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JOHDANTO
Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö- ja huolto-ohjeet.

Tämä käyttöohje tulee lukea kokonaan läpi ja
koneen toiminta tulee ymmärtää ennen koneen käyttöä tai huoltoa.

Tämän laitteen suorituskyky on erinomainen. Parhaat tulokset saadaan kuitenkin mahdollisimman matalin kustannuk-
sin, kun

• laitetta käytetään kohtuullisen varovasti
• kone huolletaan säännöllisesti koneen mukana toimitettujen huolto-ohjeiden mukaisesti
• laitteessa käytetään vain valmistajan toimittamia tai vastaavia varaosia.

Voit katsoa, tulostaa tai ladata uusimmat käyttöoppaat osoitteessa www.tennantco.com/manuals

PROTECT THE ENVIRONMENT
Please dispose of packaging materials, used components such as batteries and
fluids in an environmentally safe way according to local waste disposal regulations.
Always remember to recycle.
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Teknisiin tietoihin ja osiin voidaan tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.

Alkuperäiset ohjeet, © 2018–2022 TENNANT Company, painettu Yhdysvalloissa.



JOHDANTO
Tämä käyttöopas sisältää tietoja uuden, BrainOS-ohjelmistolla varustetun Tennant T7AMR -kuurauskoneen nopeaa 
käyttöönottoa varten. Tätä asiakirjaa saatetaan tarkistaa ajoittain. T7AMR-kuurauskonetta voidaan käyttää ohjaten 
käsin tai itseohjautuvana robottikuurauskoneena. Käyttö robottitilassa (autonomiatila) edellyttää Brain Corp Autonomy 
Services -autonomiapalveluiden tilausta. Kaikkia annettuja ohjeita ja varoituksia on tärkeää noudattaa. Ohjeiden 
noudattamatta jättäminen voi johtaa koneen vaurioitumiseen sekä henkilövahinkoihin.

T7AMR on liiketilakäyttöön tarkoitettu lattiankuurauskone, joka hyödyntää toiminnassaan BrainOS-ohjelmistoa. 
BrainOS-ohjelmistolla varustettu kuurauskone toimii sekä käsikäyttöisessä että robottitilassa (autonominen, 
itseohjautuva). BrainOS-ohjelmisto mahdollistaa autonomisen ohjautuvuuden robottitilassa. Tämä tuote saattaa olla 
yhden tai useamman patentin tai vireillä olevien patenttihakemusten suojaama. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.
braincorporation.com/patents. Avoimen lähdekoodin ohjelmisto on tehnyt tämän tuotteen erillisiä osia mahdollisiksi. 
Lisätietoja löytyy osoitteesta www.braincorp.com/open-source-attributions/.

KÄYTTÖTARKOITUS JA VAROTOIMENPITEET
T7AMR on teollisuus-/liiketilakäyttöön tarkoitettu ajettava robottikuurauskone. Kone on erityisesti suunniteltu 
kuuramaan märkänä sekä epätasaisia että sileitä kovia pintoja (betonia, laattoja, kiveä, synteettistä materiaalia jne.). 
Konetta voidaan käyttää joko robottitilassa (ilman käyttäjää) tai käsikäyttöisessä tilassa (käyttäjän ohjaamana). Tämä 
kone on tarkoitettu vain sisätiloissa käytettäväksi. Älä käytä konetta paljaalla maalla, nurmikolla, keinonurmella tai 
kokolattiamatolla. Konetta ei ole suunniteltu käytettäväksi julkisilla teillä. Älä käytä konetta muuhun kuin käsikirjassa 
kuvattuun tarkoitukseen. Vain suositeltuja lisävarusteita saa käyttää. Ainoastaan koulutetut käyttäjät saavat käyttää 
BrainOS-ohjelmistolla varustettua T7AMR-kuurauskonetta Brain Corp -yhtiön / Tennant Companyn hyväksymissä 
valvotuissa ja rajoitetuissa käyttöympäristöissä.

T7AMR-kuurauskoneen käyttötarkoituksesta on mahdollista saada lisäkoulutusaineistoa, sillä konetta tulee 
käyttää ainoastaan tällaisen koulutuksen mukaisesti. Konetta tulee käyttää hyväksytyissä käyttöympäristöissä 
autonomisen suunnistuksen ohjelmistoa koskevan loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) mukaisesti. Hyväksytyt 
käyttöympäristöt on myös rajoitettava puhdistusalueille, joilla on riittävät matkaviestinsignaalit, jotta koneeseen 
yhdistetty tietoliikenne mahdollistaa säännölliset turvallisuuteen liittyvät päivitykset vähintään kuukausittain.

Käyttäjä on vastuussa kunkin BrainOS-ohjelmistoa hyödyntävän T7AMR-kuurauskoneen käytöstä sekä 
käsikäyttöisessä että robottitilassa. Koneen aloittaessa robottitoiminnan tulee tarkkailla kuuraustehoa sen 
varmistamiseksi, että kaikki rakenneosat toimivat oikein. Kaikkien käyttäjien on huolehdittava siitä, että konetta 
käytetään aina sen käyttötarkoituksen mukaisesti ja varotoimia noudattaen. Käyttäjiltä on kielletty kaikki 
seuraavanlainen toiminta heidän hyödyntäessään autonomiapalveluja tai BrainOS-ohjelmistoa:

• Viruksia, matoja, troijalaisia, vikoja, vakoiluohjelmia, hakurobotteja, datan haravointia tai muita haitallisia tai 
häiritseviä elementtejä sisältävien ohjelmistojen tai muun materiaalin lähettäminen.

• Koneessa olevat kamerat saattavat ottaa kuvia ihmisistä, jotka sattuvat olemaan sen lähistöllä. Paikallista 
lainsäädäntöä saatetaan soveltaa kameroissa toimivan tekniikan käyttöön. Kaikkia sovellettavia lakeja tulee 
noudattaa, mukaan lukien mahdollisesti vaadittu varoituskylttien käyttö tai suostumuksen saanti.

• Autonomy Services -autonomiapalveluiden, BrainOS- tai Brain-valmiuksisen kuurauskoneen laiteohjelmiston 
hyödyntäminen luvattomilla tavoilla, mukaan lukien palvelimiin tunkeutuminen tai palvelinten, verkkokapasiteetin 
tai infrastruktuurien kuormittaminen.

• Autonomiapalvelujen tai BrainOS-ohjelmiston tai niiden osien kehystäminen, peilaaminen tai jälleenmyyminen 
ilman Brain Corp -yhtiön kirjallista lupaa.

• Käyttäjätietojen luvaton kerääminen.

• Yritykset tahallisesti vaurioittaa autonomiapalveluja tai BrainOS-ohjelmistoa tai heikentää autonomiapalvelujen tai 
BrainOS-ohjelmiston oikeutettua toimintaa.
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TURVALLISUUS

Tässä käsikirjassa käytetään seuraavia 
varoitusmerkintöjä mahdollisten vaaratekijöiden 
osoittamiseksi:

VAROITUS: Varoittaa vaaroista 
tai vaarallisista toimintatavoista, 
jotka saattavat aiheuttaa vakavan 
tapaturman, jopa kuoleman.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Osoittaa 
sellaisen toimenpiteen, joka pitää tehdä, jotta 
koneen käyttö olisi turvallista.

Seuraavassa kuvataan tilanteita, jotka voivat 
olla vaaraksi käyttäjälle. Opi tietämään, milloin 
tällaiset olosuhteet voivat syntyä. Paikanna 
kaikki koneen turvalaitteet. Ilmoita heti vaurioista 
tai häiriöistä.

VAROITUS: Akuista erittyy 
vetykaasua. Seurauksena saattaa olla 
räjähdys tai tulipalo. Akun lähistöllä ei 
saa olla avotulta eikä kipinöitä. Pidä 
kannet auki latauksen aikana.

VAROITUS: Syttyvät materiaalit voivat 
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. 
Älä käytä syttyviä materiaaleja 
säiliöissä.

VAROITUS: Palavat aineet tai 
reaktiiviset metallit voivat aiheuttaa 
räjähdyksen tai tulipalon. Älä kerää 
niitä laitteeseen.

LIUKUPORTAITA KOSKEVA 
VAROITUS: Aseta aina varoituskartio 
tai jokin muu fyysinen este 
liukuportaiden alkuun ja 
ulostuloaukolle ennen reittien 
opettamista tai niillä kulkemista.

Tämä kone on varustettu tekniikalla, 
joka siirtää automaattisesti tietoja 
matkaviestintään käytettävän soluverkon 
kautta. Tässä koneessa on BrainOS-
ohjelmisto, johon pääsee BrainOS-rajapinnan 
kosketusnäytön kautta. Vältä käyttämästä 
konetta alueilla, joilla on mahdollisesti muita, 
sähkömagneettiselle kohinalle herkkiä 
laitteita.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: 

1. Konetta ei saa käyttää:
 - Jollei käyttäjää ole koulutettu ja valtuutettu 

tehtävään.
 - Jollei käsikirjaa ole luettu ja ymmärretty.
 - Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen 

alaisena.
 - Käsikäyttöisessä tilassa: Käytettäessä 

matkapuhelinta tai muuta elektronista 
laitetta.

 - Jollei käyttäjä ole fyysisesti ja psyykkisesti 
kykenevä noudattamaan ohjeita.

 - Jarrun ollessa toimimaton.
 - Mikäli suotimet eivät ole paikallaan tai ne 

ovat tukkeutuneet.
 - Jos kone ei ole toimintakunnossa.
 - Alueilla, joilla on herkästi syttyviä höyryjä/

nesteitä tai paloherkkää pölyä.
 - Ulkotiloissa. Tämä kone on tarkoitettu vain 

sisätiloissa käytettäväksi.
 - Alueella, jossa on liian hämärää, jotta 

ohjaimet näkyisivät selkeästi ja jotta 
konetta voitaisiin käyttää turvallisesti.

 - Alueilla, joilla voi olla putoavia esineitä.
 - Jos koneessa on muita kuin Tennantin 

toimittamia tai hyväksymiä kiillotustyynyjä 
tai varusteita. Muiden kiillotustyynyjen 
käyttö voi heikentää turvallisuutta.

2. Ennen koneen käynnistystä:
 - Tarkista, ettei koneessa ole nestevuotoja.
 - Varmista, että kaikki turvalaitteet ovat 

paikoillaan ja toimivat oikein.
 - Tarkista, että jarrut ja ohjaus toimivat 

kunnolla.
 - Käsikäyttöisessä tilassa: On säädettävä 

istuin ja kiinnitettävä turvavyö (jos 
sellainen on).

3. Konetta käytettäessä käsikäyttöisessä 
tilassa:

 - Käytä tätä tuotetta vain siten kuin 
käyttöohjeessa on kerrottu.

 - Käytä jarruja koneen pysäyttämiseksi.
 - Vähennä nopeutta käännyttäessä.
 - Liiku hitaasti kaltevilla tai liukkailla 

pinnoilla.
 - Älä kuuraa pinnoilla, joiden kaltevuus on 

yli 7 % / 4°. Älä aja (ajoneuvon suurin 
sallittu kokonaispaino) pinnoilla, joiden 
kaltevuus on yli 10,5 % / 6°.

 - Oviaukoista ja kapeista väylistä tulee ajaa 
hitaasti.

 - Huolehdi siitä, ettei vetolasta osu lähellä 
oleviin henkilöihin, esineisiin tai esteisiin.

 - Pidä kehon kaikki osat ohjaamon 
sisäpuolella koneen liikkuessa.

 - Tarkkaile aina ympäristöä konetta 
käyttäessäsi.

 - Ole varovainen, kun peruutat konetta.
 - Älä päästä lapsia tai ulkopuolisia koneen 

lähelle.
 - Älä anna lasten leikkiä koneella.
 - Älä kuljeta matkustajia koneen minkään 

osan päällä.
 - Noudata aina turvallisuusmääräyksiä ja 

liikennesääntöjä.
 - Ilmoita heti vaurioista tai häiriöistä.
 - Noudata kemiallisten aineiden 

säilytysastioissa olevia sekoitus-, 
käsittely- ja hävitysohjeita.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA – SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
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 - Sijoita lattianpesua koskevien 

vakiokäytäntöjen mukaisesti 
asianmukaiset lattianpuhdistuskyltit 
alueille, joilla konetta käytetään ja joilla on 
ihmisiä.

 - Noudata märistä lattioista annettuja 
turvallisuusohjeita.

4. Konetta käytettäessä robottitilassa:
 - Käytä tätä tuotetta vain siten kuin 

käyttöohjeessa on kerrottu.
 - Koneen aloittaessa robottitoiminnan 

tulee tarkkailla kuuraustehoa sen 
varmistamiseksi, että kaikki rakenneosat 
toimivat oikein.

 - Irrota avain virtakytkimestä kääntämättä 
sitä ”pois päältä” -asentoon. Tämä ei 
vaikuta robottikäytön reittiin ja estää 
avaimen varastamisen tai katoamisen.

 - Älä yritä ajaa konetta.
 - Älä tartu ohjauspyörään äläkä laita käsiä 

tai käsivarsia ohjauspyörän reikien läpi. 
Ohjauspyörä saattaa liikkua robottitilassa 
nopeasti ja odottamatta.

 - Älä käytä konetta vikaturvallista toimintaa 
edellyttävissä olosuhteissa (alueet, 
joilla koneen toimintahäiriöt saattaisivat 
aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja).

 - Laita koneen käyttöalueella olevien 
äkillisten pudotusten, portaiden, 
liukuportaiden tai liikkuvien työtasojen 
eteen jokin fyysinen este.

 - Tikkaita, rakennustelineitä tai muita 
väliaikaisia rakenteita ei saa käyttää 
koneen käyttöalueella.

 - Kuurausta saa tehdä vain tasaisille ja 
koville pinnoille, joiden kaltevuus on 
enintään 2 %.

 - Älä käytä konetta olosuhteissa, joissa pito 
on huono (jää, öljy jne.).

 - Älä jätä koneen käyttöalueelle 
sähköjohtoja tai matalia esineitä (esineet, 
joiden korkeus on alle 10 cm maasta).

 - Konetta tulee käyttää aina käsikäyttöisessä 
tilassa mentäessä sisään hisseihin tai 
automaattiovien läpi. Robottikäytön reitit 
eivät saa koskaan sisältää siirtymistä 
hisseihin tai automaattiovien läpi.

 - Älä päästä lapsia tai ulkopuolisia koneen 
lähelle.

