.

MERK: Trykk på BACK for å avbryte slettingen av 
ruten og gå tilbake til listen over eksisterende ruter.
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10. Trykk på YES for å bekrefte slettingen av ruten og 

slette den valgte ruten for godt.

MERK: En slettet rute kan ikke hentes tilbake av 
programvaren. Hvis en rute blir slettet ved et uhell, 
må den læres bort på nytt (se LÆRE BORT EN NY 
RUTE).

MERK: Trykk på CANCEL for å avbryte slettingen av 
ruten og gå tilbake til listen over ruter.

11. Alle eksisterende ruter for den valgte 
hjemplasseringen vises. Den slettede ruten vises 
ikke lenger på skjermen.

12. Hvis du er ferdig med å slette ruter for den valgte 
hjem-markøren, trykker du på BACK for å gå 
tilbake til innstillingsmenyen. Trykk på BACK igjen 
for å gå tilbake til hovedmenyen.
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TØMME OG RENGJØRE TANKENE

Når rengjøringen er ferdig, må oppsamlingstanken 
tømmes og rengjøres. Vaskemiddeltanken kan så 
fylles igjen, og du kan fortsette rengjøringen.

1. Kjør maskinen til et avløp.

2. Slå av maskinens PÅ/AV-bryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

3. Vipp førersetet framover og hekt setelåsen på 
plass for å holde setet oppe.

4. Ta av tømmeslangen til oppsamlingstanken. Mens 
du holder slangen opp, fjerner du pluggen og 
deretter senker du sakte tømmeslangen ned til 
avløpet eller utslagsvasken.

5. Løft av tanklokket. Skyll ut oppsamlingstanken 
med rent vann.

ADVARSEL: Brennbare materialer kan 
forårsake eksplosjon eller brann. Ikke 
bruk brennbare materialer i tanken(e).

MERK: IKKE rengjør tankene med damp. Sterk varme 
kan skade tankene og delene.

6. Skyll fl ottørsensoren som befi nner seg på 
innsiden av oppsamlingstanken.

7. Sett på plass hetten på tømmeslangen til 
oppsamlingstanken og monter tømmeslangen 
tilbake på montasjeklipsen etter at tanken er tømt.
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12. Spyl vaskemiddeltanken og skyll fl ottørsensoren 

som befi nner seg inne i bakdelen av 
vaskemiddeltanken. Skyll skjermfi lteret i bunnen 
av tanken.

13. Skyv forsiktig oppsamlingstanken framover for å 
lukke vaskemiddeltanken.

14. Hekt av setelåsen og senk førersetet.

15. Rengjør fronten av vaskemiddeltanken gjennom 
den fremre adgangsåpningen som befi nner seg 
under det fremre vaskemiddeltanklokket. Tørk av 
bunnen av lokket og tankpakningen før du setter 
lokket på plass.

16. Sett hetten tilbake på tømmeslangen til 
vaskemiddeltanken og monter tømmeslangen 
tilbake på montasjeklipsen etter at tanken er tømt.

8. Ta av og rengjør vakuumviftefi lteret. 
Rengjør fi lteret med en fuktig klut eller 
lavtrykks vannslange hvis det er skittent. La 
vakuumviftefi lteret tørke helt før du setter det på 
plass i maskinen igjen.

9. Lukk dekselet på gjenvinningstanken.

10. Ta av tømmeslangen til vaskemiddeltanken. Mens 
du holder slangen opp, fjerner du pluggen og 
deretter senker du sakte tømmeslangen ned til 
avløpet eller utslagsvasken.

11. Vipp oppsamlingstanken tilbake for å få tilgang 
til vaskemiddeltanken. Forsikre deg om at 
oppsamlingstanken er tom før du vipper den.
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SYSTEMMELDINGER

VARSLER – MANUELL MODUS
Operatøren mottar et varsel når det er et mekanisk/
elektronisk problem med maskinen under drift i 
manuell modus. Kritiske varsler krever at operatøren 
stopper maskinen. Ved rutinemessige varsler kan 
operatøren fortsette å bruke maskinen. 

For å tilbakestille varselindikatorene må du slå 
av maskinen og eliminere årsaken til varselet. 
Varselindikatoren blir tilbakestilt når maskinen startes 
på nytt.

Se varseltabellen under for å fastslå årsaken til feilen 
og fi nne mulige tiltak.

Hvis maskinen må startes på nytt på grunn av 
et varsel som stoppet den, må du observere 
skureytelsen for å sikre at alle komponentene fungerer 
som de skal.

Varsel(er) Årsak(er) Symbol Tilleggsindikator(er)
Løsning (vises på 
UI-berøringsskjermen)

200 RECOVERY 
TANK FULL *

Oppsamlingstanken er 
full.

Kontrollys for 
vaskemiddeltilførsel 
og LED-lys for 
sugevifte-/nalknapp 
blinker.

1. Tøm oppsamlingstanken.

201 WATER 
TANK EMPTY *

Vanntanken er tom. Kontrollys for 
vaskemiddeltilførsel 
og LED-lys for 
sugevifte-/nalknapp 
blinker.

1. Inspiser og fyll vanntanken.

202
BATTERY IS 
TOO LOW *

Batteriene må lades. Piper eller kvitrer 
hvert 10. sekund.

1. Kjør maskinen til en ladestasjon.
2. Slå av maskinen.
2. Inspiser og lad batteriene.
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Varsel(er) Årsak(er) Symbol Tilleggsindikator(er)
Løsning (vises på 
UI-berøringsskjermen)

203 TRACTION 
MOTOR ERROR

Problemer med drivkraft. LED-lysene til 
retningsviseren 
blinker.

1. Slå av roboten
2. Koble fra batteriet i 16 sekunder.
3. Koble til batterikabelen igjen og slå 
på maskinen.
4. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

204
BRUSH ERROR

Skadede børster.
Det sitter fast rusk i 
børsten.

Kontrollys for 
børstetrykk og LED 
for 1-Step-knappen 
blinker.

1. Inspiser børster/puter for å se etter 
skade eller rusk.
2. Juster eller skift ut etter behov.
3.  Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

205
VACUUM 
ERROR

Hindring fanget i 
sugeslangen.
Sugeslangen er ødelagt.

LED for sugevifte-/
nalknapp blinker.

1. Se etter skade eller rusk på 
sugeapparat og slange.
2. Ta kontakt med kundeservice hvis 
slangen er ødelagt.

206 SQUEEGEE 
ERROR

Hindring fanget i nalen.
Skadet eller manglende 
nal.

LED for sugevifte-/
nalknapp blinker.

1. Se etter skade eller rusk på nalen.
2. Juster eller skift ut etter behov.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

207
SCRUB DECK 
ERROR

En hindring forhindrer 
skuredekket fra å heves/
senkes.

Kontrollys for 
børstetrykk og LED 
for 1-Step-knappen 
blinker.

1. Slå av maskinen.
2. Se etter skade på skuredekket.
3. Slå på maskinen.
4. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

208
NO BRUSH 
ERROR

Ingen børster installert.
Børstene er ikke riktig 
installert.

Kontrollys for 
børstetrykk og LED 
for 1-Step-knappen 
blinker.

1. Sørg for at børstene eller putene er 
riktig installert.
2. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

209
SEAT SENSOR 
TRIGGERED

Det er en person 
eller gjenstand 
på operatørsetet 
mens maskinen er i 
robotmodus.

N/A 1. Kontroller at setet er tomt.

210
PROCESSOR 
ERROR

N/A 1. Start maskinen på nytt.
2. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

216
E-STOP 
ENGAGED

Nødstoppknappen er  
aktivert.**

Alle LED-lysene på 
kontrollpanelet vil 
blinke.

1. Inspiser maskinen og området 
rundt.
2. Hvis alt er klart, deaktiverer du 
nødstoppknappen.

217
SENSOR 
CHECK IN 
PROGRESS

Sensorene har 
identifi sert en potensiell 
fare.

N/A 1. Kjør maskinen 10–15 fot bortover 
ruten.
2. Hvis banen er klar, trykker du på 
start/pause-knappen for å fortsette.

* Alle skurefunksjoner stoppes, men maskinen kan 
fortsatt kjøres. Trykk om nødvendig på 1-Step-
knappen i ett minutt til med drift for å hente opp 
stående vann eller vaskemiddel.

**Se NØDSTOPPKNAPPER for nødstopprelaterte 
skjermer/varsler.

MERK: Ta kontakt med en Tennant-representant for 
alle andre feilkoder.
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ASSISTANSE – ROBOTMODUS
Operatøren mottar en forespørsel om assistanse 
og maskinen blir satt på pause når det fi nnes et 
mekanisk/elektronisk problem med maskinen under 
drift i robotmodus. Alle skurefunksjoner blir deaktivert 
når det utløses en forespørsel om assistanse. 
Maskinen kan kjøres manuelt ved en forespørsel om 
assistanse, men alle skurefunksjoner er deaktivert. 
Når en telefon er paret med ROC for å motta varsler, 
sendes en tekstmelding om varselet sammen med 
maskinens posisjon til den parede telefonen.

Følg instruksjonene på skjermen for å fjerne en 
forespørsel om assistanse.

Se tabellen over forespørsler om assistanse under 
for å fastslå årsaken til forespørselen og fi nne mulige 
tiltak.

Hvis maskinen må startes på nytt på grunn av 
en forespørsel om assistanse som stoppet den, 
må du observere skureytelsen for å sikre at alle 
komponentene fungerer som de skal.

Assistanse Årsak(er) Symbol Tilleggsindikator(er) Løsning
100 - 102,
STEERING 
ERROR

Elektronisk/mekanisk 
problem med styringen.

N/A 1. Slå av maskinen.
2. Vent i 15 sekunder.
3. Slå på maskinen.
4. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

103 - 104,
PATH IS 
BLOCKED

Hindring(er) på 
rengjøringsruten.