 - Älä anna lasten leikkiä koneella.
 - Älä kuljeta matkustajia koneen minkään 

osan päällä.
 - Noudata aina turvallisuusmääräyksiä ja 

liikennesääntöjä.
 - Ilmoita heti vaurioista tai häiriöistä.
 - Noudata kemiallisten aineiden 

säilytysastioissa olevia sekoitus-, käsittely- 
ja hävitysohjeita.

 - Sijoita lattianpesua koskevien 
vakiokäytäntöjen mukaisesti 
asianmukaiset lattianpuhdistuskyltit 
alueille, joilla konetta käytetään ja joilla on 
ihmisiä.

 - Noudata märistä lattioista annettuja 
turvallisuusohjeita.

5. Ennen kuin poistut koneen luota tai ennen 
koneen huoltoa:

 - Pysähdy tasaiselle pinnalle.
 - Sammuta kone ja irrota avain.

6. Koneen huollon aikana:
 - Kaikki työt pitää tehdä riittävässä 

valaistuksessa ja näkyvyydessä.
 - Huolehdi työskentelyalueen hyvästä 

tuuletuksesta.
 - Vältä liikkuvia osia. Älä käytä löysiä 

vaatteita tai koruja ja sido pitkät hiukset 
kiinni.

 - Kiilaa koneen pyörät, ennen kuin nostat 
koneen ylös.

 - Nosta kone ylös vain tätä tarkoitusta 
varten merkityistä paikoista. Tue kone 
nostopukeilla.

 - Käytä nostolaitetta tai tunkkia, joka kestää 
koneen painon.

 - Älä työnnä tai hinaa konetta ilman että 
kuljettaja istuu istuimellaan ohjaamassa 
sitä.

 - Älä työnnä tai hinaa konetta kaltevilla 
pinnoilla jarrun ollessa kytkettynä pois 
päältä.

 - Älä käytä painepesuria tai suihkuta vettä 
koneeseen. Siitä voi seurata sähkövika. 
Käytä kosteaa liinaa.

 - Erillisen laturin saa kytkeä vain 
asianmukaisella nimellisteholla 
varustettuun pistorasiaan.

 - Erillisen laturin tasavirtajohtoa ei saa 
irrottaa koneen pistokkeesta laturin 
ollessa käytössä. Se voi aiheuttaa 
valokaaren. Jos laturin toiminta täytyy 
keskeyttää latauksen aikana, irrota ensin 
verkkojohto pistorasiasta.

 - Irrota akkuliitännät ennen kuin alat huoltaa 
konetta.

 - Älä irrota akkuliitäntöjä koneen 
latautuessa. Koneen elektroniikka voi 
vaurioitua.

 - Älä vedä akkulaturin johdosta, kun irrotat 
sitä verkkovirrasta. Ota kiinni pistokkeesta 
ja vedä.

 - Sopimattomien laturien käyttäminen voi 
vahingoittaa akustoja ja mahdollisesti 
aiheuttaa tulipalon.

 - Älä lataa jäätyneitä akkuja.
 - Tarkista latausjohto säännöllisesti 

vaurioiden varalta.
 - Älä koske akkuhappoon.
 - Pidä kaikki metalliesineet kaukana akuista.
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TURVALLISUUS
Koneen huolto (jatkuu)
- Käytä sähköä johtamatonta 

akunirrotuslaitetta.
- Käytä nostolaitetta ja riittävää apua, kun 

nostat akkuja.
- Akun saavat asentaa vain koulutuksen 

saaneet työntekijät.
- Noudata akun irrottamisesta annettuja 

turvallisuusohjeita.
- Korjauksia saavat tehdä vain koulutuksen 

saaneet työntekijät.
- Älä tee muutoksia koneen alkuperäiseen 

rakenteeseen.
- Käytä Tennantin toimittamia tai hyväksymiä 

varaosia.
- Käytä henkilösuojaimia tarpeen ja tässä 

käsikirjassa annettujen suositusten 
mukaisesti.

Turvallisuus: käytä kuulosuojaimia.

Turvallisuuden vuoksi: käytä 
suojakäsineitä.

Turvallisuuden vuoksi: käytä 
suojalaseja.

Turvallisuus: käytä hengityssuojainta.

7. Käytettäessä litiumioniakkumallia:
- Akkuyksikkö on suunniteltu yksinomaan 

tiettyihin Tennant-konesovelluksiin. Älä 
asenna akkuyksikköä hyväksymättömiin 
koneisiin.

- Hävitä akku paikallisten määräysten 
mukaisesti. Ota yhteyttä Tennantin 
huoltoon.

- Ota yhteyttä Tennantiin tai paikallisiin 
viranomaisiin ja pyydä litiumioniakkumallin 
oikeat kuljetusohjeet.

- Käytä vain litiumioniakun mukana 
toimitettua alkuperäisvalmistajan 
hyväksymää akkulaturia.

- Akkua ei saa altistaa alle –20 °C:n (-4 
°F) lämpötiloille eikä yli 40 °C:n (104 °F) 
lämpötiloille.

- Akkua ei saa käyttää tai säilyttää 
vaarallisessa ympäristössä 
(sähkövaraus, kosteus, äärilämpötilat ja 
magneettikentät).

- Akkua ei saa altistaa avotulelle tai 
plasmalle.

- Akkua ei saa purkaa eikä käsitellä väärin. 
Tiivistysteippiä ei saa repäistä tai takuu 
mitätöityy.

- Akkua ei saa pudottaa, murskata tai 
altistaa iskuille, sillä akku voi kuumentua 
tai syttyä tuleen.

- Akkua ei saa asettaa avotuleen tai veteen, 
jotta akku ei räjähdä.

- Akkuun ei saa koskea kostein käsin 
sähköiskujen välttämiseksi.

- Akun käyttö on lopetettava tai se on 
ladattava välittömästi, jos akun lämpötila 
on epänormaali, se vuotaa tai on muuten 
epänormaali.

8. Kun lastaat konetta kuorma-autoon tai 
perävaunuun tai purat konetta niistä:
- Käytä kuormausluiskaa, kuorma-autoa 

tai perävaunua, joka kestää koneen ja 
käyttäjän painon.

- Tyhjennä säiliöt ennen koneen 
lastaamista.

- Älä aja liukkaalla rampilla.
- Konetta käytettäessä luiskilla tulee 

noudattaa varovaisuutta.
- Älä käytä kuormausluiskia, joiden 

kaltevuus on yli 15,8 % / 9°.
- Laske hankauspää ja vetolasta alas ennen 

koneen sitomista.
- Sammuta kone ja irrota avain.
- Kiilaa koneen pyörät.
- Sido kone kiinni kuormaliinoilla.
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 TURVALLISUUS  
Koneeseen on kiinnitetty seuraavat 
turvamerkintätarrat erikseen osoitettuihin 
paikkoihin. Vaurioituneet/puuttuvat tarrat tulee 
vaihtaa uusiin.

Lyijyakut

TPPL-akut

VAROITUSTARRA – Akuista 
erittyy vetykaasua. Seurauk-
sena saattaa olla räjähdys tai 
tulipalo. Akun lähistöllä ei saa 
olla avotulta eikä kipinöitä. 
Pidä kannet auki latauksen 
aikana.

Sijaitsee istuinpaneelin 
alaosassa.

32474

1028824

33444

VAROITUSTARRA – 
Akuista erittyy 
vetykaasua. 
Seurauksena saattaa 
olla räjähdys tai tuli-
palo. Akun lähistöllä ei 
saa olla avotulta eikä 
kipinöitä. Pidä kannet 
auki latauksen aikana.

Sijaitsee istuinpanee-
lissa.

VAROITUSTARRA – Syt-
tyvät materiaalit voivat 
aiheuttaa räjähdyksen tai 
tulipalon. Älä kerää niitä 
laitteeseen.

Sijaitsee istu-
inpaneelissa.

TURVALLISUUDEN 
VUOKSI -TARRA – 
Lue käyttöohje ennen 
laitteen käyttöä.

Sijaitsee istuinpanee-
lissa.

TURVALLISUUSTARRA 
– sähköosia; maadoitushi-
hnaa tulee käyttää ennen 
paneelin avaamista.

Sijaitsee istuimen alla ol-
evassa sähköpaneelissa.

VAROITUSTARRA – Syttyvät materi-
aalit voivat aiheuttaa räjähdyksen tai 
tulipalon. Älä käytä syttyviä materi-
aaleja säiliössä

Sijaitsee liuossäiliön täyttöaukon alla 
ja polkimien vieressä.

32467

32482

1257380

(4) 24V Lithium-Ion

Litiumioniakut
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KÄYTTÖ

KÄYTTÖ

  KONEEN OSAT

A. Talteenottosäiliön tyhjennysletku
B. Liuossäiliön tyhjennysletku
C. Vasen reunasuojus
D. Kelautuvat hihnat (kyytiin nousun esto 

koneen liikkuessa)
E. Käyttäjärajapinnan kosketusnäyttö
F. Ohjauspaneeli
G. Talteenottosäiliö
H. Talteenottosäiliön kansi
I. Vilkkuva valo
J. Kuljettajan istuin
K. Akut
L. Akun latausliitäntä
M. Liuossäiliön etukansi

N. Liuossäiliö
O. Anturipaneeli
P. Jarrupoljin
Q. Ajopoljin
R. Etureunan suojus
S. Sivulasta
T. Kuurauspää
U. Oikean reunan suojus
V. Liuossäiliön täyttökansi
W. Takalasta
X. Vetolastan imuletku
Y. Ohjauspyörä

A

B

C

M

E

F

G

H

I
J

K
O

P

R

STU

V

W

X

D

L

N
Q

Y
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 KÄYTTÖ  

HALLINTALAITTEET JA MITTARIT

A. Virtakytkin
B. Hätäpysäytyspainike (sijaitsee 

ohjauspaneelissa ja koneen takana)
C. 1-Step-painike
D. Merkinantotorven painike
E. Harjapaineen painike
F. Harjapaineen merkkivalot
G. Liuoksen virtausmerkkivalot
H. Liuoksen virtauksen painike

I. Imutuuletin-/vetolastapainike
J. ec-H2O-järjestelmän merkkivalo 

(lisävaruste)
K. ec-H2O-järjestelmän virtapainike 

(lisävaruste)
L. Suuntakytkin
M. Sininen ”käynnistä/tauko”-painike
N. Merkkivalot (takana)

D

E

F G
H

I

J

K

A B

C

L

B

M

N

N
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KÄYTTÖ

KAMERAT JA ANTURIT

A. Anturit – ylempi LiDAR-valotutka
B. Merkkivalot (edessä)
C. Anturit – etupuolen 2D-kamera
D. Anturit – etupuolen 3D-kamera
E. Anturit – 2D-sivukamera (koneen 

molemmilla puolilla)
F. Anturit – 3D-sivukamera (koneen 

molemmilla puolilla) 
G. Anturit – alempi LiDAR-valotutka

D

E

F

A

C

BB

G
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 KÄYTTÖ  

KONEEN VALMISTELEMINEN

VETOLASTAKOKOONPANON 
KIINNITTÄMINEN
1. Pysäytä kone tasaiselle pinnalle.

2. Käännä koneen on/off-avainkytkin off-
asentoon.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

3. Laita takavetolasta vetolastan kiinnittimen 
alle ja kiinnitä se kahdella nupilla.

4. Liitä imuletku vetolastakokoonpanoon. Kierrä 
letku kuvassa näytetyllä tavalla käyttäen 
mukana toimitettua letkupidikettä.

Vetolastan taipuisuus on säädetty tehtaalla. 
Jos vetolastan sulkaa pitää säätää, katso 
tämän käsikirjan osa TAKAVETOLASTAN 
LAPOJEN TAIPUISUUDEN SÄÄTÄMINEN.

Harjojen/TYYNYJEN asennus
Tietoja harjojen tai tyynyjen asennuksesta 
löytyy tämän oppaan osasta 
LEVYKUURAUSHARJOJEN TAI TYYNYN 
OHJAIMEN VAIHTAMINEN.

AKUT
Litiumioniakut on ladattava ennen ensimmäistä 
käyttöä, katso lisätietoja käyttöoppaan osasta 
AKKUJEN LATAAMINEN.

ETUREUNASUOJAN KIINNITTÄMINEN
1. Pysäytä kone tasaiselle pinnalle.

2. Käännä koneen on/off-avainkytkin off-
asentoon.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

3. Aseta etureunan suojus koneen etuosan 
alle.

4. Asenna etureunan suojus koneen etuosaan.
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KÄYTTÖ
  ec-H2O-VEDENPEHMENNYSPATRUUNA 
(LISÄVARUSTE)
ec-H2O-järjestelmään kuuluu 
vedenpehmennyspatruuna. Patruunan tarkoitus 
on suojata koneen putkistoja kalkkiintumiselta. 
Patruuna on istuimen alla.

Patruuna pitää vaihtaa, kun sen läpi on 
virrannut maksimimäärä vettä tai kun sen 
vanhenemispäivä on saavutettu, kumpi täyttyy 
ensin.

Koneen käytöstä riippuen uusi patruuna voi 
kestää 12–24 kuukautta.

Kaikkiin patruunoihin on merkitty 
valmistuspäivä. Asentamattoman patruunan 
myyntiaika on vuosi valmistuspäivästä. 
ec-H2O-moduulin ajastin on nollattava 
patruunan vaihdon yhteydessä. Ks. kohta 
ec-H2O-VEDENPEHMENNYSPATRUUNAN 
VAIHTAMINEN.

HUOMAUTUS: Kun koneessa on uusi 
vedenpehmennyspatruuna, ecH2O-järjestelmä 
ohittaa automaattisesti valitun liuosvirtauksen 
enintään 75 minuutin ajaksi.

ec-H2O-järjestelmän merkkivalo vilkkuu 
vihreänä/punaisena, kun on aika vaihtaa 
patruuna.

   LIUOSSÄILIÖN TÄYTTÄMINEN
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

Laitteen takaosassa on täyttöreikä.

VAROITUS: Syttyvät materiaalit voivat 
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. 
Älä käytä syttyviä materiaaleja 
säiliöissä.

TAVALLINEN KUURAUS: Avaa liuossäiliön 
kansi ja täytä osittain vedellä (enintään 
60 °C / 140 °F). Kaada suositeltu määrä 
puhdistusainetta liuossäiliöön noudattaen pullon 
sekoitusohjeita. Jatka liuossäiliön täyttämistä 
lämpimällä vedellä, kunnes veden taso on juuri 
täyttöaukon alapuolella.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Noudata 
konetta käyttäessäsi kemiallisten aineiden 
säilytysastioissa olevia sekoitus- ja 
käsittelyohjeita.

ec-H2O-KUURAUS: Käytä puhdasta viileää vettä 
(alle 21 °C / 70 °F). Älä lisää mitään tavallisia 
lattianpuhdistusaineita, sillä järjestelmä saattaa 
vaurioitua.