N/A 1. Sørg for at roboten har klar bane, 
eller kjør forbi eventuelle hindringer.
2. Trykk på den BLÅ start/pause-
knappen for å starte.

105 - 106
ROBOT IS OFF 
PATH

Maskinen er utenfor den 
angitte skurebanen.

N/A 1. Følg den blå pilen og kjør til den 
røde banen.
2. Når banen er riktig, blir den hvit.
3. Trykk på den bakre BLÅ start/
pause-knappen for å starte.
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Assistanse Årsak(er) Symbol Tilleggsindikator(er) Løsning
200 RECOVERY 
TANK FULL *

Oppsamlingstanken er 
full.

Kontrollys for 
vaskemiddeltilførsel 
og LED-lys for 
sugevifte-/nalknapp 
blinker.

1. Tøm oppsamlingstanken.
2. Returner til rengjøringsbanen.
3. Trykk på den bakre BLÅ start/
pause-knappen for å starte.

201 WATER 
TANK EMPTY *

Vanntanken er tom. Kontrollys for 
vaskemiddeltilførsel 
og LED-lys for 
sugevifte-/nalknapp 
blinker.

1. Fyll vanntanken.
2. Returner til rengjøringsbanen.
3. Trykk på den bakre BLÅ start/
pause-knappen for å starte.

202
BATTERY IS 
TOO LOW *

Batteriene må lades. Piper eller kvitrer 
hvert 10. sekund.

1. Kjør til en ladestasjon.
2. Inspiser og lad batteriene.

203 TRACTION 
MOTOR ERROR

Problemer med drivkraft. LED-lysene til 
retningsviseren 
blinker.

1. Slå av roboten
2. Koble batteriet fra og deretter til 
igjen.
3. Slå roboten på igjen.
4. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

204
BRUSH ERROR

Skadede børster.
Det sitter fast rusk i 
børsten.

Kontrollys for 
børstetrykk og LED 
for 1-Step-knappen 
blinker.

1. Inspiser børster/puter for å se etter 
skade eller rusk. Juster eller skift ut 
etter behov.
2. Hvis det ikke er noen problemer, 
trykker du på den BLÅ start/pause-
knappen på baksiden for å fortsette.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

205
VACUUM 
ERROR

Hindring fanget i 
sugeslangen.
Sugeslangen er ødelagt.

LED for sugevifte-/
nalknapp blinker.

1. Se etter skade eller rusk på 
sugeapparat og slange.
2. Hvis slangen er klar, trykker du 
på den BLÅ start/pause-knappen 
for å fortsette. Ta kontakt med 
kundeservice hvis slangen er ødelagt.

206 SQUEEGEE 
ERROR

Hindring fanget i nalen.
Skadet eller manglende 
nal.

LED for sugevifte-/
nalknapp blinker.

1. Se etter skade eller rusk på nalen. 
Juster eller skift ut etter behov.
2. Hvis det ikke er noen problemer, 
trykker du på den BLÅ start/pause-
knappen på baksiden for å fortsette.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

207
SCRUB DECK 
ERROR

En hindring forhindrer 
skuredekket fra å heves/
senkes.

Kontrollys for 
børstetrykk og LED 
for 1-Step-knappen 
blinker.

1. Slå av og inspiser maskinen.
2. Hvis det ikke er noen problemer, 
trykker du på den BLÅ start/pause-
knappen på baksiden for å fortsette.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

208
NO BRUSH 
ERROR

Ingen børster installert.
Børstene er ikke riktig 
installert.

Kontrollys for 
børstetrykk og LED 
for 1-Step-knappen 
blinker.

1. Sørg for at børstene eller putene er 
riktig installert.
2. Hvis det ikke er noen problemer, 
trykker du på den BLÅ start/pause-
knappen på baksiden for å fortsette.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

209
SEAT SENSOR 
TRIGGERED

Det er en person 
eller gjenstand 
på operatørsetet 
mens maskinen er i 
robotmodus.

N/A 1. Kontroller at setet er tomt.
2. Trykk på den bakre BLÅ start/
pause-knappen for å starte.
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Assistanse Årsak(er) Symbol Tilleggsindikator(er) Løsning
210
UNKOWN 
ERROR

Feil(er) i ukjent 
opprinnelse.

N/A 1. Slå av og inspiser maskinen.
2. Start maskinen på nytt.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

211
THROTTLE 
ERROR

Gass elektronisk/ 
mekanisk problem.

N/A 1. Inspiser gassen.
2. Hvis du ikke fi nner noen problemer, 
trykker du på start/pause-knappen for 
å fortsette.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

212
BRAKE ERROR

Problem med 
elektronisk/mekanisk 
bremsepedal.

N/A 1. Inspiser bremsepedalen.
2. Hvis du ikke fi nner noen problemer, 
trykker du på start/pause-knappen for 
å fortsette.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

215 
SENSOR 
CHECK IN 
PROGRESS

Sensorene skanner 
området.

N/A 1. Kjør maskinen 10–15 fot bortover 
banen.
2. Trykk på den BLÅ start/pause-
knappen for å fortsette.

216
PATH IS 
BLOCKED

Hindring(er) på 
rengjøringsruten.

N/A 1. Sørg for at roboten har klar bane, 
eller kjør forbi eventuelle hindringer.
2. Trykk på den bakre BLÅ start/
pause-knappen for å starte.

217
POTENTIAL 
HAZARD 
DETECTED

Sensorene har 
identifi sert en potensiell 
fare.

N/A 1. Inspiser maskinen.
2. Sørg for at maskinens har klar 
bane, eller kjør forbi eventuelle 
hindringer.
3. Hvis banen er klar, trykker du på 
den BLÅ start/pause-knappen for å 
fortsette.

218 
STEERING 
ERROR

Elektronisk/mekanisk 
problem med styringen.

N/A 1. Slå av maskinen.
2. Vent i 15 sekunder.
3. Slå på maskinen.
4. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

219 
PATH IS 
BLOCKED

Hindring(er) på 
rengjøringsruten.

N/A 1. Sørg for at banen er klar.
2. Kjør forbi eventuelle hindringer.
3. Trykk på den BLÅ start/pause-
knappen for å fortsette.

222
PEDAL 
PRESSED

Pedalen har blitt trykket 
ned under robotmodus.

N/A 1. Kontroller at pedalen er klar.
2. Trykk på den bakre BLÅ start/
pause-knappen.

223, 224, 225
SENSOR 
ERROR

Skitt, smuss eller skade 
på sensor(er).

N/A 1. Rengjør alle sensorene med en ren 
mikrofi berklut.
2. Se etter skade og hindringer.
3. Hvis du ikke fi nner noen problemer, 
trykker du på den BLÅ start/pause-
knappen for å fortsette.
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Assistanse Årsak(er) Symbol Tilleggsindikator(er) Løsning
226, 228
LEFT 
SENSOR NOT 
RESPONDING

Skitt, smuss eller skade 
på sensor(er).

N/A 1. Rengjør alle sensorene med en ren 
mikrofi berklut.
2. Se etter skade og hindringer.
3. Hvis du ikke fi nner noen problemer, 
trykker du på den BLÅ start/pause-
knappen for å fortsette.

227, 229
RIGHT 
SENSOR NOT 
RESPONDING

Skitt, smuss eller skade 
på sensor(er).

N/A 1. Rengjør sensorene på høyre side 
med en ren mikrofi berklut.
2. Se etter skade og hindringer.
3. Hvis du ikke fi nner noen problemer, 
trykker du på den BLÅ start/pause-
knappen for å fortsette.

230, 9010
LEFT SIDE 
OBSTACLE 
DETECTED

Hindring(er) på 
rengjøringsruten.

N/A 1. Inspiser maskinen og området 
rundt.
2. Kjør forbi eventuelle hindringer.
3. Hvis banen er klar, trykker du på 
start/pause-knappen for å fortsette.

231, 9011
RIGHT SIDE 
OBSTACLE 
DETECTED

Hindring(er) på 
rengjøringsruten.

N/A 1. Inspiser maskinen og området 
rundt.
2. Kjør forbi eventuelle hindringer.
3. Hvis banen er klar, trykker du på 
start/pause-knappen for å fortsette.

232
POTENTIAL 
HAZARD 
DETECTED

Potensiell fare er 
oppdaget.

N/A 1. Inspiser maskinen.
2. Sørg for at maskinens har klar 
bane, eller kjør forbi eventuelle 
hindringer.
3. Hvis banen er klar, trykker du på 
start/pause-knappen for å fortsette.

233 CLIFF 
DETECTED

Plutselig fall oppdaget. N/A 1. Sørg for at maskinen ikke brukes i 
nærheten av trapper eller rulletrapper.
2. To resume, press the Start/Pause 
button.

234-237
MACHINE 
ERROR

Feil oppdaget på 
maskinen.

N/A 1. Slå av og inspiser maskinen.
2. Hvis du ikke fi nner noen problemer, 
trykker du på den start/pause-
knappen for å fortsette.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

300, 301
ROBOT IS OFF 
PATH

Maskinen er utenfor den 
angitte skurebanen.

N/A 1. Følg den blå pilen og kjør til den 
røde banen.
2. Når banen er riktig, blir den hvit.
3. Trykk på den bakre BLÅ start/
pause-knappen for å starte.

302 - 309
PATH IS 
BLOCKED

Hindring(er) på 
rengjøringsruten.

N/A 1. Sørg for at roboten har klar bane, 
eller kjør forbi eventuelle hindringer.
2. Trykk på den bakre BLÅ start/
pause-knappen for å starte.

500
EMERGENCY 
STOP ENGAGED

Nødstoppknappen er 
trykket.

N/A 1. Inspiser maskinen og området 
rundt.
2. Hvis banen er klar, slipp ut 
nødstoppet.

507, 508 
PATH IS 
BLOCKED

Hindring(er) på 
rengjøringsruten.

N/A 1. Sørg for at roboten har klar bane, 
eller kjør forbi eventuelle hindringer.
2. Trykk på den bakre BLÅ start/
pause-knappen for å starte.
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Assistanse Årsak(er) Symbol Tilleggsindikator(er) Løsning
510 - 514
PATH 
FOLLOWING 
ERROR

Maskinen er utenfor den 
angitte banen.

N/A 1. Start maskinen på nytt.
2. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

6000, 8100
LOWER 
SENSOR DIRTY

Skitt, smuss eller skade 
på sensor(er)

N/A 1. Rengjør nedre sensor forsiktig 
med en ren mikrofi berklut og se etter 
skade.
2. Start maskinen på nytt.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer. 

6001, 8200
UPPER SENSOR 
DIRTY

Skitt, smuss eller skade 
på sensor(er)

N/A 1. Rengjør øvre sensor forsiktig med 
en ren mikrofi berklut og se etter 
skade.
2. Start maskinen på nytt.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer. 

6002
FRONT CAMERA 
DIRTY

Skitt, smuss eller skade 
på sensor(er)

N/A 1. Rengjør kameraet foran forsiktig 
med en ren mikrofi berklut og se etter 
skade.
2. Start maskinen på nytt.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer. 

8300 - 8600
SENSOR 
ERROR

Skitt, smuss eller skade 
på sensor(er)

N/A 1. Rengjør alle sensorene med en ren 
mikrofi berklut.
2. Se etter skade og hindringer.
3. Hvis du ikke fi nner noen problemer, 
trykker du på start/pause-knappen for 
å fortsette. 

8610

UNKNOWN 
ERROR

Feil av ukjent 
opprinnelse.

N/A 1. Slå av og inspiser maskinen.
2. Start maskinen på nytt.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

8800
PATH IS 
BLOCKED

Hindring(er) på 
rengjøringsruten.

N/A 1. Sørg for at roboten har klar bane, 
eller kjør forbi eventuelle hindringer.
2. Trykk på den bakre BLÅ start/
pause-knappen for å starte.

9001
IMPACT 
DETECTED

Maskinpåvirkning 
oppdaget.

N/A 1. Inspiser maskinen.
2. Kjør forbi eventuelle hindringer.
3./ Hvis banen er klar, trykker du på 
start/pause-knappen for å fortsette.

10000
ROUTE LOST

Roboten har mistet 
rengjøringsbanen.

1. Kjør maskinen til hjem-markøren.
2. Start ruten på nytt.

10001
ROBOT IS OFF 
PATH

Maskinen er utenfor den 
angitte skurebanen.

N/A 1. Følg den blå pilen og kjør til den 
røde banen.
2. Når banen er riktig, blir den hvit.
3. Trykk på den bakre BLÅ start/
pause-knappen for å starte.

40002, 40006
STEERING 
ERROR

Elektronisk/mekanisk 
problem med styringen.

N/A 1. Slå av maskinen.
2. Vent i 15 sekunder.
3. Slå på maskinen.
4. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer. 
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Assistanse Årsak(er) Symbol Tilleggsindikator(er) Løsning
50001
POTENTIAL 
HAZARD 
DETECTED

Potensiell fare er 
oppdaget.

N/A 1. Se etter ramper, rulletrapper eller 
potensielle fall i området.
2. Kjør maskinen bortover banen.
3. To resume, press the Start/Pause 
button.

60161, 60173, 
60400, 60422, 
60423, 60424, 
60442, 60461
UNKNOWN 
ERROR

Feil av ukjent 
opprinnelse.

N/A 1. Slå av og inspiser maskinen.
2. Start maskinen på nytt.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

60500, 60501, 
60503
LITHIUM 
BATTERY 
SYSTEM FAULT

Feil i litium-
batterisystemet

N/A 1. Start maskinen på nytt.
2. Ta kontakt med kundeservice hvis 
problemet vedvarer.

* Alle skurefunksjoner stoppes, men maskinen kan 
fortsatt kjøres. Trykk om nødvendig på 1-Step-
knappen i ett minutt til med drift for å hente opp 
stående vann eller vaskemiddel.

MERK: Ta kontakt med en Tennant-representant for 
alle andre feilkoder.
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SYSTEM ERRORS (ROBOTIC MODE / MANUAL 
MODE)
Hvis det skulle vises systemfeilkode, må du slå 
av maskinen, vente i 15 sekunder og deretter slå 
maskinen på igjen. Ta kontakt med kundeservice 
umiddelbart hvis systemfeilen vedvarer.

FEIL PÅ LIDAR-SENSOR / KAMERA
Operatøren mottar en feilmelding når det oppstår et 
problem med LIDAR-sensorene eller kameraene. Alle 
robotskurefunksjoner blir deaktivert ved et LIDAR- 
eller kamerarelatert varsel.

Det vises et «Startup Errors»-skjermbilde når det 
fi nnes feil på LIDAR-sensor eller kamera som vil 
påvirke maskinens robotytelse. Oppstartsfeilen(e) 
og tilhørende feilkodenummer(e) blir også vist på 
skjermen, sammen med instruksjoner om hvordan 
du fjerner varselet. Maskinen kan ikke brukes i 
robotmodus før alle oppstartsfeil er rettet opp. 

Trykk på knappen SETTINGS for å gå videre til 
innstillingsmenyen.

Innstillingsmenyen vises med en STARTUP ERROR!-
advarsel øverst til venstre på skjermen.

Se etter smuss, rusk, fl ekker og skade på LIDAR-
sensorene og kameraene som kan være årsak til 
oppstartsfeilene. Fjern alt smuss, rusk og fl ekker fra 
kamera(ene)/LIDAR-sensor(ene). Se KAMERAER OG 
SENSORER i VEDLIKEHOLD-delen. Start maskinen 
på nytt. Ta kontakt med kundeservice hvis problemet 
vedvarer

Se feiltabellen under for å fastslå årsaken til 
meldingen og fi nne mulige tiltak.
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Feilkode Feil Løsning
0, 1, 4, 401, 411, 

700, 800
Ukjent feil 1. Slå av maskinen

2. Vent i 15 sekunder.
3. Slå på maskinen.
4. Ta kontakt med kundeservice umiddelbart hvis maskinen fortsatt ikke 
kan brukes etter fl ere omstartsforsøk.

202 Lavt batterinivå 1. Kjør til en ladestasjon.
2. Inspiser og lad batteriene.

501, 504, 20003, 
20009

Gyro sitter fast 1. Slå av maskinen
2. Koble fra batterikabelen.
3. Vent 15 sekunder, og koble deretter til batterikabelen igjen.
4. Slå på maskinen.
5. Ta kontakt med kundeservice umiddelbart hvis maskinen fortsatt ikke 
kan brukes etter fl ere omstartsforsøk.

502, 503 Skannefeil for hjem-markør 1. Returner til hjem-markør.
2. Skann hjem-markøren på nytt.
3. Ikke fl ytt maskinen før skanningen er fullført.

509 Feil ved fl ashing av fastvaren 1. Start maskinen på nytt.
2. Ta kontakt med kundeservice umiddelbart hvis maskinen fortsatt ikke 
kan brukes etter fl ere omstartsforsøk.

20005 Sensorfeil 1. Rengjør nedre sensor forsiktig med en ren mikrofi berklut og se etter 
skade.*
2. Ta kontakt med kundeservice umiddelbart hvis maskinen fortsatt ikke 
kan brukes etter fl ere omstartsforsøk.

40007 Justering av styrekalibrering 
nødvendig

1. Kjør maskinen til en ladestasjon.
2. Slå av maskinen.
3. Kontakt kundeservice, inkluder feilkodenummeret. Denne maskinen 
må kalibreres på nytt.

5001 Ukalibrert 1. Start maskinen på nytt.
2. Ta kontakt med kundeservice umiddelbart hvis maskinen fortsatt ikke 
kan brukes etter fl ere omstartsforsøk.

5004, 5014
5024, 5025

5026

Venstre 3D-kamera svarer 
ikke

1. Rengjør venstre 3D-kamera forsiktig med en ren mikrofi berklut og se 
etter skade.*
2. Start maskinen på nytt.
3. Ta kontakt med kundeservice umiddelbart hvis maskinen fortsatt ikke 
kan brukes etter fl ere omstartsforsøk.

5005, 5015
5027, 5028

5029

Høyre 3D-kamera svarer ikke 1. Rengjør høyre 3D-kamera forsiktig med en ren mikrofi berklut og se 
etter skade.*
2. Start maskinen på nytt.
3. Ta kontakt med kundeservice umiddelbart hvis maskinen fortsatt ikke 
kan brukes etter fl ere omstartsforsøk.

5002, 5003
5006, 5013, 
5016, 5030
5031, 5032

Skråstilt (øvre) LIDAR svarer 
ikke

1. Rengjør øvre LIDAR forsiktig med en ren mikrofi berklut og se etter 
skade eller hindringer.*
2. Start maskinen på nytt.
3. Ta kontakt med kundeservice umiddelbart hvis maskinen fortsatt ikke 
kan brukes etter fl ere omstartsforsøk. ***

5007, 5017
5033, 5034

5035

Planar (nedre) LIDAR 
responderer ikke

1. Rengjør nedre LIDAR forsiktig med en ren mikrofi berklut og se etter 
skade eller hindringer.*
2. Start maskinen på nytt.
3. Ta kontakt med kundeservice umiddelbart hvis maskinen fortsatt ikke 
kan brukes etter fl ere omstartsforsøk. ***

5021, 5022
5023

Fremre 3D-kamera svarer 
ikke

1. Rengjør fremre 3D-kamera forsiktig med en ren mikrofi berklut og se 
etter skade.*
2. Legg merke til om LED-lysene på kameraet blinker.**
3. Start maskinen på nytt.
4. Ta kontakt med kundeservice umiddelbart hvis maskinen fortsatt ikke 
kan brukes etter fl ere omstartsforsøk.
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Feilkode Feil Løsning
5008 Maskinen svarer ikke. 1. Start maskinen på nytt.