HUOMAUTUS: Jos käytät ämpäriä liuossäiliön 
täyttämiseen, varmista että ämpäri on puhdas. 
Älä käytä samaa ämpäriä koneen täyttämiseen 
ja tyhjentämiseen.

HUOMAUTUS: Käytä tavallisessa kuurauksessa 
vain suositeltuja puhdistusaineita. Väärästä 
puhdistusainekäytöstä aiheutuvat konevauriot 
mitätöivät valmistajan takuun.
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 KÄYTTÖ  

HALLINTALAITTEIDEN TOIMINTA

Suuntakytkin
Konetta siirretään eteenpäin painamalla 
suuntakytkimen yläosaa. Kytkimen yläosassa 
oleva eteenpäin osoittava nuolivalo syttyy, kun 
kone asetetaan ajamaan eteenpäin.

Konetta siirretään taaksepäin painamalla 
suuntakytkimen alaosaa. Kytkimen alaosassa 
oleva peruutuksen nuolivalo syttyy, kun kone 
asetetaan ajamaan taaksepäin.

KUURAUSTILOJEN ASETTAMINEN
Ennen kuurausta tulee valita sopiva 
kuuraustyyppi, joko ec-H2O (lisävaruste) tai 
tavallinen kuuraus. Aseta haluttu kuurauspaine 
sekä liuoksen virtaustason asetukset.

HUOMAUTUS: Kone ei tallenna liuoksen 
virtaus- ja harjapaineasetuksia robottikäytön 
reittiä varten, koska puhdistustarpeet voivat 
muuttua. Liuoksen virtauksen ja harjapaineen 
asetuksia tulee säätää ennen robottikäytön reitin 
aloittamista painamalla sinistä ”käynnistä/tauko”-
painiketta.

ec-H2O-PAINIKKEEN ASETUKSET
ec-H2O-painike aktivoi ec-H2O-järjestelmän, 
kun 1-STEP-painike on päällä. Painikkeen valo 
syttyy, kun se on tässä tilassa.

HUOMAUTUS: Ec-H2O-järjestelmän merkkivalo 
ei syty, ennen kuin kone aloittaa kuurauksen.

HUOMAUTUS: ec-H2O-mallit – ensimmäisellä 
käyttökerralla ja vedenpehmennyspatruunan 
vaihdon jälkeen ecH2O-järjestelmä ohittaa 
automaattisesti valitun liuosvirtauksen nopeuden 
enintään 75 minuutin ajaksi.
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KÄYTTÖ
HARJAPAINEEN ASETTAMINEN
Tavallisissa olosuhteissa harjapaine tulee 
asettaa minimiin (alavalo). Erittäin likaisissa 
olosuhteissa tulee harjapaine asettaa 
suurimmalle mahdolliselle teholle (keski- tai 
ylävalot). Koneen liikenopeus ja lattian pinta 
vaikuttavat hankaustulokseen.

Kun 1-Step-painike on aktivoitu, harjapainetta 
säädetään painamalla harjapainepainiketta. 
Harjapaineen merkkivalot osoittavat nykyisen 
harjapaineen.

LIUOKSEN VIRTAUSTASON ASETTAMINEN
Tavallisissa olosuhteissa harjapaine tulee 
asettaa minimiin (alavalo). Erittäin likaisissa 
olosuhteissa tulee liuoksen virtauksen taso 
asettaa suuremmalle teholle (keski- tai ylävalot). 
Koneen liikenopeus ja lattian pinta vaikuttavat 
hankaustulokseen.

Kun 1-Step-painike on aktivoitu, 
liuoksen virtausta säädetään painamalla 
liuoksen virtauksen painiketta. Liuoksen 
virtauksen merkkivalot osoittavat nykyisen 
virtausasetuksen.

HUOMAUTUS: On suositeltavaa käyttää 
keskitehoista tai erittäin tehokasta liuosvirtausta 
pinnoittamattomilla tai kiillottamattomilla 
lattioilla (huokoisemmilla). Tämä koskee sekä 
tavanomaisia että ec-H2O-kuuraustiloja.

HUOMAUTUS: Kone toimii pidempään, 
jos harjapaine ja liuoksen ulosvirtaus ovat 
pienimmällä mahdollisella asetuksella (alavalot).

ec-H2O-LIUOSVIRTAUKSEN ASETUS
Liuosvirtauksen nopeutta voidaan säätää ec-
H2O-kuurauksen aikana painamalla ec-H2O-
moduulissa olevaa liuosvirtauspainiketta. Yksi 
LED = heikko, kaksi LEDiä = keskitaso, kolme 
LEDiä = tehokas. 
Ec-H2O-moduuli on istuimen alla.
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 KÄYTTÖ  
HÄTÄPYSÄYTYSPAINIKKEET
Koneessa on kaksi hätäpysäytyspainiketta; yksi 
ohjauspaneelissa ja toinen talteenottosäiliön 
kannen takaosassa. Hätäpysäytyspainikkeita 
tulee käyttää vain hätätilanteissa, sillä vetolastan 
imuletkusta saattaa valua lattialle liuosta 
aiheuttaen liukastumisvaaran.

HUOMAUTUS: Näitä painikkeita ei tule 
käyttää normaaliin pysäyttämiseen, sillä 
se saattaa aiheuttaa seisontajarrun ja 
voimansiirtojärjestelmän ennenaikaista 
kulumista.

Hätätilanteessa koneen virta voidaan 
sammuttaa painamalla kumpaa tahansa 
hätäpysäytyspainiketta. 

Välittömästi jommankumman 
hätäpysäytyspainikkeen painamisen jälkeen 
käyttöliittymän kosketusnäyttöön tulee 
teksti ”Emergency Stop Button Pressed” 
(Hätäpysäytyspainiketta painettu). Noudata 
käyttöliittymän kosketusnäytön ohjeita.

Käännä koneen pysäyttämiseen käytettyä 
hätäpysäytyspainiketta myötäpäivään 
hätäpysäytystoiminnon kytkemiseksi pois 
päältä. Välittömästi hätäpysäytyspainikkeen 
vapautuksen jälkeen käyttöliittymän 
kosketusnäyttöön tulee teksti ”Emergency 
Stop Button Released” (Hätäpysäytyspainike 
vapautettu). Kosketa OK.

Jos hätäpysäytyspainiketta on painettu 
koneen ollessa robottikäyttöreitillä, kuurausta 
robottitilassa jatketaan painamalla sinistä 
”käynnistä/tauko”-painiketta. Koneen aloittaessa 
robottitoiminnan tulee tarkkailla kuuraustehoa 
sen varmistamiseksi, että kaikki rakenneosat 
toimivat oikein.

Jos hätäpysäytyspainiketta on painettu koneen 
ollessa käsikäyttöisessä tilassa tai uutta reittiä 
opetettaessa, koneen käyttöä käsikäyttöisessä 
tilassa tai uuden reitin opettamista jatketaan 
painamalla 1-Step-painiketta.

HUOMAUTUS: Konetta opetettaessa 
1-Step-painiketta on painettava ennen 
koneen opettamisen aloittamista 
hätäpysäytyspainikkeen pois päältä kytkemisen 
jälkeen. 1-Step-painike menee automaattisesti 
pois päältä hätäpysäytyspainiketta käytettäessä, 
ja se on kytkettävä takaisin päälle koneen 
opettamisen jatkamiseksi.
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KÄYTTÖ
KONEEN KÄYTTÖTUNTIMITTARI
Tuntimittari tallentaa koneen käyttötunnit. 
Tästä tiedosta on hyötyä konetta huollettaessa. 
Tuntimittari sijaitsee kuljettajan istuimen alla 
johdonsuojakatkaisimien vieressä.

ec-H2O-JÄRJESTELMÄN MERKKIVALO
HUOMAUTUS: Ec-H2O-järjestelmän merkkivalo 
ei syty, ennen kuin kone alkaa kuurauksen.

ec-H2O-JÄRJESTELMÄN 
MERKKIVALON KOODI

TILA

Jatkuvasti palava vihreä Normaali toiminta

Vilkkuva vihreä/punainen Vedenpehmennyspatruunan 
käyttöaika on päättynyt. 
Vaihda patruuna

Jatkuvasti palava tai 
vilkkuva* punainen

Ota yhteyttä Tennant-
huoltohenkilöstöön.

Jos ec-H2O-järjestelmän merkkivalo 
alkaa vilkkua vihreänä/punaisena, 
vedenpehmennyspatruuna täytyy vaihtaa (ks. 
luku ec-H2O-VEDENPEHMENNYSPATRUUNAN 
VAIHTAMINEN).

*Tarkista, onko liuossäiliöön lisätty pesuainetta. 
Jos ec-H2O-järjestelmää on käytetty pesuaineen 
kanssa, tyhjennä liuossäiliö, lisää sinne 
puhdasta vettä ja pidä ec-H2O-järjestelmää 
käynnissä, kunnes merkkivalokoodi poistuu.

SININEN ”KÄYNNISTÄ/TAUKO”-PAINIKE
Koneen takaosassa on sininen ”käynnistä/
tauko”-painike. Painiketta käytetään 
robottikäytön reitin aloittamiseen tai käynnissä 
olevan robottikäytön reitin keskeyttämiseen. Kun 
tallennettu kulkureitti on valittu käyttöliittymän 
kosketusnäytöllä, sininen ”käynnistä/tauko”-
painike vilkkuu. Kun painiketta painetaan 
reitin aloittamiseksi robottitilassa, sininen 
”käynnistä/tauko”-painike lakkaa vilkkumasta ja 
pysyy päällä koko robottikäytön ajan. Sininen 
”käynnistä/tauko”-painike on pois päältä, kun 
konetta käytetään käsikäyttöisessä tilassa.

Kun tallennettu kulkureitti on valittu 
käyttöliittymän kosketusnäytöllä, reitin 
kulkeminen robottitilassa käynnistetään 
painamalla sinistä vilkkuvaa ”käynnistä/tauko”-
painiketta. Jos käynnissä oleva robottikäyttö 
halutaan keskeyttää, konetta tulee lähestyä 
tarvittaessa takaapäin ja painaa sinistä 
”käynnistä/tauko”-painiketta uudelleen. Kone 
lakkaa liikkumasta eteenpäin ja kuurausharja 
lakkaa pyörimästä. Imutoiminto pysyy 
päällä lyhyen aikaa jäljellä olevan liuoksen 
keräämiseksi ja sammuu sen jälkeen.

Konetta voidaan ajaa käsikäyttöisesti 
robottireitin keskeyttämisen jälkeen. Tällainen 
voi olla tarpeen, jos reitille ilmaantuu este, 
jota kone ei pysty kiertämään itsenäisesti. 
Suunnistusohjelmisto seuraa koneen 
senhetkistä sijaintia reitillä ja päästää sitten 
jatkamaan ohjelmoitua reittiä. Robottireittiä 
jatketaan painamalla sinistä ”käynnistä/tauko”-
painiketta uudelleen. Koneen aloittaessa 
robottitoiminnan tulee tarkkailla kuuraustehoa 
sen varmistamiseksi, että kaikki rakenneosat 
toimivat oikein.
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 SININEN VALO JALANKULKIJOILLE 
(LISÄVARUSTE)
Sininen valo jalankulkijoille valaisee lattiaa 
koneen edessä varoittaen jalankulkijoita 
koneen läheisyydestä. Sininen jalankulkijoiden 
valo syttyy automaattisesti, kun avainkytkin 
käännetään päälle. Sijoita sininen valo 
valaisemaan riittävän pitkälle koneen ympärillä, 
jotta jalankulkijat saavat asianmukaisen 
varoituksen koneen läheisyydestä.

KÄYTTÄJÄRAJAPINNAN KOSKETUSNÄYTTÖ
Käyttöliittymän kosketusnäyttö sijaitsee 
ohjauspyörän vasemmalla puolella. 
Käyttöliittymän kosketusnäytöllä näkyy 
järjestelmän kirjautumisnäkymä, ja sillä voidaan 
siirtyä kaikkiin koneen robottikäytön ohjaimiin, 
akkuun, liuossäiliöön sekä talteenottosäiliön 
hälytyksiin. Kun jokin huoltotoimenpide vaatii 
välitöntä huomiota, hälytys aktivoituu ja ilmestyy 
käyttöliittymän kosketusnäytölle.

BrainOS-ohjelmisto suorittaa alustuksen 
automaattisesti koneen käynnistyksen 
yhteydessä. Kun BrainOS-ohjelmisto 
on alustettu, siihen siirtyminen ja sen 
robottitoiminnon käyttäminen edellyttää PIN-
koodin syöttämistä.
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AKUN VARAUKSEN PALKKI
Akun varauksesta kertova palkki ilmaisee 
akkujen varaustason.

Kun akut on ladattu täyteen, akun varauksen 
palkki on täysi. Akkujen varauksen tyhjentyessä 
akun varauksen palkki siirtyy oikealta 
vasemmalle.

Kun akun varaus on vähissä, se käynnistää 
hälytyksen, joka näkyy käyttöliittymän 
kosketusnäytöllä. Kaikki kuuraustoiminnot 
pysähtyvät, mutta konetta voi silti ajaa. Akut 
tulee ladata. Ks. HUOLTO-osassa oleva kohta 
AKKUJEN LATAAMINEN.

HUOMAUTUS: Älä lataa akkuja useammin kuin 
on tarpeellista. Liian usein tapahtuva lataaminen 
saattaa lyhentää akkujen käyttöikää. Akut 
kannattaa ladata vain silloin, kun hälytys kertoo 
akkujen lataamisen tarpeesta. Katso kohtaa 
AKUT käsikirjan HUOLTO-osassa.

ROC: ROBOTTIKÄYTTÖKESKUS 
(BrainOS-ohjelmisto)
BrainOS-ohjelmistosta pääsee myös Brain 
Corp -yhtiön Robotic Operations Center 
-robottikäyttökeskukseen; lyhyesti ROC. 
ROC on Brain Corp -teknikkojen hallinnoima 
pilvipohjainen robottikäyttökeskus, joka tehostaa 
koneen valmiuksia valvonnalla ja analyyseilla. 
Yhteys ROC:iin muodostetaan 4G LTE 
-modeemin kautta, eikä yhteyden luonti edellytä 
käyttäjältä toimenpiteitä. Ohjelmiston uudet 
versiot ladataan koneelle automaattisesti. Kun 
koneeseen voidaan päivittää uusin ohjelmisto, 
käyttäjärajapinnan kosketusnäytölle ilmestyy 
”New Update Available” (Uusi päivitys saatavilla). 
Ks. BRAINOS-OHJELMISTOPÄIVITYKSET.

ROC-merkkivalo sijaitsee käyttöliittymän 
kosketusnäytön tilapalkissa. Kun merkkivalo 
palaa, koneella on yhteys ROC:iin. Jos ilmaisin 
on harmaa, yhteyttä ROC:iin ei ole eikä 
pariliitosta matkapuhelimeen voida tehdä.

Yhdistetty Ei yhdistetty
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BRAINOS-OHJELMISTOPÄIVITYKSET
OTA-päivityksillä (over-the-air) BrainOS-
ohjelmiston uudet versiot voidaan ladata 
etäyhteydellä sisäänrakennetun modeemin 
avulla. Tämä valmius varmistaa, että kone 
käyttää uusinta BrainOS-ohjelmistoa, mikä on 
tärkeää uusien ominaisuuksien ja parannusten 
käyttöönotossa.

On erittäin tärkeää, että kaikkiin koneisiin on 
asennettu BrainOS-ohjelmiston uusin versio.

Kun ”New Update Available” (Uusi päivitys 
saatavilla) -näkymä ilmaantuu, toimi seuraavasti:

HUOMAUTUS: Älä aja konetta, kun uusi 
ohjelmistopäivitys on saatavilla tai kun 
ohjelmistoa päivitetään.

1. Pysäköi kone.

2. Aloita ohjelmistopäivitys valitsemalla ”New 
Update Available” (Uusi päivitys saatavilla) 
-näkymästä ”Update” (Päivitä).

HUOMAUTUS: Älä aja konetta sen jälkeen, 
kun olet painanut ”Update” (Päivitä) -painiketta 
ohjelmistopäivityksen aloittamiseksi. 
Ohjelmistopäivitys on tehtävä loppuun, ennen 
kuin konetta voidaan käyttää.

3. Kun ohjelmistopäivitys on valmis, valitse 
”Done” (Valmis).

4. Päivitys viimeistellään käynnistämällä kone 
uudelleen.
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KONEEN TOIMINTA

Koneen kuurausosat: liuossäiliö, kuurausharjat 
tai -tyynyt, vetolasta, imutuuletin ja 
talteenottosäiliö.

Koneen kuuraustoimintoja hallitaan ohjaustaulun 
painikkeilla. 1-Step-painike käynnistää ja 
poistaa käytöstä esiasetetut kuuraustoiminnot. 
ec-H2O-painikkeella (lisävaruste) otetaan 
ec-H2O NanoClean (sähköisesti muunnettu 
vesi) -järjestelmä käyttöön. Imutuuletin-/
vetolastapainike käynnistää imutuulettimen / 
poistaa sen käytöstä sekä nostaa ja laskee 
vetolastaa. Harjapaineen painikkeilla ohjataan 
kuurausharjan painetta, ja liuospainikkeilla 
ohjataan liuoksen ulosvirtausta.

Ohjauspyörällä ohjataan koneen kulkusuuntaa. 
Ohjauskytkin kontrolloi koneen eteen- tai 
taaksepäin kulkua. Ajopolkimella säädetään 
koneen ajonopeus. Jarrupolkimella hidastetaan 
koneen kulkua ja pysäytetään se.

HUOMAUTUS: Lian määrä ja tyyppi ovat 
tärkeitä tekijöitä, kun määritetään käytettävää 
harja- tai tyynytyyppiä. Katso tämän käsikirjan 
osa HARJATIETOJA tai ota yhteys Tennant-
edustajaan saadaksesi tarkat suositukset.

Koneessa on BrainOS-ohjelmisto, johon pääsee 
käyttöliittymän kosketusnäytöltä. BrainOS-
teknologia antaa käyttöön robottitilatoiminnon, 
jonka avulla kone voi suorittaa lattian 
puhdistuksen seuraamalla yhtä tallennetuista 
kulkureiteistä ilman suoraa ja reaaliaikaista 
käyttäjän ohjausta. Konetta voidaan käyttää 
robottitilassa vain alueilla, joilla siivousreitit on 
opetettu ja tallennettu. Koneelle voidaan opettaa 
tavalliset siivousreitit tai, jos se on käytössä, 
alueen täyttöreitti, jossa käyttäjä opettaa alueen 
rajat ja kone määrittää parhaan reitin alueen 
siivoamiseen. Käyttöliittymän kosketusnäytöllä 
käyttäjä voi opettaa koneelle uuden 
puhdistusreitin, ajaa jo luodun puhdistusreitin 
robottia hyödyntäen, siirtyä käynnistyneisiin 
hälytyksiin ja paljon muuta. Sillä voidaan myös 
seurata jatkuvasti akun senhetkistä tasoa sekä 
ja ROC-yhteyden tilaa.

Aloituspaikan merkitsijät on asennettava 
pysyvästi, ennen kuin konetta voidaan käyttää 
robottitilassa. Aloituspaikan merkitsijä on 
yksilöivä kooditunniste, jonka kone skannaa 
sen nykyisen sijainnin määrittämiseksi samoin 
kuin kaikki kyseiseen aloituspaikan merkkiin 
tallennetut reitit. Kone on suunniteltu toimimaan 
enintään kymmenellä aloituspaikan merkitsijällä. 
Jokainen aloituspaikan merkitsijä voi sisältää 
enintään kuusi reittiä, ja näin reittejä voi olla 
kaikkiaan yhteensä 60.

TAVALLINEN KUURAUS
Vesi ja puhdistusaine virtaavat liuossäiliöstä 
lattialle liuosventtiilin kautta. Harjat kuuraavat 
lattian puhtaaksi pesuaine-vesi-liuoksen avulla. 
Koneen liikkuessa eteenpäin vetolasta pyyhkii 
likaisen liuoksen lattialta. Sitten imutuulettimen 
synnyttämä imu vetää likaisen liuoksen lastalta 
talteenottosäiliöön.

ec-H2O-KUURAUSJÄRJESTELMÄ 
(LISÄVARUSTE)
ec-H2O NanoClean -teknologiaa käytettäessä 
normaali vesi virtaa moduulin läpi, missä se 
muutetaan sähköisesti puhdistusliuokseksi. 
Sähköisesti muunnettu vesi käy lian kimppuun, 
jolloin kone kuuraa lietteen helposti pois. 
Aktivoitu vesi palautuu tavalliseksi vedeksi 
likavesisäiliössä.

ec-H2O-järjestelmää voidaan käyttää kaikkiin 
kaksoiskuuraustehtäviin.

HUOMAUTUS: Älä ota ec-H2O-järjestelmää 
käyttöön, kun liuossäiliössä on tavallista 
puhdistusainetta. Liuossäiliö tulee tyhjentää, 
huuhdella ja täyttää pelkästään puhtaalla viileällä 
vedellä ennen 
ec-H2O-järjestelmän käyttöä. Tavalliset 
puhdistusaineet/-tuotteet voivat aiheuttaa vian 
ec-H2O-liuosjärjestelmään.
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HARJATIETOJA

Työn tulos on hyvä, kun käytät kulloiseenkin 
puhdistustyöhön parhaiten soveltuvaa harjaa tai 
tyynyä. Alla on luettelo harjoista ja tyynyistä ja 
kullekin parhaiten sopivista käyttötarkoituksista.

HUOMAUTUS: Lian määrä ja tyyppi ovat 
tärkeitä tekijöitä, kun määritetään käytettävien 
harjojen tai tyynyjen tyyppi. Ota yhteys Tennant-
edustajaan saadaksesi tarkat suositukset.

Polypropeeniharja – yleiskäyttöiset 
polypropeeniharjakset irrottavat vähän 
pinttyneen lian naarmuttamatta erittäin kiiltävällä 
pinnoitteella päällystettyjä lattioita.

Nailonharja – pehmeitä nailonharjaksia 
suositellaan maalattujen lattioiden 
kuuraamiseen. Puhdistaa kuuraamatta.

Super AB -harja – hiomarakeita sisältävä 
nailonkuitu poistaa tahrat ja pinttyneen lian; 
aggressiivinen kaikille pinnoille. Tehoaa hyvin 
likakertymiin, rasvaan tai renkaan jälkiin.

Kuorintatyyny (ruskea) – Pinnoiteaineiden 
poistamiseen lattioilta lattian valmistelemiseksi 
uutta pinnoituskäsittelyä varten.

Kuuraustyyny (sininen) – keskivahvaan tai 
voimakkaaseen kuuraukseen. Poistaa lian, 
roiskeet ja naarmut.

Kiillotustyyny (punainen) – Käytä 
kevyeen kuuraukseen lattian kiillotuspintaa 
vahingoittamatta.

Kiillotustyyny (valkoinen) – Käytä kiillotettujen 
tai kiiltäväpintaisten lattioiden puhdistukseen.

Erittäin tehokas kuorintatyyny (musta) – 
tyyny on tarkoitettu voimakkaiden pinnoite- ja 
kyllästeaineiden poistoon ja kuorintaan sekä 
erittäin voimakkaaseen kuuraukseen. Tätä 
tyynyä voidaan käyttää vain kahvatyynyn 
ohjaimella, ei töyhtötyynyn ohjaimella.

Tyyny pintojen valmisteluun (punaruskea) 
– erittäin voimakkaaseen kemikaalittomaan 
lattiapinnoitteiden poistoon lattian 
valmistelemiseksi uudelleenpinnoitusta varten.

Kahvatyynyn ohjain – kahvapuolen 
tuella voidaan käyttää tyynyjä kokonaan ja 
pitää tyynyjä paikoillaan lävistämättä niitä. 
Jousitoiminen keskityslaite toimii kaikkien 
Tennant-tyynyjen kanssa ja mahdollistaa 
tyynyjen nopean ja helpon vaihdon.

Töyhtötyynyohjain – Perustyynyn ohjaimen 
takaosassa on lyhyitä harjaksia tai ”töyhtöjä”, 
jotka pitävät tyynyä paikoillaan. Ohjain toimii 
kaikkien Tennant-tyynyjen kanssa, lukuun 
ottamatta mustaa korkeatuottoista tyynyä.
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KONEEN KÄYTTÖ

KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ TARKISTUSLISTA
  Tarkista, onko koneessa nestevuotoja.

  Tarkista akun neste- ja lataustaso.

  Tarkista säiliön kannen tiivisteiden kuluminen 
ja vauriot.

  Puhdista imutuulettimen tulosuodatin.

  Tarkista lakaisuharjojen kunto. Irrota niihin 
takertuneet narut, nuorat, muovit tai muut 
roskat.

  Tarkista vetolastojen vauriot, kuluminen ja 
taipumisen säätö.

  Tarkista, ettei vasemman reunan 
suojuksessa, oikean reunan suojuksessa, 
etureunan suojuksessa tai reunan 
suojaharjaksissa ole roskia, vaurioita 
tai kulumia. Varmista, että vasemman 
reunan suojus on suljettu ja kiinnitetty 
haarukkatapilla.

  Tarkista, ettei imuletkuissa ole roskia tai 
tukkeumia.

  Tyhjennä ja puhdista talteenottosäiliö.

  Tarkista, että jarrut ja ohjaus toimivat 
asianmukaisesti.

  Tarkista huoltotiedot päättääksesi 
mahdollisen huollon tarpeesta.

  Tarkista, ettei edessä ja sivulla olevissa 
2D- ja 3D-kameroissa eikä ylemmässä 
ja alemmassa LiDAR-anturissa ole likaa, 
pölyä tai tahroja. Puhdista kaikki kamerat 
ja LiDAR-anturit mukana toimitetulla 
mikrokuituliinalla.

  Tarkista äänimerkki, etuvalot, takavalot, 
turvavalot ja hälytysäänet (mikäli 
varusteena).

  ec-H2O-kuuraus: Tarkista, että kaikki 
tavalliset puhdistusaineet on tyhjennetty 
liuossäiliöstä ja että säiliö on huuhdeltu.

  ec-H2O-kuuraus: Tarkista, että liuossäiliö 
on täytetty vain puhtaalla viileällä vedellä.
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KONEEN KÄYTTÖ (ROBOTTITILA / 
KÄSIKÄYTTÖINEN TILA)
Poista matot, esteet ja ylisuuret roskat 
ennen kuurausta. Nouki isot puun palaset, 
metallilangan, narun, nyörin jne. palaset, jotka 
saattavat kietoutua harjojen ympärille.

Aja mahdollisimman suoraa reittiä. Varo 
törmäämästä tolppiin ja naarmuttamasta koneen 
sivuja. Aja siten, että kuurausreitit ovat useiden 
senttimetrien verran päällekkäin.

Vältä ohjauspyörän liian äkkinäistä kääntämistä, 
kun kone on liikkeessä. Kone reagoi herkästi 
ohjauspyörän liikkeeseen. Vältä äkkinäisiä 
käännöksiä, paitsi hätätapauksissa.

Säädä koneen kulkunopeus, kuurausharjapaine 
ja liuoksen ulosvirtaus sopivaksi kuurauksen 
aikana. Käytä pienimpiä mahdollisia 
harjapaineen ja liuoksen ulosvirtauksen 
asetuksia.

Jos huomaat kuurausjäljen olevan huonoa, 
keskeytä kuuraus ja noudata kohdan KONEEN 
VIANETSINTÄ ohjeita.

Suorita kuurauksen jälkeen päivittäiset 
huoltotoimenpiteet (katso KONEEN HUOLTO).

Aja hitaasti kaltevilla pinnoilla. Käytä jarrupoljinta 
hillitäksesi koneen vauhtia alamäessä. 
Kuuraa mieluummin koneen ollessa ylöspäin 
kuin alaspäin kaltevalla pinnalla. Älä opeta 
robottireittiä kaltevilla pinnoilla.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta 
käytettäessä käsikäyttöisessä tilassa 
kaltevilla ja liukkailla pinnoilla tulee ajaa 
hitaasti.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Sijoita koneen 
käytön ajaksi lattianpesua koskevien 
vakiokäytäntöjen mukaisesti asianmukaiset 
lattianpuhdistuskyltit alueille, joilla 
konetta käytetään ja joilla on ihmisiä. 
Noudata märistä lattioista annettuja 
turvallisuusohjeita.

Lisäkäyttötietoja ja -rajoituksia löytyy 
autonomisen suunnistusohjelmiston 
loppukäyttäjän lisenssisopimuksesta.