5010 Kilometertelleren svarer ikke. 1. Start maskinen på nytt.

5011 Transformatoren svarer ikke. 1. Start maskinen på nytt.

5019 Sensorene svarer ikke. 1. Start maskinen på nytt.

5036 Feil ved sensoroppdatering. 1. Start maskinen på nytt.

20000, 20001, 
20006, 20008

Rutefeil 1. Tren opp ruten på nytt, og start og avslutt med samme hjem-markør.

20002 Rutefeil 1. Tren opp ruten på nytt slik at den blir minst to minutter lang.

20004 Rutefeil 1. Tren opp ruten på nytt.
2. Ikke kjør bakover mens du trener opp ruten.

20005 Sensorfeil 1. Rengjør øvre sensor forsiktig med en ren mikrofi berklut og se etter 
skade.*
2. Trykk på den blå knappen bak hvis du ikke fi nner noen problemer.

20007 Rutefeil 1. Ruten kunne ikke lagres.
2. Tren opp ruten på nytt.

29999 Ruten kunne ikke lagres 1. Tren opp ruten på nytt, og start og avslutt med samme hjem-markør.

30000 Kommunikasjonsfeil 1. Start maskinen på nytt.
2. Ta kontakt med kundeservice hvis problemet vedvarer.

30001 Feil 1. Kunne ikke laste inn rutedata, prøv igjen.

40002 Styrefeil 1. Slå av og inspiser maskinen.
2. Start maskinen på nytt.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis problemet vedvarer.

40003 USB-tilkoblingsfeil 1. Slå av og inspiser maskinen.
2. Start maskinen på nytt.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis problemet vedvarer.

40004 Gyro-feil 1. Slå av og inspiser maskinen.
2. Start maskinen på nytt.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis problemet vedvarer.

40005 Sensorfeil 1. Sørg for at maskinen har plass til å bevege seg.
2. Kjør om nødvendig maskinen forbi eventuelle hindringer.
3. Trykk på den blå knappen bak hvis det er klart.

40006 Styrefeil 1. Slå av maskinen.
2. Start maskinen på nytt.
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Feilkode Feil Løsning
40007 Styrefeil 1. Slå av maskinen.

2. Start maskinen på nytt.
3. Ta kontakt med kundeservice hvis problemet vedvarer.

50001 Potensiell fare oppdaget 1. Se etter ramper, rulletrapper eller potensielle fall i området.
2. Kjør maskinen videre bortover banen.
3. Trykk på den blå knappen bak for å fortsette.

60502 Litium-batterisystemfeil 1.  Start maskinen på nytt.
2. Ta kontakt med kundeservice hvis problemet vedvarer.

* MERK: Se KAMERAER OG SENSORER i 
VEDLIKEHOLD-delen hvis du vil ha informasjon om 
rengjøring og stell av kameraene/LIDAR-ene.

** MERK: LED-lysene blinker ikke, noe som indikerer 
mulige vedlikeholdsproblemer med 3D-kameraet.

*** MERK: Det kan være nødvendig å sende et 
nærbilde/video av LIDAR-en til kundeservice for å 
fastslå omfanget av mulige skader eller problemer 
som gjør at LIDAR-en ikke kan brukes.
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MASKINFEILSØKING

Problem Årsak Løsning
Det ligger igjen 
vann – dårlig 
eller ingen 
vannopphenting

Vakuumvifte slått av Slå vakuumvifte på

Nal i hevet posisjon for dobbel skuring Senk nal fra hevet posisjon for dobbel skuring

Slitte nalblader Roter eller skift ut nalblader

Nal er feiljustert Juster nal

Sugeslangen er tilstoppet Spyl sugeslangene

Vakuumviftefi lteret er skittent Rengjør vakuumviftefi lteret

Vakuumviftedekselpakningene er slitt Skift ut pakninger

Skitt sitter fast på nal Fjern søl

Vakuumslange til nal eller gjenvinningstank frakoblet 
eller ødelagt

Koble til eller skift ut vakuumslange

Lokket på oppsamlingstanken er ikke helt lukket Kontroller om det er noen hindringer og lukk 
lokket

Suget slås ikke på Vakuumviftebryteren slått av Slå vakuumviftebryteren på

Gjenvinningstank full Tøm oppsamlingstanken

Skum fyller gjenvinningstanken Tøm gjenvinningstanken

Bruk mindre oppløsning

Sensoren i oppsamlingstanken er skitten eller sitter 
fast

Rengjør eller bytt sensor

Liten eller ingen 
væskestrøm 
til gulvet 
(konvensjonell 
skrubbemodus)

Løsningtank tom Fyll på løsningtanken

Løsningstrømning avslått Slå på løsningstrømning

Tilførselsledninger for løsning tilstoppet Skyll ut tilførselsledninger for løsning

Filteret i vaskemiddeltanken er tilstoppet Tøm vaskemiddeltanken, ta av fi lteret i 
vaskemiddeltanken, rengjør og installer på 
nytt

Dårlig 
skrubberesultat

1-Step-knappen er ikke på Slå 1-Step-knapp på

Feil vaskemiddel eller børster er brukt Kontakt en servicerepresentant fra Tennant

Gjenvinningstank full Tøm gjenvinningstanken

Løsningtank tom Fyll på løsningtanken

Smuss sitter fast på skrubbebørstene eller -putene Fjern søl

Slitt skrubbebørste Bytt skrubbebørste

Børstetrykket er satt for lett Øk børstetrykket

Lavt batterinivå Lad batteriene til laderen slås av automatisk
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ec-H2O-System

Problem Årsak Løsning
Kontrollyset for ec-H2O-
systemet blinker grønt/
rødt

Vannbehandlingspatron er utløpt Skift ut patronen (se ec�H2O UTSKIFTING 
AV VANNBEHANDLINGSPATRON)

Kontrollyset for ec-H2O-
systemet er rødt eller 
blinker* rødt

Det har blitt oppdaget ec�H2O-systemfeil Ring service.

*Kontroller at det ble tilsatt vaskemiddel i 
vaskemiddeltanken. Hvis ec�H2O-systemet ble brukt 
med vaskemiddel må du tømme vaskemiddeltanken, 
tilsette rent vann og betjene ec�H2O-systemet til 
kontrollys-koden fjernes.
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VEDLIKEHOLDSDIAGRAM

Tabellen nedenfor angir personen som er ansvarlig for 
hver av prosedyrene.

O = Operator (operatør).
T = Trained Personnel (kvalifi sert personell).

Intervall Ansv. 
person

Nøkkel Beskrivelse Prosedyre Smøremiddel/
Væske

Ant. service-
punkter

Daglig O 1 Naler på siden og bak Sjekk, vend eller bytt ut - 3

Kontroller nedbøying og nivå - 6

O 2 2D- og 3D-sensorer 
foran og på siden samt 
øvre/nedre LIDAR-
sensorer

Se etter skade Rengjør med 
medfølgende mikrofi berklut

- 8

O 3 Skurebørster/-puter Inspiser for skade, slitasje, 
smuss

- 2

O 4 Perimetervern (venstre, 
høyre og foran)

Se etter rusk, skade og 
slitasje

- 3

O 5 Gjenvinningstank Rengjør tank, skjermfi lter og 
fl ottørsensor

- 1

O 6 Vakuumviftefi lter Rengjør - 1

Ukentlig T 7 Battericeller Kontroller elektrolyttnivået 
(blysyre)

DW 3

50 timer O 8 Skjørt for 
skrubbegulvhode

Inspiser for skade og slitasje - 2

100 timer T 9 Pakninger til sugevifte 
og oppsamlingstank

Inspiser for skade og slitasje - 3

O 13 Pakninger til 
vaskemiddeltank

Inspiser for skade og slitasje 2

O 7 Batterivanningssystem 
(ekstra)

Sjekk for skade og slitasje på 
slange

- Alle

200 timer T 7 Batteripoler og kabler Kontroller og rengjør - 12

T 14 Styregirkjede Smør, sjekk spenning, og 
sjekk for skader og slitasje.

GL 1

T 15 U-ledd for ratt Smør og inspiser for skade 
og slitasje.

GL 1

500 timer T 6 Vauumviftemotor(er) Kontroller motorbørstene 
(kontroller hver 100. 
time etter første 
500-timerssjekk)

- 1

T 10 Skrubbebørstemotorer Kontroller motorbørstene 
(kontroller hver 100. 
time etter første 
500-timerssjekk)

- 2

T 11 Drivmotor Kontroller motorbørstene 
(kontroller hver 100. 
time etter første 
500-timerssjekk)

- 1

T 12 Dekk Inspiser for skade og slitasje - 3

SMØREMIDDEL/VÆSKE

DW Destillert vann
GL SAE 90 smøremiddel for veiegir
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  BATTERIER

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

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

VÅTE BLY-SYRE-BATTERIER
 – La ikke batteriet være delvis utladet over lengre 

tidsperioder.

 – For best mulig ladeytelse må batteripakken lades 
ved temperaturer under 80 °F / 27 °C og over 32 
°F / 0 °C

 – Oppretthold riktig elektrolyttnivå i det våte batteriet 
ved å kontrollere nivået ukentlig.

Følgende trinn gjelder ikke ved mulighetslading (se 
delen MULIGHETSLADING.

 – Ikke lad batteriet mer enn én gang om dagen, 
og kun etter maskinen har blitt kjørt i minst 15 
minutter.

 – La laderen lade opp batteriet fullstendig før 
maskinen brukes på nytt.