Älä käytä konetta paikoissa, joissa ympäristön 
lämpötila on yli 40 ° C (104 ° F). Älä käytä 
kuuraustoimintoja alueilla, joissa ympäristön 
lämpötila on alle 2 °C (38 °F).

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun konetta 
käytetään käsikäyttöisessä tilassa, ei saa 
kuurata pinnoilla, joiden kaltevuus on yli 
7 % / 4° eikä ajaa koneella pinnoilla, joiden 
kaltevuus on yli 10,5 % / 6°.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Koneen ollessa 
robottitilassa saa kuurata vain tasaisia ja 
kovia pintoja, joiden kaltevuus on enintään 2 
%.

Suojaa alempi LiDAR-anturi ohikulkijoilta, 
ostoskärryiltä jne. pysäköimällä kone aina niin, 
että sen etupää osoittaa seinään tai johonkin 
esteeseen päin.

KONEEN KÄYTTÖ (VAIN ROBOTTITILA)
Tällä koneella saa kuurata vain tasaisia ja kovia 
pintoja, joiden kaltevuus on enintään 2 % koneen 
ollessa robottitilassa.

Konetta ei ole suunniteltu tai tarkoitettu 
käytettäväksi vikaturvallisuutta edellyttävissä 
olosuhteissa, esimerkiksi käyttökohteissa, joissa 
koneen vika saattaisi aiheuttaa henkilö- tai 
omaisuusvahinkoja.

Konetta ei saa yrittää ajaa sitä käytettäessä 
robottitilassa. Kone on varustettu kyytiin nousuun 
reagoivilla antureilla. Jos koneen toimiessa 
robottitilassa sen istuimelle yritetään istua tai 
ohjauspyörään yritetään tarttua, kone pysähtyy 
ja hälyttää. Käyttäjä on vastuussa koneen 
turvallisen käytön valvonnasta ja tarkkailusta.
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KUURAUS – KÄSIKÄYTTÖINEN TILA

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä käytä 
konetta, ennen kuin olet lukenut käyttöohjeen 
huolellisesti ja ymmärtänyt sen sisällön.

1. Käynnistä kone virtakytkimellä.

2. Valitse suositellut kuurausasetukset (katso 
KUURAUSTYYPPIEN ASETTAMINEN).

3. Paina 1-Step-painiketta. Painikkeen valo 
syttyy. Kaikki asetetut kuuraustoiminnot 
tulevat käyttöön.

HUOMAUTUS: ÄLÄ kytke ec-H2O-järjestelmää 
päälle tavallisen kuurauksen aikana. Tavalliset 
puhdistusaineet/-tuotteet voivat aiheuttaa vian 
ec-H2O-liuosjärjestelmään. Tyhjennä, huuhtele 
ja täytä liuossäiliö pelkästään puhtaalla viileällä 
vedellä ennen ec-H2O-järjestelmän käyttöä.

4. Käännä suuntavipu siihen suuntaan, mihin 
konetta liikutetaan (eteenpäin tai peruutus).

HUOMAUTUS: Kone voi kuurata sekä 
eteenpäin- että peruutussuunnassa.

HUOMAUTUS: Vetolasta nousee 
automaattisesti, kun konetta ajetaan taaksepäin. 
Tämä estää vetolastan vahingoittumisen. Kun 
kone alkaa peruuttaa, imutuuletin sammuu 
pienen viiveen jälkeen.

5. Kuuraus aloitetaan painamalla ajopoljinta.

VAROITUS: Palavat aineet tai 
reaktiiviset metallit voivat aiheuttaa 
räjähdyksen tai tulipalon. Älä kerää 
niitä laitteeseen.
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6. Kone pysäytetään päästämällä ajopoljin 

palautumaan ylös. Kuuraustoiminnot 
pysähtyvät ja automaattinen seisontajarru 
kytkeytyy päälle, kun kone pysähtyy.

Jarrupoljinta voidaan käyttää koneen 
ohjaamiseen, jos kone pitää pysäyttää 
nopeasti tai sitä käytetään kaltevalla 
pinnalla. Konetta ei saa käyttää kuuraukseen 
pinnoilla, joiden kaltevuus on yli 7 % (4°).

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta 
käytettäessä käsikäyttöisessä tilassa 
kaltevilla ja liukkailla pinnoilla tulee ajaa 
hitaasti.

7. Kuuraus pysäytetään painamalla 1-Step-
painiketta. 1-Step-painikkeen vieressä 
oleva valo sammuu, ja kuuraustoiminnot 
pysähtyvät pienen viiveen jälkeen.

KAKSOISKUURAUS
HUOMAUTUS: Kaksoiskuuraus on käytettävissä 
vain käsikäyttöisessä tilassa.Konetta ei saa 
käyttää autonomisella puhdistusreitillä vetolastan 
ollessa ylhäällä (kaksoiskuuraus).

Käytä kaksoiskuurausta erittäin likaisilla alueilla.

Kaksoiskuuraus voidaan tehdä käyttämällä 
ec-H2O-KUURAUSJÄRJESTELMÄÄ 
(lisävaruste) tai TAVALLISTA KUURAUSTA.

Ennen kaksoiskuurauksen aloittamista poista 
sivuvetolastat, jotta ne eivät ohjaa vettä 
kaksoiskuurauksen aikana. Poista sivuvetolastat 
laskemalla kuurauspää ja vetämällö tapit 
vetolastojen etu- ja takapäistä.

Aloita kaksoiskuuraus painamalla 1-Step-
painiketta ja sen jälkeen imutuuletinpainiketta. 
Imutuuletinpainikkeen yläpuolella oleva valo 
sammuu, vetolasta nousee ja imutuuletin 
sammuu. Kuuraa alue.

Anna liuoksen olla lattialla 3 - 5 minuuttia.
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Aseta sivuvetolastat takaisin koneeseen ennen 
toista kuurauskertaa.

HUOMAUTUS: Sivuvetolastat on helpompi 
asettaa takaisin koneeseen, kun kuurauspää on 
laskettu osittain alas. Näin saat enemmän tilaa 
tappien asentamiseen.

Vetolasta lasketaan ja imutuuletin käynnistetään 
painamalla imutuulettimen painiketta uudestaan. 
Imutuuletinpainikkeen päällä oleva valo 
syttyy. Kuuraa lattia toiseen kertaan ja kerää 
puhdistusliuos.

VAROITUS: Palavat aineet tai 
reaktiiviset metallit voivat aiheuttaa 
räjähdyksen tai tulipalon. Älä kerää 
niitä laitteeseen.

VEDENKERÄYSTILA (EI HANKAUSTA)
Koneella voidaan kerätä vettä tai syttymättömiä 
nesteroiskeita ilman kuurausta.

Vettä tai palamattomia nesteroiskeita 
kerättäessä tulee tarkistaa, että 1-Step-painike 
ei ole päällä. 1-Step-painikkeen valon on oltava 
sammuksissa.

VAROITUS: Palavat aineet tai 
reaktiiviset metallit voivat aiheuttaa 
räjähdyksen tai tulipalon. Älä kerää 
niitä laitteeseen.

Paina sitten imutuuletin-/vetolastapainiketta. 
Imutuuletin-/vetolastapainikkeen valo syttyy, 
vetolasta laskeutuu ja imutuuletin alkaa toimia. 
Kerää vesi tai syttymättömät nesteroiskeet.
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 KÄYTTÖ  

KUURAUS – ROBOTTITILA

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä käytä 
konetta, ennen kuin olet lukenut käyttöohjeen 
huolellisesti ja ymmärtänyt sen sisällön.

ALOITUSPAIKKAMERKKIEN LUONTI
Aloituspaikan merkitsijät on asennettava 
pysyvästi, ennen koneen käyttöä robottitilassa. 
Aloituspaikan merkitsijä on yksilöivä 
viivakooditunniste, jonka kone skannaa sen 
nykyisen sijainnin määrittämiseksi, samoin kuin 
kaikki kyseiseen aloituspaikan merkitsijään 
tallennetut reitit. Kone on suunniteltu toimimaan 
enintään kymmenellä aloituspaikan merkitsijällä. 
Jokainen aloituspaikan merkitsijä voi sisältää 
enintään kuusi reittiä, ja näin reittejä voi olla 
kaikkiaan yhteensä 60.

Aloituspaikan merkitsijöitä käytetään 
puhdistusreitin alku- ja loppupisteen 
määrittämiseen. Aloituspaikan merkitsijöiden 
määrä voi vaihdella sen mukaan, minkä kokoista 
tilaa kone käyttää robottitilassa.

• Suuret tai epätavallisen pohjaratkaisun 
omaavat, yli kuusi puhdistusreittiä vaativat 
alueet saattavat tarvita useita aloituspaikan 
merkitsijöitä.

• Monikerroksisessa rakennuksessa tulee 
kiinnittää yksilöivä aloituspaikan merkitsijä 
jokaiseen kerrokseen.

• Asenna aloituspaikan merkitsijät johonkin 
pysyvään paikkaan avoimelle seinälle tai 
pylvääseen lähelle tavallisesti puhdistettavia 
alueita, jotka eivät muutu joka päivä. Jos 
aloituspaikan merkitsijää siirretään vähänkin, 
reittiä ei välttämättä suoriteta oikein.

• Asenna aloituspaikan merkitsijät 1 000 mm:n 
korkeudelle lattiasta.

24 in. (610 mm)

40 in. (1000 mm)

• Sijoita aloituspaikan merkitsijät siten, että 
laite voi helposti skannata ne oikealla 
puolella olevalla kameralla vähintään 610 
mm:n etäisyydeltä.

• Kiinnitä aloituspaikan merkitsijät tukevasti 
seinään.

• Koko aloituspaikan merkitsijän on oltava 
selvästi näkyvissä; se ei saa olla piilossa 
huonekalujen tai hyllyjen takana.

• Älä kiinnitä aloituspaikan merkitsijöitä 
portaiden, hätäuloskäyntien tai 
sammutusvälineiden, ensiaputarvikkeiden tai 
hätävarusteiden lähelle.

• Aloituspaikan merkitsijöitä ei saa 
valokopioida, laminoida tai laittaa johonkin 
kiiltävään taskuun tai kuoreen. Sellainen voi 
estää konetta skannaamasta koodia.

HUOMAUTUS: Jos aloituspaikan 
merkitsijä katoaa tai vaurioituu, ota yhteys 
asiakaspalveluun vaihtokappaleen saamiseksi.
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KÄYTTÖ
SISÄÄNKIRJAUTUMINEN BrainOS-
ohjelmistoon
Sisäänkirjautuminen BrainOS-ohjelmistoon 
edellyttää PIN-koodia koneen alkukäynnistyksen 
yhteydessä tai kun käyttöliittymän 
kosketusnäyttöön ei ole koskettu kolmeen 
minuuttiin (180 sekuntia). Tällä varmistetaan, 
että vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää 
BrainOS-robottitoimintoa.

1. Käynnistä kone virtakytkimellä. Anna 
BrainOS-ohjelmiston käynnistyä (noin 1 
minuutti).

2. BrainOS-ohjelmiston latautuessa 
käyttöliittymän kosketusnäytössä näkyy 
joukko huoltomuistutuksia.

3. Lue huoltomuistutukset ja toimi niiden 
mukaisesti. 

4. Syötä nelinumeroinen PIN-koodi käyttämällä 
käyttöliittymän kosketusnäytön näppäimistöä.

5. Kun PIN-tunnus hyväksytään, 
käyttäjärajapinnan kosketusnäytössä näkyy 
rullaporrasvaroitus.

6. Lue rullaporrasvaroituksen tehtävät, toimi 
niiden mukaisesti ja paina sitten CONFIRM 
(VAHVISTA). 

7. Käyttöliittymän kosketusnäyttöön tulee 
päävalikko.
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 KÄYTTÖ  
ALUEEN/KIELEN VAIHTAMINEN
Käyttöliittymän kosketusnäyttö voidaan asettaa 
näkymään useilla eri kielillä. Oletuskieli on 
englanti.

1. Kun PIN-tunnus hyväksytään, käyttöliittymän 
kosketusnäytössä näkyy päävalikko. Kosketa 
kohtaa ”SETTINGS” (ASETUKSET).

2. Kosketa kohtaa ”LANGUAGE” (KIELI).

3. Valitse haluamasi kieli.

4. Valikot näytetään nyt valitulla kielellä.
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KÄYTTÖ
AUTONOMISTEN MERKKIÄÄNTEN 
KÄYTTÖÖNOTTO / POISTAMINEN 
KÄYTÖSTÄ
Kone voidaan asettaa antamaan äänimerkki 
viiden sekunnin välein, kun se on autonomisessa 
tilassa. 

1. Kun PIN-tunnus hyväksytään, käyttöliittymän 
kosketusnäytössä näkyy päävalikko. Kosketa 
kohtaa ”SETTINGS” (ASETUKSET).

2. Kosketa painiketta Autonomiset 
piippausäänet.

3. Kuvake korostuu, kun autonomiset 
äänimerkit on aktivoitu.

4. Voit poistaa sen käytöstä koskettamalla 
Autonomiset merkkiäänet -painiketta 
uudelleen.



33T7AMR 9020398 (1-2022)

 KÄYTTÖ  
KONEEN SIJOITTAMINEN ALOITUSPAIKAN 
MERKITSIJÄN KOHDALLE
Kone on sijoitettava siten, että oikeanpuoleinen 
2D-kamera pystyy skannaamaan aloituspaikan 
merkitsijän. Konetta ei voi käyttää robottitilassa, 
ennen kuin aloituspaikan merkitsijä on skannattu 
ja tunnistettu.

1. Kun PIN-tunnus hyväksytään, käyttöliittymän 
kosketusnäytössä näkyy päävalikko. Kosketa 
haluttua tehtävää (”CLEAN” (PUHDISTA) tai 
”TEACH” (OPETA)).

2. Aja kone halutulle aloituspaikan merkitsijälle 
ja sijoita kone siten, että oikeanpuoleinen 
kamera on vähintään 24 tuuman (610 mm) 
etäisyydellä aloituspaikan merkitsijästä.

3. Kone alkaa automaattisesti skannata 
aloituspaikan merkitsijää käyttöliittymän 
kosketusnäytön näyttämällä tavalla. Jos 
kone ei pysty skannaamaan aloituspaikan 
merkitsijää, käyttöliittymän kosketusnäyttö 
ilmoittaa virheestä ja näyttää viestejä 
ongelman ratkaisemiseksi.

HUOMAUTUS: Taskulamppua voidaan käyttää 
pimeässä ja hämärissä paikoissa, jotta laite 
pystyy näkemään ja skannaamaan aloituspaikan 
merkitsijän.

HUOMAUTUS: Älä seiso koneen 
oikeanpuoleisen kameran edessä sen yrittäessä 
skannata aloituspaikan merkitsijää.

4. Jos jotain reittiä kuljetaan parhaillaan, 
viesti ”Success! Choose a route to start 
cleaning” (Onnistui! Aloita siivous 
valitsemalla reitti) näkyy hetken aikaa 
käyttöliittymän kosketusnäytöllä sen jälkeen, 
kun kone on onnistunut skannaamaan 
aloituspaikan merkitsijän.

Jos koneelle opetetaan reittiä, viesti 
”Success! Choose a box to save your 
route to” (Onnistui! Valitse ruutu, johon 
reitti tallennetaan) näkyy hetken aikaa 
käyttöliittymän kosketusnäytöllä sen jälkeen, 
kun kone on onnistunut skannaamaan 
aloituspaikan merkitsijän.

HUOMAUTUS: Konetta ei saa ajaa, ennen 
kuin käyttäjärajapinnan kosketusnäytöltä on 
valittu jokin vaihtoehto. Jos konetta ajetaan 
aloituspaikan merkitsijän skannauksen 
jälkeen, mutta ennen seuraavan vaihtoehdon 
valitsemista, käyttäjärajapinnan kosketusnäytölle 
tulee varoitusviesti: ”Please do not move 
the robot after homing” (Älä siirrä robottia 
aloituspisteeseen saapumisen jälkeen).
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KÄYTTÖ
UUDEN REITIN OPETTAMINEN (BrainOS-
ohjelmisto)
Huomioitavia asioita ennen robottireitin 
opettamista:

• Konetta voidaan käyttää robottitilassa vain 
alueilla, joilla siivousreitit on opetettu ja 
tallennettu.

• Koneelle voidaan opettaa kahdentyyppisiä 
puhdistustoimenpiteitä, puhdistettava reitti tai 
puhdistettavan alueen täyttö.

• Jos reitin opettaminen kestää tunnin, 
koneelta saattaa mennä robottitilassa sen 
kulkemiseen jopa kaksi tuntia. Robottitilassa 
koneen enimmäisnopeus on noin 2,5 mph 
(4,0 km/h). Yli tunnin reittejä ei suositella 
vesi- ja akkukapasiteetin vuoksi. Paras teho 
saadaan jakamalla laajat siivousreitit useisiin 
lyhyempiin siivousreitteihin.

• Vältä opettamasta reittejä äkillisten 
lattiapinnoissa olevien pudotusten, portaiden, 
lastauslaitureiden tai luiskien lähellä. Säilytä 
noin 
457 mm:n turvallinen etäisyys tällaisista 
alueista, kun opetat koneelle uuden reitin. 

• Jos reittiä opetetaan esteitä sisältävillä 
alueilla ja esteet poistetaan myöhemmin, 
kone ei puhdista alueita, joilla este aiemmin 
oli.

• Vältä opettamasta reittejä alueilla, joilla on 
erittäin kiiltäviä/heijastavia pintoja, pleksilasia 
tai heijastavia mustia pintoja, sillä koneen on 
vaikea havaita niitä.

• Vältä opettamasta reittejä paikoissa, joissa 
lattian pinnalla on liikaa auringonvaloa. 
Lattiapinnoilla olevat auringonvalon 
heijastukset voivat vaikuttaa haitallisesti 
robottikoneen toimintaan.

Uuden robottireitin opettaminen koneelle:

1. Käynnistä kone virtakytkimellä. Anna 
BrainOS-ohjelmiston käynnistyä (noin 1 
minuutti).

2. Syötä nelinumeroinen PIN-koodi käyttämällä 
käyttöliittymän kosketusnäytön näppäimistöä.

3. Kun PIN-tunnus hyväksytään, käyttöliittymän 
kosketusnäytössä näkyy päävalikko. Kosketa 
kohtaa ”TEACH” (OPETTAMINEN).

4. Aja kone halutulle aloituspaikan merkitsijälle 
ja sijoita kone siten, että oikeanpuoleinen 
kamera on vähintään 24 tuuman (610 mm) 
etäisyydellä aloituspaikan merkitsijästä. Ks. 
KONEEN SIJOITTAMINEN ALOITUSPAIKAN 
MERKITSIJÄN KOHDALLE.
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 KÄYTTÖ  
5. Kone alkaa automaattisesti skannata 

aloituspaikan merkitsijää käyttöliittymän 
kosketusnäytön näyttämällä tavalla. Jos 
kone ei pysty skannaamaan aloituspaikan 
merkitsijää, käyttöliittymän kosketusnäyttö 
ilmoittaa virheestä ja näyttää ehdotuksia 
ongelman ratkaisemiseksi.

6. ”A Success! Choose a box to save your 
route to” (Onnistui! Valitse ruutu, johon 
reitti tallennetaan)  -viesti näkyy hetken 
aikaa käyttöliittymän kosketusnäytöllä 
sen jälkeen, kun kone on onnistunut 
skannaamaan aloituspaikan merkitsijän. 
Tämän jälkeen näyttöön tulee kaikista 
jo luoduista ja skannatun aloituspisteen 
merkitsijän käytettävissä olevista reiteistä.

7. Valitse jokin käytettävissä olevista reiteistä 
koskettamalla.

HUOMAUTUS: Yllä olevassa näkymässä reitit 
A–D ovat jo robottireittien käytössä. Reitti E on 
käytettävissä uutta reittiä varten.

HUOMAUTUS: Jos reittejä ei ole vapaina, 
jokin jo luotu reitti on poistettava uuden reitin 
opettamiseksi. Ks. REITTIEN MUOKKAUS/
POISTO.

8. Valitse opetettavan reitin tyyppi, opeta ja 
toista reitti tai alueen täyttö.

HUOMAUTUS: Jos aluetäyttöpainike on 
käytössä, käyttäjä voi luoda reitin puhdistettavan 
alueen ympärille. Tallenna reitti sen jälkeen, 
kun olet opettanut sen rajat, niin kone puhdistaa 
automaattisesti koko alueen.

9. Käyttöliittymän kosketusnäyttö ilmoittaa 
”Start Driving” (Aloita ajaminen). Kone 
oppii ajon aikana.
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KÄYTTÖ
10. Puhdistusjärjestelmät aktivoidaan painamalla 

1-Step-painiketta.

HUOMAUTUS: Jos 1-Step-painiketta ei paineta, 
reitti tallentuu ilman puhdistusjärjestelmien 
kytkentää.

11. Paina ajopoljinta ja aja kone koko 
tallennettavan puhdistusreitin läpi. 
Käyttöliittymän kosketusnäytöllä näkyy heti 
ajon alkaessa ”Learning...” (Opetellaan...) 
sekä reitillä siihen mennessä vietetty aika.

HUOMAUTUS: Älä opeta reittejä kaltevilla 
pinnoilla.

HUOMAUTUS: Älä opeta koneelle reittejä, joihin 
kuuluu hissiin tai automaattiovista ajaminen.

Kone voi tallentaa tallennetun reitin pysäytys- ja 
äänimerkkipisteet automaattista toistoa varten, 
kun tallennettu reitti suoritetaan itsenäisesti.

12. Kun ajo pysähtyy, käyttöliittymän 
kosketusnäytössä lukee Aja jatkaaksesi, 
ja näytössänäkyy Pysäytys- ja äänimerkki 
-painike. Pysäytys- ja äänimerkkipiste 
luodaan pysäyttämällä koneen liike haluttuun 
paikkaan. Kosketa Pysäytys- ja äänimerkki 
-painiketta.

13. Pysäytys- ja äänimerkki -sijainti luodaan ja 
tallennetaan toistoa varten.

HUOMAUTUS: Kullekin reitillä vaadittavalle 
pysäytys- ja äänimerkkikohdalle on luotava 
Pysäytys- ja äänimerkkipiste.

HUOMAUTUS: Pysäytys- ja äänimerkkipisteitä ei 
tallenneta alueen täyttörajojen reiteille.
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 KÄYTTÖ  
HUOMAUTUS: Opetettaessa uutta, hankaamatta 
jätettävän alueen sisältävää reittiä, paina 1-Step-
painiketta noin 120 tuumaa (3 048 mm) ennen 
alueelle saapumista kuurauspään ja vetolastan 
nostamiseksi. Kun olet ohittanut alueen, 
laske kuurauspää ja vetolasta painamalla 
1-Step-painiketta uudelleen. BrainOS-
suunnistusohjelmisto muistaa, missä kohdassa 
reittiä puhdistusjärjestelmät nostettiin ja laskettiin 
robottitilaa käytettäessä.

HUOMAUTUS: Vältä U-käännöksiä. Kone 
tarvitsee U-käännökseen vähintään 120 tuumaa 
(3 048 mm).

HUOMAUTUS: Vältä teräviä käännöksiä. Kone 
tarvitsee kulmista kääntymiseen vähintään 60 
tuumaa (1 524 mm).

HUOMAUTUS: Vältä ahtaita paikkoja. Kone 
tarvitsee 48 tuuman (1 220 mm) leveyden 
käytävillä suunnistamiseen ja näyttöjen välillä 
liikkumiseen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Koneen ollessa 
robottitilassa saa kuurata vain tasaisia ja 
kovia pintoja, joiden kaltevuus on enintään 2 
%.

14. Jatka uuden reitin opettamista lopettamalla 
se aloituspaikan merkitsijän kohdalle tai 
pysäytä reitin opettaminen valitsemalla 
”CANCEL” (PERUUTA).

HUOMAUTUS: Jos uusi reitti peruutetaan, 
valitse käyttöliittymän kosketusnäytöltä 
”CANCEL” (PERUUTA). Käyttöliittymän 
kosketusnäytöllä näkyy ”Cancel Teach?” 
(Peruutetaanko opetus?)Reitti peruutetaan ja 
päävalikkoon palataan valitsemalla ”Yes” (Kyllä). 
Uuden reitin opettamiseen palataan valitsemalla 
”No” (Ei).

15. Kun laite on taas pysäytetty aloituspaikan 
merkitsijän kohdalle, kosketa ”DONE” 
(VALMIS), jolloin kone skannaa aloituspaikan 
merkitsijän toisen kerran siivousreitin 
loppupisteessä. Jos kone ei näe 
aloituspaikan merkitsijää oikeanpuoleisesta 
kamerasta, käyttöliittymän kosketusnäyttö 
ilmoittaa ”Drive to scan my home location” 
(Aja skannaamaan aloituspaikka).
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KÄYTTÖ
HUOMAUTUS: Uutta puhdistusreittiä ei voida 
tallentaa, ennen kuin kone skannaa saman 
aloituspaikan merkitsijän toisen kerran samassa 
fyysisessä paikassa.

16. Tallennuksen aikana käyttäjärajapinnan 
kosketusnäytössä näkyy Saving... 
(Tallennetaan...).

HUOMAUTUS: Jos käyttöliittymän 
kosketusnäytössä lukee ”Route Failes to 
Save” (Reittiä ei pystytä tallentamaan), koko 
toimenpide puhdistusreitin opettamiseksi tulee 
toistaa koskettamalla kohtaa ”TEACH” (OPETA).

HUOMAUTUS: Jos kone lukee väärän 
aloitussijainnin, näkyviin tulee virheilmoitus 
sisältäen ohjeistuksen, mihin kotisijaintiin tulee 
mennä.

17. Kun reitti on tallennettu onnistuneesti, 
käyttöliittymän kosketusnäyttö näyttää 
hetkeksi Reitti tallennettu -näytön ja sitten 
”Add Label” -näytön (Lisää merkintä). 
Kosketa Lisää merkintä -painiketta.

HUOMAUTUS: Jos valitaan ”SAVE” 
(TALLENNA) antamatta reitille merkintää, 
tallennetulle reitille tulee näkyviin oletusarvoinen 
<NO LABEL>.name (<EI MERKINTÄÄ>.nimi).

18. Anna tallennetulle reitille nimi.

HUOMAUTUS: Reittimerkinnöissä voi olla 
enintään 15 merkkiä.
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PUHELIMEN JA ROC:N VÄLINEN PARILIITOS
Ennen puhdistusreitin suorittamista 
robottitilassa käyttäjää suositellaan yhdistämään 
matkapuhelimensa ROC:iin. Kun ROC ja 
matkapuhelin on yhdistetty, ROC lähettää 
puhelimeen tekstiviestin tai MMS-viestin aina 
koneen saadessa hälytyksen ja/tai kun reitti on 
suoritettu loppuun.

Jotta voidaan varmistaa, että vain käyttöpaikalla 
oleva käyttäjä saa ROC-hälytyksiä, vain 
yksi puhelin voidaan yhdistää ROC:iin 
tilahälytysten vastaanottamista varten. Yhdistetty 
puhelinnumero poistetaan automaattisesti, 
kun kone sammutetaan tai jokin toinen puhelin 
yhdistetään.

1. Käynnistä kone virtakytkimellä.

2. Kosketa käyttöliittymän kosketusnäytöllä 
”SETTINGS” (ASETUKSET). SETTINGS-
valikko (ASETUKSET) tulee näkyviin.

3. Kosketa ”MOBILE ALERTS” 
(MOBIILIHÄLYTYKSET).

4. Luo matkapuhelimen ja ROC:n välinen 
pariliitos noudattamalla käyttöliittymän 
kosketusnäytöllä näkyviä ohjeita.

5. Pariliitos on onnistunut, kun 
matkapuhelimeen tulee vahvistustekstiviesti.
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KÄYTTÖ
YHDEN TAI USEAMMAN 
ROBOTTISIIVOUSREITIN KULKEMINEN 
(BrainOS-ohjelmisto)
Kun yksi tai useampia siivousreittejä on 
opetettu ja tallennettu, konetta voidaan 
käyttää robottitilassa. Kun reittiä ajetaan 
robottitilassa, matkapuhelimen kanssa luotu 
pariliitos voi olla merkittävä työkalu. Ks. 
ROC: ROBOTTIKÄYTTÖKESKUS (BrainOS-
ohjelmisto).

1. Varmista, että vetolasta on laskettu alas 
kuurausta varten. Konetta ei saa käyttää 
autonomisella puhdistusreitillä vetolastan 
ollessa ylhäällä (kaksoiskuuraus). Laske 
vetolasta alas, jos se on nostetussa 
kaksoiskuurausasennossa.