SJEKK ELEKTROLYTTNIVÅET
Våte / bly-syrebatterier krever rutinemessig 
vanning som beskrevet under. Kontroller batteriets 
elektrolyttnivå ukentlig.

MERK: Ikke kontroller elektrolyttnivået hvis maskinen 
er utstyrt med et batteridrevet vanningssystem.

08247

SIKKERHETSHENSYN: Hold alle 
metallgjenstander borte fra batteriene under 
service på maskinen. Unngå kontakt med 
batterisyre.

Elektrolyttnivået skal være litt over batteriplatene som 
vist før lading. Tilsett destillert vann hvis nivået er 
lavt. FYLL IKKE PÅ FOR MYE. Elektrolytten vil utvide 
seg og kan fl yte over under lading. Etter lading kan 
destillert vann tilsettes opp til omtrent 3 mm under 
slangene.

Before Charging After Charging

MERK: Sjekk at batterihettene er på plass under 
lading. Etter lading av batteriene kan en svovellukt 
forekomme. Det er normalt.

SJEKKE KOBLINGER / RENGJØRING
Sjekk etter løse batterikoblinger og rengjør batterienes 
overfl ate, herunder poler og kabelklemmer, med en 
sterk løsning med natron og vann etter hver 200. 
brukstime. Alle slitte eller skadde kabler må skiftes 
ut. Ikke fjern batterihettene under rengjøring av 
batteriene.
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LITIUM-ION-BATTERI
Litium-ion-batteriet er et vedlikeholdsfritt batteri som er 
beskyttet av et batteriforvaltningssystem (BMS). Følg 
instruksjonene nedenfor nøye for å oppnå maksimal 
batterilevetid:

 – Litium-ion-batterier må lades før første gangs 
bruk.

 – Følg nøye avsnittet Viktige sikkerhetsinstruksjoner 
i håndboken ved bruk av modellen med litium-ion-
batteri.

 – Bruk kun litium-ion-batteriladeren som følger med 
maskinen.

 – Lad batteripakken i godt ventilerte områder. 
For best mulig ladeytelse, lad batteripakken i 
temperaturer under 40°C / 104°F og over 0°C / 
32°F. Batteripakken kan slås av og kan ikke lades 
ved høye temperaturer eller temperaturer under 
frysepunktet.

 – Det anbefales å bare lade batteripakken når 
utladingsindikatoren når det siste søylen. Ikke 
oppbevar maskinen over en lengre periode hvis 
batteriet er utladet til den siste søylen, batteriet 
kan videre utlades til et nivå som ikke kan 
gjenopprettes.

 – La ladesyklusen lade batteripakken helt opp.

 – Mulighetslading (dvs. delvis ladesyklus på en halv 
time eller mer) anbefales kun hvis utladingsnivået 
er under 80 %.

 – Ikke bruk maskinen i temperaturer over 55°C / 
131°F eller under –20°C / −4°F. Maskinen kan slå 
seg av hvis disse temperaturene overskrides.

 – Kontakt Tennant Service for service og utskifting 
av litium-ion-batteri.

BATTERISTRØMKNAPP / INDIKATOR FOR 
BATTERIUTLADING

Hvert litium-ion-batteri har en av/på-knapp for å slå av 
batteristrømforsyningen. Batteriutladningsindikatoren 
(BDI) viser batteriets gjeldende status.

Trykk og hold batteristrømknappen inne i 20 sekunder 
for å slå av batteristrømmen. Indikatorene for 
batteriutlading vil slås av.

Trykk raskt på batteristrømknappen for å slå på 
batteristrømmen. Batteriutladningsindikatorene vil lyse 
når de slås på.

Indikatoren for batterilading viser ladenivået til 
batteriene. Når batteriene er fulladet, vil alle fem 
indikatorene lyse. Etter hvert som batteriet lades ut, 
reduseres indikatornivåene.

Hvis indikatoren blinker rødt, har batteriet en feil. 
Kontakt Tennant Service for å rette feilen.
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LADE BATTERIENE
Ladeinstruksjonene i denne håndboken er beregnet 
på batteriladeren som leveres sammen med 
maskinen. Bruk av andre batteriladere som ikke 
leveres og godkjennes av Tennant er ikke tillatt. Se 
brukerhåndboken til laderen for mer informasjon. 
Ta kontakt med forhandleren eller Tennant for 
anbefalinger angående batterilader.

SIKKERHETSHENSYN: Hvis du bruker en annen 
batterilader, kan dette skade batteriet og forårsake 
ild; dette kan føre til personskade eller død.

VIKTIG MELDING: Batteriladeren er innstilt for å lade 
batteritypen som leveres sammen med maskinen.

1. Transporter maskinen til et godt ventilert område.

ADVARSEL: Batteriene avgir 
hydrogengass. Det kan forårsake 
eksplosjon eller brann. Hold gnister og 
fl ammer borte. Hold dekslene åpne under 
lading.

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

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

3. Kontroller batteriets elektrolyttnivå ukentlig før 
lading. På modeller som er utstyrt med automatisk 
batterivanningssystem må man kontrollere 
elektrolyttnivåindikatorene, som fi nnes på 
batteridekslene. Tilsett destillert vann dersom det 
er nødvendig.

4. Koble laderens likestrømkabel til maskinens 
batteriladerkontakt, og plugg så inn 
vekselstrømledningen til en ordentlig jordet 
veggkontakt. Se håndboken til den eksterne 
batteriladeren for bruksanvisninger.

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

SIKKERHETSHENSYN: Ikke koble fra 
batteritilkoblinger mens maskinen lader. Det kan 
oppstå elektrisk skade på maskinen.

5. Laderen vil automatisk begynne å lade 
batteriene, og den vil automatisk slå seg av 
når batteriene er fulladet. Den maksimale 
ladesyklusen kan ta inntil 6 til 12 timer, avhengig 
av batteritype.

MERK: Ikke koble fra batterikabler mens laderen står 
i, det kan føre til skade på kretsbrettet.

6. Etter at batteriene er ladet, trekker du ut 
vekselstrømledningen fra stikkontakten før du 
kobler laderen fra maskinen.

7. Koble batteriladeren fra maskinen.
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   MULIGHETSLADING (EKSTRA)

MERK: Maskinen må være utstyrt med et TPPL-batteri 
eller et batteri som kan mulighetslades. Ikke benytt 
mulighetslading av standardbatterier, siden dette kan 
redusere batteriets levetid.

Mulighetslading brukes til å forlenge maskinens 
driftstid og produktivitet ved å la batteriene lades 
i pauser, i lunsjen, mellom skift eller når det er en 
«mulighet» til å lade. 

Mulighetslading (dvs. delvis ladesyklus på en halv 
time eller mer) anbefales kun hvis utladingsnivået er 
under 80 % (dvs. når utladingsindikatoren er på eller 
over det andre grønne lyset).

VIKTIG: Før lading må det sørges for at maskinen 
og laderinnstillingene er tilpasset batteritypen.

BATTERIOPPLADINGSSTATUS
Tabellen nedenfor viser batteriladerens status.

LED-mønster Beskrivelse Kommentarer
LED er AV Ingen vekselstrøm tilkoblet Laderen står ikke i veggen

LED blinker RØDT fulgt av GULT i 
noen sekunder og slås AV (og forblir 
AV)

Vekselstrøm er koblet til laderen, men 
ingen batterier er tilkoblet

Laderen viser dette LED-mønsteret 
når den først kobles til vekselstrøm, og 
deretter slås LED-lyset av

Blinker sakte grønt (1 sekund PÅ, 0,2 
sekunder AV)

Lader, men batteriene er mindre enn 
80 % ladet

Normal drift. La laderen fullføre ladin-
gen

Blinker raskt GRØNT (0,4 sekund PÅ, 
0,1 sekund AV)

Lader, men batteriene er mer enn 80 
% ladet

Normal drift. La laderen fullføre ladin-
gen

Ubrutt GRØNT Ladingen er fullført Maskinen klar til bruk

Blinker raskt GULT (0,5 sekunder PÅ, 
0,5 sekunder AV)

Det er oppdaget et batteriproblem Batteriproblem. Se 
feilsøkingsdelen.

Ubrutt RØDT Intern svikt i lader Laderproblem. Se 
feilsøkingsdelen.
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HYDROLINK® BATTERIVANNINGSSYSTEM 
(Trojan® batterialernativ)
De følgende instruksjonene er for modeller som er 
utstyrt med HydroLink-batterivanningssystemalternat
ivet.

Det ekstra HydroLink-batterivanningssystemet 
er en trygg og enkel måte å opprettholde riktig 
elektrolyttnivå i batteriene på. Det er utelukket 
konstruert for Trojan (våte) bly-syrebatterier.

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

Før du bruker batterivanningssystemet, sjekk slanger 
og koblinger for skade eller slitasje.

1. Lad batteriene helt før bruk av 
batterivanningssystemet. Ikke tilsett vann i 
batteriene før lading, elektrolyttnivået vil stige og 
kan fl yte over under lading.

2. Etter at du har ladet opp batteriene, sjekk 
batteriets elektrolyttnivåindikatorer på batteriets 
deksler. Hvis nivåindikatorene er hvite, må 
du tilsette vann som beskrevet i de følgende 
instruksjonene. Hvis nivåindikatorene er svarte, er 
elektrolyttnivået korrekt og intet vann kreves.

3. Finn batterislangekoplingen i batterirommet. Fjern 
støvhetten og forbind håndpumpeslangen.

4. Putt den andre enden av håndpumpeslangen ned 
i en fl aske med destillert vann

Distilled
Water

5. Press ballen på håndpumpeslangen til den er 
hard. Nivåindikatorene vil bli svarte når full.

6. Etter du har tilsatt vann, sett tilbake støvhetten på 
batterislangen og plasser håndpumpeslangen i 
maskinens batterirom for fremtidig bruk.
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MANUELT BATTERIVANNINGSSYSTEM (Trojan® 
batterialternativ)
De følgende instruksjonene er for modeller som er 
utstyrt med det manuelle batterivanningssystem-
tillegget.

Det manuelle batterivanningssystemet tilveiebringer 
en trygg og enkel måte å vedlikeholde riktige 
elektrolyttnivåer i batteriene dine. Det er utelukket 
konstruert for Trojan (våte) bly-syrebatterier.

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

Før du bruker batterivanningssystemet, sjekk slanger 
og koblinger for skade eller slitasje.

1. Lad batteriene helt før bruk av 
batterivanningssystemet. Ikke tilsett vann i 
batteriene før lading, elektrolyttnivået vil stige og 
kan fl yte over under lading.

2. Etter at du har ladet opp batteriene, sjekk 
batteriets elektrolyttnivåindikatorer på batteriets 
deksler. 

3. Hvis nivåindikatorene er hvite for lavt nivå, må 
du tilsette vann som beskrevet i de følgende 
instruksjonene. 

Lav fl ottør = etterfyll vann Høy fl ottør = full

4. Finn batterislangekoplingen i batterirommet. Fjern 
støvhetten og forbind håndpumpeslangen.

5. Putt den andre enden av håndpumpeslangen ned 
i en fl aske med destillert vann
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6. Press ballen på håndpumpeslangen til den er 

hard. Den hvite indikatoren fl yter opp når batteriet 
er fullt.

Høy fl ottør = full

7. Etter du har tilsatt vann, sett tilbake støvhetten på 
batterislangen og plasser håndpumpeslangen i 
maskinens batterirom for fremtidig bruk.



76 T7AMR 9020397 (1-2022)

VEDLIKEHOLD

SKILLEBRYTERE OG SIKRINGER

AUTOMATSIKRINGER
Motorvern er elektriske beskyttelsesenheter som 
bryter strømmen ved overbelastning av en krets, og 
som kan tilbakestilles manuelt. Når et motorvern er 
utløst, må man la vernet avkjøles og trykk deretter 
nullstillingsknappen for å nullstille vernet manuelt.

Hvis overbelastningen som førte til at motorvernet ble 
utløst fortsatt er der, vil motorvernet fortsette å bryte 
strømmen til feilen er rettet.

Motorvernene sitter på innsiden av batterirommet ved 
siden av timetelleren.

Skjemaet viser en liste over kretsbryterne og de 
elektriske komponentene de beskytter.

Krets
Bryter

Vurder-
ing

Beskyttet sikring

CB1 4 A Instrumentpanel – strøm

CB2 4 A Tilbehør

CB3 20 A AMR-system 
(S/N 10000000-10962697)

CB3 10 A AMR-system 
(S/N 10962698-                )

CB4 10 A Hjernemodul

SIKRINGER
Sikringen er en en-gangs beskyttelsesenhet som 
bryter strømmen ved overbelastning av en krets. 
100 A-sikringen er plassert i setestøttesøylen 
nær skurehodeaktuatoren. Sikringen beskytter 
maskinkontrollen.

MERK: Bytt alltid sikringen med en sikring av samme 
strømstyrke.

ELEKTRISKE MOTORER

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Karbonbørstene på sugeviftemotoren, drivmotoren og 
skurebørstemotorene skal inspiseres etter de første 
500 driftstimene og deretter hver 100. time etter de 
første 500 timene.
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KAMERAER OG SENSORER

2D- OG 3D-KAMERAER FORAN OG PÅ SIDEN
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Se over 2-D og 3D-kameraene foran og på siden etter 
vannfl ekker, smuss, støv, fl ekker og skade daglig 
(eller før hver robotkjøring). Rester, striper eller fl ekker 
kan gi maskinen falsk informasjon om omgivelsene. 

Kameralinsene skal kun rengjøres med 
rengjøringskluter av mikrofi ber som er designet 
for følsomme optiske overfl ater (det ble levert en 
sammen med hjem-markørene). I ekstreme tilfeller 
kan man bruke et linserengjøringsmiddel som er 
formulert for optiske polykarbonatlinser. Ikke spray 
kameralinsene med rengjøringsmiddelet. Hvis det 
er nødvendig med en linserengjøringmiddel, må 
du fukte rengjøringskluten med måte – ikke spray 
rengjøringsmiddelet på kameraenheten.

MERK: Ikke skrap eller skad linsene på 2D- eller 
3D-kameraene. Det kan gå ut over ytelsen til 
robotmaskinen hvis kameralinsene får riper eller 
skade.

2D- og 3D-kameraene på siden er plassert på hver 
side av maskinen.

ØVRE OG NEDRE LIDAR-SENSORER
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Se over de øvre og nedre LIDAR-sensorene etter 
smuss, støv, fl ekker og skade daglig (eller før hver 
robotkjøring). Rester, striper eller fl ekker kan gi 
maskinen falsk informasjon om omgivelsene.

LIDAR-sensorene skal kun rengjøres med 
rengjøringskluter av mikrofi ber som er designet 
for følsomme optiske overfl ater (det ble levert en 
sammen med hjem-markørene). I ekstreme tilfeller 
kan man bruke et linserengjøringsmiddel som er 
formulert for optiske polykarbonatlinser. Ikke spray 
LIDAR-sensorene med rengjøringsmiddelet. Hvis 
det er nødvendig med et linserengjøringsmiddel, må 
du fukte rengjøringskluten med måte – ikke spray 
rengjøringsmiddelet på LIDAR-sensorene.

MERK: Ikke skrap eller skad overfl atene på den øvre 
eller nedre LIDAR-sensoren. Det kan gå ut over 
ytelsen til robotmaskinen hvis sensoroverfl atene får 
riper eller skade.

MERK: Fordi den nedre LIDAR-sensoren er plassert 
nær rengjøringsoverfl aten, må du være spesielt 
oppmerksom på å sikre at overfl atene foran, på siden, 
bak og nederst er helt frie for smuss, fl ekker og/eller 
andre rester. Bruk en lommelykt til å inspisere disse 
sensoroverfl atene og sikre at de rengjøres grundig.
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SKRUBBEBØRSTER OG -PUTER

Sjekk daglig at det ingenting er viklet rundt 
skrubbebørstene. Se også etter skade eller slitasje på 
børstene.

Skift ut putene når de ikke lenger rengjør effektivt. 
Skift ut børstene når de ikke lenger rengjør effektivt, 
eller når børstebustene er slitt til den gule indikatoren.

Rengjøringsputene må plasseres på puteholdere før 
de er klare til bruk. Renseputen holdes på plass av en 
puteholder.

Rengjøringsputer må rengjøres øyeblikkelig etter 
bruk med såpe og vann. Ikke vask putene med 
høytrykksspyler. Heng opp putene, eller legg dem fl att.

MERK: Børster og puter skal alltid skiftes ut i sett. 
Hvis ikke, kommer én børste eller pute til å rengjøre 
mer aggressivt enn den andre.

SKIFTE UT BØRSTER ELLER PUTEDREV
1. Stopp maskinen på et jevnt underlag. Pass på at 

skrubbehodet står i løftet stilling.

2. Slå av maskinens PÅ/AV-bryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

3. Når du kun skifter skurebørsten som befi nner 
seg på venstre side av maskinen: Fjern stiften fra 
venstre perimetervern og åpne perimetervernet 
for å få tilgang til skurebørsten.

4. Trekk pinnen ut av sidenalens festeledd.
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5. Åpne sidenalens festeledd mot fronten av 

maskinen, trekk deretter sidenalen mot baksiden 
av maskinen for å få tilgang til skrubbehodene 
eller -putene.

6. Trykk fjærklipsen sammen med tommelen 
og pekefi ngeren. Børste-/putedrevet faller av 
drivnavet. Fjern børsten fra under maskinen.

7. La den gule fjærklipsen stå åpen for å gjøre 
det lettere å montere børsten. Trykk fjærklipsen 
sammen og deretter nedover for å stille inn.

8. Juster putedriveren eller børsten under 
motornavet og skyv den oppover for å koble 
inn navet. Påse at den er skikkelig montert på 
motornavet.

9. Lukk sidenalen og festeleddet, sett deretter inn 
pinnen.

MERK: Påse at pinnen er satt helt inn gjennom 
bunnen.

10. Hvis skurebørsten som befi nner seg på venstre 
side av maskinen har blitt endret/fjernet: Lukk og 
fest venstre perimetervern på nytt.
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BYTTE PLATEPUTER
1. Fjern putedrivverket fra maskinen.

2. Klem fjærklipsen sammen for å fjerne midtplaten.

3. Vri av og bytt skrubbeputen, deretter sentrerer 
du skrubbeputen på putedrevet. Sett på 
plass midtplaten for å feste puten på plass i 
putedriveren.

4. Sett på plass putedriveren i maskinen.
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ec-H2O-SYSTEM

ec�H2O SKIFTE AV VANNBEHANDLINGSPATRON
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Vannbehandlingspatronen må skiftes ut når den når 
sitt maksimale vannforbruk eller ved utløpstiden fra 
aktiveringen av patronen, alt etter hva som kommer 
først. Kontrollyset for ec�H2O-systemet blinker grønt/
rødt når det er på tide å skifte ut patronen.

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

MERK: Under første bruk og etter utskifting 
av vannbehandlingspatronen vil ec-H2O-
systemet automatisk overstyre den valgte 
vaskemiddelstrømningshastigheten i opptil 75 
minutter.

1. Koble selen fra operatørsetet og fjern setet 
forsiktig fra maskinen.

2. Ta av dekslet til batterirommet på maskinen for å 
få tilgang til patronen.

3. Koble fra de to slangekoplingene fra toppen av 
patronen ved å trykke de grå kragene innover og 
dra koplingene utover. Løft patronen for å fjerne.