2. Käynnistä kone virtakytkimellä.

3. Kun päävalikko tulee näkyviin käyttöliittymän 
kosketusnäytölle, kosketa painiketta 
”CLEAN” (PUHDISTA).

4. Aja halutun aloituspaikan merkitsijän 
kohdalle ja sijoita kone siten, että 
oikeanpuoleinen kamera skannaa 
aloituspaikan merkitsijän (ks. KONEEN 
SIJOITTAMINEN ALOITUSPAIKAN 
MERKITSIJÄLLE). Kone alkaa 
automaattisesti skannata käyttöliittymän 
kosketusnäytön näyttämällä tavalla.
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5. ”A Success!” (Onnistui!) tulee näkyviin 

hetkeksi, minkä jälkeen esiin tulee 
luettelo kaikista skannatulle aloituspaikan 
merkitsijälle luoduista reiteistä.

6. Valitse ajettavat siivousreitit. Siivousreitit 
toimivat jatkuvasti siinä järjestyksessä kuin 
ne on valittu kunkin valitun reitin kulmassa 
näkyvällä tavalla.
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KÄYTTÖ
7. Jos siivousreittejä halutaan poistaa tai 

järjestää uudelleen, siivousreitin valinta 
poistetaan valitsemalla se uudelleen. 
Siivousreitin numero muuttuu harmaaksi 
ja kaikki muut valitut reitit numeroidaan 
uudelleen.

8. Kun siivousreitti valitaan uudelleen, 
se lisätään ja numeroidaan uudelleen 
viimeiseksi läpikäytäväksi reitiksi.

9. Kuurattavien alueiden kuurausasetuksia 
voidaan tarvittaessa säätää. Ks. 
KUURAUSTILOJEN ASETTAMINEN.

HUOMAUTUS: Kone ei tallenna liuoksen virtaus- 
ja harjapaineasetuksia robottikäytön reiteille, 
koska puhdistustarpeet saattavat muuttua 
päivien välillä. Määritä puhdistettavan alueen 
puhdistusvaatimukset ja säädä liuoksen virtausta 
ja harjapaineasetuksia tarpeen mukaan.

10. Irrota avain virtakytkimestä kääntämättä sitä 
”pois päältä” -asentoon. Tämä ei vaikuta 
robottikäytön reittiin ja estää avaimen 
varastamisen tai katoamisen.

11. Käyttöliittymän kosketusnäytölle tulee 
teksti ”TO START” (ALOITUS) ja ohjeet: 
1. ”Secure the yellow safety straps” 
(Kiinnitä keltaiset turvahihnat). 2. 
”Push the Start/Pause button” (Paina 
käynnistä/tauko-painiketta). Käyttöliittymän 
kosketusnäytölle tulee myös pyörivä koneen 
kuva, jossa näkyy keltaisten turvahihnojen 
kiinnitys ja joka korostaa koneen takaosassa 
olevan sinisen ”käynnistä/tauko”-painikkeen.
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12. Jos koneen on ajettava sama reitti useaan 

kertaan (reitin kierrosajo), valitse kierrosajon 
painike.

HUOMAUTUS: Sekä yksittäisiä että useita 
reittejä voidaan valita kuljettaviksi useaan 
kertaan.

13. Näyttöön tulee ilmoitus ”Repeat On 
Route(s) will repeat until cancelled” 
(Toisto käynnissä Reitit toistetaan, kunnes 
pysäytetään). 

14. Reittien ajo moneen kertaan pysäytetään 
valitsemalla kierrosajon painike uudelleen. 
Näyttöön tulee ilmoitus ”Repeat Off 
Route(s) will run once” (Toisto pois päältä 
Reitit ajetaan kerran).

15. Vedä keltaiset turvahihnat koneen 
molemmilla puolilla oleviin eturuuveihin.

16. Robottireitti aloitetaan painamalla vilkkuvaa 
sinistä ”käynnistä/tauko”-painiketta. 
Keltainen varoitusvalo vilkkuu ja äänimerkki 
kuuluu merkiksi robottipuhdistuksen 
käynnistymisestä.
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17. Koneen aloittaessa robottitoiminnan tulee 

tarkkailla kuuraustehoa sen varmistamiseksi, 
että kaikki rakenneosat toimivat oikein.

18. Jos kuuraustoimintoja on säädettävä, 
keskeytä koneen toiminta painamalla sinistä 
käynnistä/tauko-painiketta. Käyttöliittymän 
kosketusnäyttöön tulee teksti ”Paused: To 
resume, press the Start/Pause button” 
(Keskeytetty: jatka painamalla käynnistä/
tauko-painiketta).

19. Säädä harjapaine, liuosvirtaus ja vetolastat 
tarpeen mukaan.

20. Robottitilan reittiä jatketaan painamalla 
sinistä ”käynnistä/tauko”-painiketta 
uudelleen. Koneen aloittaessa robottikäytön 
on tarkkailtava kuuraustehoa sen 
varmistamiseksi, että kaikki osat toimivat 
oikein.

21. Koneen ajaessa reittiä robottitilassa 
käyttöliittymän kosketusnäyttöön tulee teksti 
”Cleaning...” (Puhdistetaan...) sekä koneen 
senhetkinen sijainti puhdistusreitillä, reitillä 
vietetty aika samoin kuin kokonaisaika, 
joka reitin kulkemiseen robottitilassa pitäisi 
mennä.

22. Käyttöliittymän kosketusnäyttö ei ole 
käytössä robottitilan aikana. Jos näyttöä 
kosketetaan, esiin tuleva viesti ilmoittaa 
näytön olevan pois käytöstä. Jos 
käyttöliittymän näyttö halutaan uudelleen 
käyttöön, tulee koneen toiminta keskeyttää 
painamalla käynnistä/tauko-painiketta.
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TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä tartu 
ohjauspyörään äläkä laita käsiä tai käsivarsia 
ohjauspyörän aukkojen läpi koneen ollessa 
toiminnassa robottitilassa. Ohjauspyörä 
saattaa liikkua robottitilassa nopeasti ja 
odottamatta.

HUOMAUTUS: Kone on varustettu kyytiin 
nousuun reagoivilla antureilla. Jos koneen 
toimiessa robottitilassa sen istuimelle yritetään 
istua tai ohjauspyörään yritetään tarttua, kone 
pysähtyy automaattisesti ja avustusviesti 
ilmaantuu.

23. Jos robottireitin aikana ilmaantuu 
avustusviesti, kone pysähtyy automaattisesti 
ja käyttöliittymän kosketusnäyttö näyttää 
avustusviestin yhdessä ratkaisuvaiheiden 
kanssa. Jos ROC:iin on yhdistetty 
puhelin, ROC lähettää hälytystä 
koskevan tekstiviestin puhelimeen. Ks. 
JÄRJESTELMÄVIESTIT.

HUOMAUTUS: Jos kone antaa toistuvasti 
avustusviestin samassa paikassa siivousreitillä 
vaikka esteitä ei olisikaan, kyseessä saattaa 
olla jokin ympäristötekijä – kuten heijastus 
– joka vaikuttaa koneesta siivousreitillä 
olevalta esteeltä. Jos tarvitset apua ongelman 
ratkaisemisessa, ota yhteyttä asiakaspalveluun 
ja anna aloituspaikan merkitsijän numero, reitin 
kirjain, ongelma-alue sekä kuvia siitä, mitä kone 
näkee (mikäli mahdollista). Asiakaspalvelu 
saattaa pystyä säätämään reittiä etätoimintona 
koneen ajon parantamiseksi.

24. Jos kone täytyy käynnistää uudelleen sen 
pysäyttäneen avustusviestin vuoksi, tarkkaile 
kuuraustehoa sen varmistamiseksi, että 
kaikki osat toimivat oikein.

25. Kun kone on ajanut robottireitin loppuun, 
käyttöliittymän kosketusnäytölle tulee teksti 
”COMPLETE” (SUORITETTU) sekä reitin 
tiedot, reitillä vietetyn ajan pituus ja reitin 
kartta, jossa näkyvät puhdistetut alueet. 
Päävalikkoon palataan valitsemalla ”DONE” 
(VALMIS).

26. Jos kone kulki useita reittejä, nuolilla 
voi navigoida kuhunkin reitin loppuun 
suorittamisen ilmoitukseen.

27. Uusi robottitilassa ajettava siivousreitti 
valitaan koskettamalla ”RUN ROUTE” 
(SUORITA REITTI) (ks. edelliset vaiheet).

28. Jos siivous on saatu päätökseen, aja kone 
sille tarkoitetulle pysäköintiasemalle, laita 
avain virtakytkimeen ja käännä virta pois 
päältä.
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AIKAISEMMAT AUTONOMISEN AJON REITIT
Oppimiskeskuksessa on lyhyitä opastusvideoita 
päivittäisistä ja määräaikaishuoltotehtävistä.

1. Kun PIN-tunnus hyväksytään, käyttöliittymän 
kosketusnäytössä näkyy päävalikko. 
ASETUKSET-valikkoon siirrytään 
koskettamalla ”SETTINGS” (ASETUKSET).

2. Kosketa ”HISTORY” (AIKAISEMMAT).

3. ”WEEKLY HISTORY” (VIIKON REITIT) 
-näkymä tulee esiin. Aikaisempia siivouksia 
voidaan tarkastella koskettamalla haluttua 
reittiä.

Aloituspaikan merkitsijän symbolin 
vieressä näkyvät aloituspaikan merkitsijän 
numero, reitti, reitin ajoaika sekä se, kuinka 
kauan koneella reitin ajamiseen meni. 
Reitin ajopäivämäärä näkyy reittitietojen 
yläpuolella. ASETUKSET-valikkoon 
palataan koskettamalla ”BACK” (TAKAISIN) 
-painiketta.

4. Katso ”CLEANING HISTORY” 
(AIKAISEMMAT SIIVOUKSET) -näkymää. 
Reitin oranssit osat ovat reitin puhdistettuja 
alueita. Valkoiset osat ovat alueita, joita ei 
ole puhdistettu.

5. Kun aikaisempi siivous on tarkistettu, 
ASETUKSET-valikkoon voidaan palata 
valitsemalla ”BACK” (TAKAISIN). 
Päävalikkoon palataan valitsemalla ”BACK” 
(TAKAISIN) uudestaan.
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OPPIMISKESKUS
Oppimiskeskuksessa on lyhyitä opastusvideoita 
koulutuksesta sekä päivittäisistä ja 
määräaikaishuoltotehtävistä.

1. Kun PIN-tunnus hyväksytään, käyttöliittymän 
kosketusnäytössä näkyy päävalikko. Kosketa 
”LEARN” (OPPIMINEN).

2. Valitse haluttu video videoluettelosta.

.

3. Päävalikkoon palataan valitsemalla ”BACK” 
(TAKAISIN).

AVUSTUSVIESTIT ROBOTTIKÄYTÖN AIKANA
Kun robottikäytön aikana ilmaantuu 
avustusviesti, kone seisahtuu automaattisesti. 
Käyttöliittymän kosketusnäyttöön ilmaantuu 
avustusviesti sekä toimenpiteet ongelman 
ratkaisemiseksi. Konetta voidaan tarvittaessa 
edelleen ajaa käsikäyttöisesti, mutta kaikki 
kuuraustoiminnot ovat pois käytöstä.
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REITTIEN MUOKKAUS/POISTO
1. Käynnistä kone virtakytkimellä.

2. Kosketa käyttöliittymän kosketusnäytön 
päävalikossa ”SETTINGS” (ASETUKSET).

3. Kosketa ”ROUTES” (REITIT).

4. Valitsemalla haluttu aloituspaikka saadaan 
esiin kyseisen paikan muokattavissa olevat 
reitit.

HUOMAUTUS: Jos koneeseen on ohjelmoitu 
useita aloituspaikkoja, aloituspaikat näkyvät 
käyttäjärajapinnan kosketusnäytöllä 
aikajärjestyksessä matalimmasta korkeimpaan.

5. Kaikki valitulle aloituspaikalle luodut 
reitit tulevat näkyviin käyttöliittymän 
kosketusnäyttöön. Muokkaus aloitetaan 
koskettamalla reittiä.
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6. Tallennetulle reitille annetaan nimi tai sitä 

voidaan muuttaa valitsemalla ”ADD LABEL” 
(LISÄÄ MERKINTÄ).

HUOMAUTUS: Jos valitaan ”SAVE” 
(TALLENNA) antamatta reitille merkintää, 
tallennetulle reitille tulee näkyviin oletusarvoinen 
<NO LABEL>.name (<EI MERKINTÄÄ>.nimi).

7. Anna tallennetulle reitille nimi.

HUOMAUTUS: Reittimerkinnöissä voi olla 
enintään 15 merkkiä.

8. Kosketa ”REMOVE LABEL” (POISTA 
MERKINTÄ), jos haluat poistaa jollekin 
luodulle reitille annetun nimen.

HUOMAUTUS: Jos tallennetun reitin merkintä 
poistetaan, reitille annetaan oletusnimi <NO 
LABEL> (EI MERKINTÄÄ).

9. Valittu reitti poistetaan koneesta pysyvästi 
valitsemalla ”DELETE ROUTE” (POISTA 
REITTI).

HUOMAUTUS: Reitin poisto peruutetaan ja jo 
luotujen reittien luetteloon palataan valitsemalla 
”BACK” (TAKAISIN).
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KÄYTTÖ
10. Kosketa ”YES” (KYLLÄ), jos haluat vahvistaa 

reitin poiston. Tämä poistaa valitun reitin 
pysyvästi.

HUOMAUTUS: Ohjelmisto ei pysty noutamaan 
poistettuja reittejä. Jos reitti poistetaan 
vahingossa, se täytyy opettaa koneelle uudelleen 
(ks. UUDEN REITIN OPETUS).

HUOMAUTUS: Reitin poisto peruutetaan ja jo 
luotujen reittien luetteloon palataan valitsemalla 
”CANCEL” (PERUUTA).

11. Kaikki aloituspaikalle luodut reitit tulevat 
näkyviin. Poistettu reitti ei enää ilmaannu 
näytölle.

12. Jos valitun aloituspaikan merkinnän 
reittien poistaminen on saatu päätökseen, 
ASETUKSET-valikkoon palataan valitsemalla 
”BACK” (TAKAISIN). Päävalikkoon palataan 
valitsemalla ”BACK” (TAKAISIN) uudestaan.
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SÄILIÖIDEN TYHJENNYS JA 
PUHDISTUS

Siivouksen jälkeen talteenottosäiliö tulee 
tyhjentää ja puhdistaa. Liuossäiliö voidaan silloin 
täyttää uudestaan lisäkuurausta varten.