Gray Collar

4. Fyll inn monteringsdatoen på den nye 
patronetiketten.

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

Les nøye og gjør deg kjent med alle steg først før 
du gjennomfører prosedyren.
a. Slå PÅ/AV-nøkkelbryteren på.
b. Trykk på servicebryteren som fi nnes på 

ec-H2O-modulen, og hold den inne i 10 
sekunder. Når du slipper løs servicebryteren, 
begynner de tre kontrollysene for 
vaskemiddeltilførsel å bevege seg frem og 
tilbake (bølge).

c. Innen 5 sekunder etter at du har sluppet løs 
servicebryteren, mens de tre kontrollysene 
beveger seg frem og tilbake, trykker du raskt 
på knappen for vaskemiddeltilførsel på ec-
H2O-modulen og slipper den.
Da vil de tre indikatorlysene blinke tre ganger 
for å indikere at tidsuret er tilbakestilt. Gjenta 
prosessen dersom de tre kontrollysene ikke 
blinker tre ganger.

Service switch 3 indicator lights

Solution flow button

7. Sett på plass batteriromdekslet og operatørsetet.

SMØRING

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

STYREGIRKJEDE
Styregirkjeden er plassert rett over framhjulet. Se etter 
skade og slitasje og smør styregirskjeden etter hver 
200. time.

U-LEDD FOR RATT
U-leddet for styret er plassert rett under styremotoren. 
Se etter skade og slitasje og smør U-leddet for styret 
etter hver 200. time.
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NALBLADER

Inspiser nalbladene for skade og slitasje daglig. Når 
bladene blir slitt roterer du dem ende for ende eller 
topp til bunn til en ny tørkekant. Skift ut alle bladene 
når alle kanter er slitt.

Kontroller avbøyningen til nalbladene daglig eller 
ved skrubbing av en annen type overfl ate. Kontroller 
nivået på bakre nal hver 50. driftstime.

Den bakre nalenheten kan fjernes fra nalfestet for å 
hindre skade under transport av maskinen.

SKIFTE UT (ELLER ROTERE) BAKRE NALBLADER
1. Stopp maskinen på et jevnt underlag. Pass på at 

skrubbehodet står i løftet stilling.

2. Slå av maskinens PÅ/AV-bryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

3. Fjern sugeslangen til nalen fra den bakre 
nalenheten. Løsne deretter begge de bakre 
monteringsknappene på nalen.

4. Koble vakuumslangen fra den bakre nalenheten.

5. Løsne den bakre nalens festebånd-strammelås 
og ta av festebåndet.

6. Fjern den bakre nalbladet fra den bakre 
nalenheten.

7. Løsne de to utvendige knappene på den 
bakre nalenheten. Ta det fremre nalbladet av 
nalenheten.
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8. Monter det nye fremre nalbladet eller roter det 

eksisterende bladet til den nye kanten. Påse at 
hullene i det fremre nalbladet hektes på hakene 
på den fremre bladklemmen.

9. Stram de to utvendige knappene litt.

10. Monter det nye bakre nalbladet eller roter det 
eksisterende bladet til den nye kanten. Påse at 
hullene i det fremre nalbladet hektes på hakene 
på nalenheten.

11. Monter det bakre nalfestebåndet på nalenheten 
igjen. Påse at hver fl ens på festebåndet sitter i 
utsparingene i den bakre nalenheten.

12. Stram det bakre nalfestebåndets strammelås.

13. Installer på nytt den bakre nalen under nalens 
montasjebrakett og trekk til alle fi re knappene.

14. Monter sugeslangen til nalen tilbake på den bakre 
nalenheten igjen.
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SETTE SIDEBLADENE PÅ NALEN PÅ PLASS 
IGJEN
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

1. Når du kun skifter nalen på venstre side: Fjern 
stiften fra det venstre perimetervernet og åpne det 
venstre perimetervernet for å få tilgang til nalen.

2. Åpne sidenalen.

3. Trekk det gamle sidenalbladet fra sidenalfestet. 
Skyv det nye bladet på festet.

4. Lukk sidenalen.

5. Hvis sidenalen på venstre side av maskinen ble 
skiftet: Lukk og fest venstre perimetervern på 
nytt.

JUSTERE NALFØRINGSRULLEN
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Nalføringsrullene sitter på begge endene av 
den bakre nalen. Rullene fører nalbladenden 
langs en vegg. Løsne mutteren som sitter øverst 
på føringsrullen og fl ytt rullen inn eller ut for å 
justere hvor nær enden av nalbladet er til veggen. 
Nalbladenden skal være lenger unna veggen når 
gulvet buer opp inn i veggen.
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PLANERING AV DEN BAKRE NALEN
Nivellering av nalen sikrer at hele lengden på nalen 
er i jevn kontakt med overfl aten som skrubbes. Foreta 
denne justeringen på en fl att og jevnt gulv.

1. Senk nalen og kjør maskinen framover noen få 
fot.

2. Slå av maskinens PÅ/AV-bryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

3. Se på nedbøyningen av nalen over hele lengden 
på nalbladet.

4. Hvis nedbøyningen ikke er den samme langs 
hele bladet, vrir du på nalnivellerings-bolten for å 
justere.

Nalnivellerings-bolten er plassert rett bak 
sugeslangen til nalen. IKKE koble sugeslangen 
fra nalrammen når du nivellerer nalen.

Vri naljusterings-bolten mot urviseren for å øke 
nedbøyningen på endene av nalen.

Vri naljusterings-bolten med urviseren for å 
redusere nedbøyningen på endene av nalbladet.

5. Kjør maskinen fremover med nalen nede for å 
kontrollere nalbladets avbøyning på nytt hvis du 
har utført justeringer.

6. Juster avbøyningen på nytt ved behov.

JUSTERE NEDBØYINGEN TIL DET BAKRE 
NALBLADET
Avbøyning er bøyningen hele nalbladet har når 
maskinen går fremover. Den beste avbøyningen er når 
nalen tørker gulvet med minimal avbøyning.

1. Senk nalen og kjør maskinen framover noen få 
meter.

2. Slå av maskinens PÅ/AV-bryter.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

3. Se på mengden avbøyning eller «krumningen» 
til nalbladet. Riktig avbøyning er 12 mm for 
skrubbing av jevne gulv, og 15 mm for ujevne gulv.

03719

12 mm
(0.50 in)

4. Hvis den totale nedbøyningen av nalbladet må 
justeres, løsne strammeboltene på nalens trinser 
og juster høyden.

5. Kjør maskinen framover igjen for å sjekke på nytt 
nedbøyningen av nalbladet etter at justeringer er 
gjort.

6. Juster avbøyningen på nytt ved behov.
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KANTER OG PAKNINGER

SKRUBBEHODEGULVSKJERM
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Skjermen sitter foran skurehodet. Sjekk skjørtet for 
skade og slitasje etter hver 50. driftstime.

Skjermen skal ha 0 til 6 mm 
(0 til 0,25 tommer) klaring til gulvet når skurebørstene 
er nye og skurehodet er nede.

VENSTRE PERIMETERVERN, HØYRE 
PERIMETERVERN OG FREMRE PERIMETERVERN
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Se over venstre perimetervern, høyre perimetervern, 
fremre perimetervern og perimetervernbust etter rusk, 
skade og slitasje daglig.

Bustene skal så vidt berøre gulvet. Skift ut skadde og/
eller slitte bustenheter.
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GJENVINNINGSTANKPAKNING
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Pakningen til oppsamlingstanken befi nner seg i 
bunnen av lokket på oppsamlingstanken. Sjekk 
pakningen for skade og slitasje etter hver 100 
driftstime.

PAKNINGER TIL VASKEMIDDELTANK
SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Det fi nnes to vaskemiddeltankpakninger. Sjekk 
pakningen for skade og slitasje etter hver 100 
driftstime.

En frontpakning i bunnen av vaskemiddeltankens 
deksel. En bakre pakning sitter i bunnen av 
oppsamlingstanken.

DEKK

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Maskinen har tre solide gummidekk: ett foran og to 
bak. Kontroller dekkene for skade og slitasje etter hver 
500. driftstime.
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SKYVING, SLEPING OG TRANSPORT AV 
MASKINEN

SKYVE ELLER SLEPE MASKINEN
Hvis maskinen ikke kan kjøres, kan man skyve den 
forfra eller bakfra. Den kan bare taues forfra.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Før du skal skyve eller taue maskinen, må du koble ut 
bremsen som beskrevet under.

For å koble fra bremsen setter du spissen på en liten 
skrutrekker mellom bremsespaken og koderen.

Maskinen må kun skyves eller slepes en svært kort 
avstand, og farten skal ikke være større en 3,2 km/t. 
Den må IKKE skyves eller slepes over en lengre 
avstand eller i høy hastighet.

MERK: Ikke skyv eller slep maskinen over 
lengre avstand, ellers kan det oppstå skade på 
fremdriftssystemet.

Umiddelbart etter at du har skjøvet maskinen, 
fjerner du skrutrekkeren fra mellom bremsespaken 
og koderen. Maskinen må ALDRI betjenes med 
parkeringsbremsen deaktivert.

SIKKERHETSHENSYN: Ikke bruk maskinen med 
bremsen deaktivert.

TRANSPORTERE MASKINEN
Når maskinen skal transporteres på en tilhenger eller 
lastebil, må du følge disse rutinene for å sikre den:

SIKKERHETSHENSYN: Ved lasting/lossing av 
maskin på/av lastebil eller henger må tankene 
tømmes før du laster maskinen.

1. Hev nalen og skrubbehodet.

2. Fjern den bakre nalen fra maskinen.

3. Fjern festet til det fremre perimetervernet fra 
brakettene til perimetervernet foran, og fjern det 
fremre perimetervernet fra maskinen.

SIKKERHETSHENSYN: Ved lasting/lossing av 
maskinen på/av lastebil eller tilhenger må man 
bruke en rampe, lastebil eller tilhenger som kan 
bære vekten av maskinen og operatøren.

SIKKERHETSHENSYN: Ved lasting/lossing av 
maskinen på/av lastebil eller tilhenger, last/loss 
ikke på hellinger med en skråning på mer enn 15,8 
% / 9° helling.

MERK: Maskinens evne til å kjøre opp en rampe 
påvirkes av dekkslitasje, overfl aten på rampen, 
værforhold og andre faktorer.  Bruk av tilhenger må 
bare utføres av personell som er opplært i trygg 
lasting av en maskin.
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4. Kjør maskinen på lastebilen eller tilhengeren. 

Posisjoner maskinen slik at maskinens vekt 
fordeles på en trygg måte, og slik at den kan 
stroppes trygt fast på lastebilen eller tilhengeren.

5. Senk skrubbehodet og nalen etter at maskinen er 
plassert på tilhengeren eller lastebilen.

6. Slå av maskinen.

7. Plasser en blokk bak hvert hjul for å forhindre at 
maskinen ruller.

8. Fest festestroppene til stabilisatorarmene og 
fest deretter festestroppene til tilhengeren eller 
lastebilen for å hindre at maskinen velter. 

Ikke surr festestroppene rundt den nedre LIDAR-
sensoren eller før festestroppene over fronten av 
LIDAR-sensoren.

MERK: Det kan være nødvendig å montere 
festebraketter på lasteplanet.

SIKKERHETSHENSYN: Ved lasting/lossing av 
maskinen på/av en lastebil eller tilhenger, må det 
brukes lastestropper for å sikre maskinen.

9. Før de bakre festestroppene gjennom åpningen 
midt på bakakselen og fest festestroppene 
til tilhengeren eller lastebilen for å hindre at 
maskinen velter.

10. Sørg for at alle lastestropper er godt strammet, 
og at maskinen er festet forsvarlig på tilhengeren 
eller lastebilen.

11. Oppbevar/sikre alle deler som fjernes fra 
maskinen på et trygt sted hvor de ikke vil gå tapt 
eller bli skadet.
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JEKKE OPP MASKINEN

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

Tøm oppsamlings- og rensemiddeltankene før du 
jekker opp maskinen.

Fjern det fremre perimetervernet fra de fremre 
perimetervernbrakettene foran på maskinen før du 
jekker opp fronten på maskinen.

Det fi nnes to fremre jekkplasseringer på begge sider 
av maskinen.

Det fi nnes en tredje plassering foran på maskinen på 
baksiden av LIDAR-braketten. Ikke plasser jekken 
eller jekkstativet foran på LIDAR-braketten.


Bakre jekkplasseringer befi nner seg på begge sider av 
maskinen på akslene.

SIKKERHETSHENSYN: Blokker maskinhjulene før 
maskinen jekkes opp ved service på maskinen. 
Bruk en vinsj eller jekk som støtter vekten av 
maskinen. Maskinen må kun jekkes opp på angitte 
steder. Sikre maskinen med bukker når den er 
jekket opp.
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VEDLIKEHOLD

OPPBEVARINGSINFORMASJON

Følgende trinn skal utføres ved lagring av maskinen i 
lengre tidsperioder.

1. Tøm og rengjør rengjøringsmiddel- og 
oppsamlingstankene. Åpne dekselet 
på gjenvinningstanken for å muliggjøre 
luftsirkulasjon.

2. Lad batteriene før lagring av maskinen for å 
forlenge batterienes levetid. Lad de væskefylte 
batteriene én gang i måneden. Lad opp litium-ion-
batterier oppbevart ved ca. 25°C /77°F en gang i 
året eller 45°C /113°F annethvert år.

3. Koble fra batteriene før lagring.

4. Litium-ion-batterier: Slå av batteristrømmen med 
batteriets strømknapp.

5. Parker maskinen på et kjølig, tørt sted. Utsett ikke 
maskinen for regn. Oppbevares innendørs.

FROSTBESKYTTELSE
SIKKERHETSHENSYN: Ved oppbevaring av litium-
ion-batterimodellen må batteriet ikke utsettes for 
temperaturer under -20°C / -4°F, over 40°C / 104°F.

SIKKERHETSHENSYN: Før du går fra maskinen 
eller vedlikeholder den, må du stanse på en plan 
overfl ate, slå av maskinen og ta ut nøkkelen.

1. Tøm vaskemiddeltanken og skyllevanntanken for 
alt vann.

2. Tøm 8 liter (2 gallons) propylenglykolbasert 
frostvæske/ frostvæske for bobil (Recreational 
Vehicle, RV) av full styrke i løsningstanken. Må 
ikke uttynnes.

SIKKERHETSHENSYN: Unngå kontakt med 
frostvæsken. Bruk vernebriller.

3. Slå på maskinen og betjen rensemiddelsystemet. 
Slå av maskinen når frostvæsken vises på 
skrubbehodet.

Fortsett med frostbeskyttelsesprosedyren hvis 
maskinen er utstyrt med ec-H2O-systemet.

ec-H2O-MODELLER
Bruk maskinen i ec�H2O-modus for å sirkulere 
frostvæske gjennom ec�H2O-systemet.

Etter at maskinen er blitt oppbevart i sterk kulde, må 
gjenværende frostvæske tømmes fra løsningstanken. 
Tilsett rent vann til løsningstanken og betjen maskinen 
for å skylle systemet.
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MASKINENS GENERELLE DIMENSJONER 
OG EGENSKAPER

Element Dimensjon/kapasitet
Lengde 1645 mm (65 tommer)
Høyde (til lys) 1450 mm (57 tommer)
Bredde/ramme 740 mm
Bredde / maskin med skurehode 800 mm
Bredde / bakre nal (rull til rull) 850 mm
Børstediameter 330 mm
Banebredde for skrubbing 650 mm
Bane 724 mm (28,5 tommer)
Hjulsokkel 971 mm (31,2 tommer)
Kapasitet på løsningtank 110 l
Kapasitet på gjenvinningstank 110 l
Avduggingskammer 23 l (6 gallons)
Vekt/netto uten batterier 311 kg (685 lbs)
Vekt/med standard batteripakke 492 kg (1085 lbs)
GVWR 714 kg (1575 lbs)
Vernegrad IPX3

Verdier defi nert ifølge IEC 60335-2-72 Mål
Lydtrykknivå LpA 68,82 dB(A)
Usikkerhet lydtrykk KpA 2,97 dB(A)
Lydeffektnivå LWA + Usikkerhet KWA 82,71 dB(A) + 2,98 dB
Vibrasjon – Hånd-arm <2,5 m/s2

Vibrasjon – Hele kroppen <0,5 m/s2

GENERELL MASKINYTELSE

Element Mål
Svingeplass (høyre) 1732 mm (68 tommer)
Svingeplass (venstre) 1818 mm (72 tommer)
Kjørehastighet fremover (maksimum) – manuell modus 6,4 km/t
Kjørehastighet fremover (maksimum) – robotmodus 4,0 km/t (2,5 mph)
Kjørehastighet bakover – kun manuell modus 4,0 km/t (2,5 mph)
Maksimum nominell stignings- og nedstigningsvinkel ved fulle tanker 
(robotmodus)

0 %

Maksimum rampehelling for skuring – (robotmodus) 0 %
Maksimum rampehelling for transport (GVWR – kun manuell modus) 10,5 % / 6°
Maksimum rampehelling for lasting – tom (kun manuell modus) 15,8 % / 9°
Maksimum rampehelling for skuring – (manuell modus) 7 % / 4°
Maksimal omgivelsestemperatur for maskindrift 40° C (104° F)
Minimumstemperatur for betjening av maskinens skrubbefunksjoner 2° C (36° F)
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EFFEKTTYPE

Type Antall volt Ah-klassifi sering Vekt (hver)
Batterier (åpne, blysyre) 4 i serie 6 360 @ 20 t ladetid 44,5 kg
Batterier (TPPL) 4 i serie–par-

allell
12 256 @ 20 t ladetid 43,2 kg (95 lb)

Batterier (litiumion) 4 parallelt 24 90 Ah 20,2 kg (44,7 lb)

Type Bruk VDC kW (hp)
Elektriske motorer Skrubbebørste 24 0,45 kW

Vakuumvifte 24 0,45 kW
Propellering 24 0,85 kW (1,1 hk)

Type VDC amp Hz Fase VAC
Lader (smart) 24 41,3 50/60 1 100–240

DEKK

Sted Type Størrelse
Front (1) Fast 90 mm bred x 260 mm utvendig diameter
Bakside (2) Fast 80 mm bred x 260 mm utvendig diameter

KONVENSJONELL SKURING

Element Mål
Strømningshastighet for 
vaskemiddel

Lav: 0,76 l/min (0,20 gpm)
Middels: 1,32 l/min (0,35 gpm)
Høy: 1,70 l/min (0,45 gpm)

ec-H2O-SYSTEM

Element Mål
Løsningspumpe 24 volt likestrøm, 5A, 5,7 LPM (1,5 GPM) åpen strømning, 483 kPa 

(70 psi) bypassinnstilling
Strømningshastighet for 
vaskemiddel

Lav: 0,53 l/min (0,14 gpm)
Middels: 0,95 l/min (0,25 gpm)
Høy: 1,32 l/min (0,35 gpm)
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  MASKINENS DIMENSJONER

740 mm
(29 in)

1450 mm
(57 in)

850 mm
(34 in)

1645 mm
(65 in)

Wheel base
971 mm
(31.2 in)

Track
(at rear wheels)

724 mm
(28.5 in)

800 mm
(31.5 in)
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