1. Aja kone liuoksen hävitykseen tarkoitetun 
viemärin luokse.

2. Käännä koneen on/off-avainkytkin off-
asentoon.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

3. Kallista ajajan istuinta eteenpäin ja kiinnitä 
istuimen salpa koukkuun, jotta istuin pysyy 
ylhäällä.

4. Irrota talteenottosäiliön tyhjennysletku. 
Pidä letkua ylhäällä samalla kun irrotat 
tulpan, ja laske sitten tyhjennysletku hitaasti 
lattiakaivoon tai altaaseen.

5. Nosta säiliön kansi. Huuhtele 
talteenottosäiliön sisäpuoli puhtaalla vedellä.

VAROITUS: Syttyvät materiaalit voivat 
aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon. 
Älä käytä syttyviä materiaaleja 
säiliöissä.

HUOMAUTUS: Älä käytä höyryä säiliöiden 
puhdistamiseen. Liika kuumuus voi vahingoittaa 
säiliöitä ja osia.

6. Huuhtele talteenottosäiliön sisällä oleva 
kohoanturi.

7. Kun säiliö on tyhjentynyt, aseta 
talteenottosäiliön tyhjennysletkun korkki 
takaisin paikalleen ja kiinnitä tyhjennysletku 
takaisin asennuspidikkeisiin.
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12. Huuhtele liuossäiliö ja sen takaosassa oleva 

kohoanturi. Huuhtele säiliön pohjassa oleva 
suodatinsiivilä.

13. Työnnä talteenottosäiliötä varovasti 
eteenpäin sulkeaksesi liuossäiliön.

14. Irrota istuimen salpa koukusta ja laske ajajan 
istuin.

15. Puhdista liuossäiliön etuosa liuossäiliön 
etukannen alla sijaitsevan etuhuoltoaukon 
kautta. Pyyhi kannen pohja ja säiliön tiiviste, 
ennen kuin laitat kannen takaisin paikalleen.

16. Kun säiliö on tyhjennetty, aseta liuossäiliön 
tyhjennysletkun korkki takaisin paikalleen 
ja kiinnitä tyhjennysletku takaisin 
kiinnityspidikkeeseen.

8. Irrota ja puhdista imutuulettimen suodatin. 
Puhdista suodatin kostealla liinalla tai 
pienpaineisella vesiletkulla, jos se on 
likainen. Anna imutuulettimen suodattimen 
kuivua kokonaan, ennen kuin asetat sen 
takaisin koneeseen.

9. Sulje talteenottosäiliön kansi.

10. Irrota liuossäiliön tyhjennysletku. Pidä letkua 
ylhäällä samalla kun irrotat tulpan, ja laske 
sitten tyhjennysletku hitaasti lattiakaivoon tai 
altaaseen.

11. Kallista talteenottosäiliötä taaksepäin, jolloin 
pääset käsittelemään liuossäiliötä. Varmista, 
että talteenottosäiliö on tyhjä, ennen kuin 
kallistat sitä.
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JÄRJESTELMÄVIESTIT

HÄLYTYKSET – KÄSIKÄYTTÖINEN TILA
Käyttäjä saa hälytyksen, jos koneessa 
ilmenee mekaaninen tai sähkövika konetta 
käytettäessä käsikäyttöisessä tilassa. Kriittiset 
hälytykset edellyttävät koneen pysäyttämistä. 
Rutiinihälytykset antavat käyttäjän jatkaa koneen 
käyttöä. 

Hälytysilmaisimet palautetaan alkutiloihinsa 
sammuttamalla kone ja poistamalla hälytyksen 
syy. Hälytysilmaisin nollautuu, kun kone 
käynnistetään uudelleen.

Alla olevan taulukon avulla voidaan määrittää 
hälytyksen syy sekä toimenpiteet ongelman 
korjaamiseksi.

Jos kone täytyy käynnistää uudelleen sen 
pysäyttäneen hälytyksen vuoksi, tarkkaile 
kuuraustehoa sen varmistamiseksi, että kaikki 
osat toimivat oikein.

Hälytys/
hälytykset Syy(t) Symboli Lisäilmaisimet

Korjaava toimenpide (näkyy 
käyttäjärajapinnan 
kosketusnäytöllä)

200 
TALTEENOTTOSÄILIÖ 
TÄYNNÄ*

Talteenottosäiliö on 
täynnä.

Liuosvirtauksen 
merkkivalot ja 
imutuuletin-/
vetolastapainikkeen 
LED vilkkuvat.

1. Tyhjennä talteenottosäiliö.

201 VESISÄILIÖ 
TYHJÄ*

Vesisäiliö on tyhjä. Liuosvirtauksen 
merkkivalot ja 
imutuuletin-/
vetolastapainikkeen 
LED vilkkuvat.

1. Tarkasta ja täytä vesisäiliö.

202
AKUN VARAUS 
LIIAN MATALA*

Akut on ladattava. Piippaus tai 
äänimerkki 
kymmenen sekunnin 
välein.

1. Aja kone latausasemalle.
2. Sammuta kone.
2. Tarkasta ja lataa akut.
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Hälytys/
hälytykset Syy(t) Symboli Lisäilmaisimet

Korjaava toimenpide (näkyy 
käyttäjärajapinnan 
kosketusnäytöllä)

203 
VETOMOOTTORIN 
VIRHE

Ajo-ongelmia. Suuntakytkimen 
LED:it vilkkuvat.

1. Sammuta robotti.
2. Irrota akku 16 sekunniksi.
3. Kytke akkukaapeli takaisin ja 
käynnistä kone.
4. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

204
HARJAUSVIRHE

Vaurioituneet harjat.
Harjoihin on tarttunut 
roskia.

Harjapaineen 
merkkivalot ja 
1-Step-painikkeen 
LED vilkkuvat.

1. Tarkasta onko harjoissa/tyynyissä 
vaurioita tai roskia.
2. Säädä tai vaihda tarvittaessa.
3.  Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

205
ALIPAINEVIRHE

Imuletkussa on tukos.
Imuletku vaurioitunut.

Imutuuletin-/
vetolastapainikkeen 
LED vilkkuu.

1. Tarkasta, onko imurissa ja letkussa 
vaurioita tai roskia.
2. Jos letku on rikkoutunut, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

206 
VETOLASTAN 
VIRHE

Vetolastaan on tarttunut 
jotain.
Vaurioitunut tai puuttuva 
vetolasta.

Imutuuletin-/
vetolastapainikkeen 
LED vilkkuu.

1. Tarkasta, onko vetolastassa 
vaurioita tai roskia.
2. Säädä tai vaihda tarvittaessa.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

207
KUURAUSLOHKON 
VIRHE

Jokin estää 
kuurauslohkon 
nousemisen/laskemisen.

Harjapaineen 
merkkivalot ja 
1-Step-painikkeen 
LED vilkkuvat.

1. Sammuta kone.
2. Tarkasta, onko kuurauslohkossa 
vaurioita.
3. Käynnistä kone.
4. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

208
EI HARJOJA 
-VIRHE

Harjoja ei ole kiinnitetty.
Harjat on kiinnitetty 
väärin.

Harjapaineen 
merkkivalot ja 
1-Step-painikkeen 
LED vilkkuvat.

1. Varmista harjojen tai tyynyjen 
kunnollinen kiinnitys.
2. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

209
ISTUINANTURI 
HÄLYTTÄÄ

Käyttäjän istuimella on 
joku henkilö tai jokin 
esine koneen ollessa 
robottitilassa.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Varmista, että istuin on tyhjä.

210
PROSESSORIVIRHE

tietoja ei 
käytettävissä

1. Käynnistä kone uudelleen.
2. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

216
HÄTÄPYSÄYTYSTÄ 
KÄYTETTY

Emergency Stop 
button  engaged.** 
(Hätäpysäytyspainike 
aktivoitu)

Ohjauspaneelin 
kaikki LED:it 
vilkkuvat.

1. Tarkasta kone ja sitä ympäröivä 
alue.
2. Jos ongelmia tai esteitä ei ole, 
vapauta hätäpysäytyspainike.

217
ANTURITARKISTUS 
KÄYNNISSÄ

Anturit ovat havainneet 
mahdollisen vaaran.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Aja konetta 10–15 jalkaa (3–4,5 m) 
reittiä pitkin.
2. Jos reitti on selvä, jatka painamalla 
”käynnistä/tauko”-painiketta.

*Kaikki kuuraustoiminnot pysähtyvät, mutta 
konetta voi silti ajaa. Paina tarvittaessa 1-Step-
painiketta; tällöin konetta voidaan käyttää vielä 
minuutin ajan veden tai liuoksen keräämiseksi.

**Ks. hätäpysäyttimeen liittyvät ruudut/hälytykset 
kohdassa HÄTÄPYSÄYTYSPAINIKE.

HUOMAUTUS: Ota yhteyttä Tennantin 
huoltoedustajaan kaikkien muiden vikakoodien 
ollessa kyseessä.
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AVUSTUSVIESTIT – ROBOTTITILA
Käyttäjä saa avustusviestin ja kone keskeyttää 
toimintansa, jos koneeseen ilmenee mekaaninen 
tai sähkövika konetta käytettäessä robottitilassa. 
Kaikki kuuraustoiminnot kytkeytyvät pois päältä 
avustusviestin ilmaantuessa. Konetta voidaan 
ajaa käsikäyttöisesti, jos avustusviesti on 
aktiivinen, mutta kaikki kuuraustoiminnot ovat 
pois käytöstä. Jos ROC:iin on yhdistetty puhelin 
ilmoitusten vastaanottamista varten, hälytystä 
koskeva tekstiviesti sekä koneen sijainti 
lähetetään kyseiseen yhdistettyyn puhelimeen.

Kuittaa ja poista avustusviesti noudattamalla 
näyttöön tulevia ohjeita.

Alla olevan taulukon avulla voidaan määrittää 
avustusviestin syy ja toimenpiteet ongelman 
korjaamiseksi.

Jos kone täytyy käynnistää uudelleen sen 
pysäyttäneen avustusviestin vuoksi, tarkkaile 
kuuraustehoa sen varmistamiseksi, että kaikki 
osat toimivat oikein.

Avustusviestit Syy(t) Symboli Lisäilmaisimet Korjaus
100–102,
OHJAUSVIRHE

Ohjausta koskeva 
sähköinen/mekaaninen 
ongelma.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Sammuta kone.
2. Odota 15 sekuntia.
3. Käynnistä kone.
4. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

103–104,
REITILLÄ ON 
ESTE

Puhdistusreitillä on 
esteitä.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Varmista, että robotin reitti on 
esteetön tai ohita esteet.
2. Käynnistä painamalla SINISTÄ 
”käynnistä/tauko”-painiketta.

105–106
ROBOTTI EI OLE 
REITILLÄ

Kone on poikennut 
määritetyltä 
kuurausreitiltä.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Seuraa sinistä nuolta ja aja 
punaiselle reitille.
2. Kun kone on oikealla reitillä, reitti 
muuttuu valkoiseksi.
3. Käynnistä painamalla takana 
olevaa SINISTÄ ”käynnistä/tauko”-
painiketta.
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200 
TALTEENOTTOSÄILIÖ 
TÄYNNÄ*

Talteenottosäiliö on 
täynnä.

Liuosvirtauksen 
merkkivalot ja 
imutuuletin-/
vetolastapainikkeen 
LED vilkkuvat.

1. Tyhjennä talteenottosäiliö.
2. Palaa siivousreitille.
3. Käynnistä painamalla takana 
olevaa SINISTÄ ”käynnistä/tauko”-
painiketta.

201 VESISÄILIÖ 
TYHJÄ*

Vesisäiliö on tyhjä. Liuosvirtauksen 
merkkivalot ja 
imutuuletin-/
vetolastapainikkeen 
LED vilkkuvat.

1. Täytä vesisäiliö.
2. Palaa siivousreitille.
3. Käynnistä painamalla takana 
olevaa SINISTÄ ”käynnistä/tauko”-
painiketta.

202
AKUN VARAUS 
LIIAN MATALA*

Akut on ladattava. Piippaus tai 
äänimerkki 
kymmenen sekunnin 
välein.

1. Aja latausasemalle.
2. Tarkasta ja lataa akut.

203 
VETOMOOTTORIN 
VIRHE

Ajo-ongelmia. Suuntakytkimen 
LED:it vilkkuvat.

1. Sammuta robotti.
2. Irrota akku ja kytke se sitten 
takaisin.
3. Käynnistä robotti uudelleen.
4. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

204
HARJAUSVIRHE

Vaurioituneet harjat.
Harjoihin on tarttunut 
roskia.

Harjapaineen 
merkkivalot ja 
1-Step-painikkeen 
LED vilkkuvat.

1. Tarkasta onko harjoissa/tyynyissä 
vaurioita tai roskia. Säädä tai vaihda 
tarvittaessa.
2. Jos ongelmia ei ole, jatka 
painamalla takana olevaa SINISTÄ 
”käynnistä/tauko”-painiketta.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

205
ALIPAINEVIRHE

Imuletkussa on tukos.
Imuletku vaurioitunut.

Imutuuletin-/
vetolastapainikkeen 
LED vilkkuu.

1. Tarkasta, onko imurissa ja letkussa 
vaurioita tai roskia.
2. Jos letku on tukkeeton, jatka 
painamalla SINISTÄ ”käynnistä/
tauko”-painiketta. Jos letku 
on rikkoutunut, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

206 
VETOLASTAN 
VIRHE

Vetolastaan on tarttunut 
jotain.
Vaurioitunut tai puuttuva 
vetolasta.

Imutuuletin-/
vetolastapainikkeen 
LED vilkkuu.

1. Tarkasta, onko vetolastassa 
vaurioita tai roskia. Säädä tai vaihda 
tarvittaessa.
2. Jos ongelmia ei ole, jatka 
painamalla takana olevaa SINISTÄ 
”käynnistä/tauko”-painiketta.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

207
KUURAUSLOHKON 
VIRHE

Jokin estää 
kuurauslohkon 
nousemisen/laskemisen.

Harjapaineen 
merkkivalot ja 
1-Step-painikkeen 
LED vilkkuvat.

1. Sammuta kone ja tarkasta se.
2. Jos ongelmia ei ole, jatka 
painamalla takana olevaa SINISTÄ 
”käynnistä/tauko”-painiketta.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

208
EI HARJOJA 
-VIRHE

Harjoja ei ole kiinnitetty.
Harjat on kiinnitetty 
väärin.

Harjapaineen 
merkkivalot ja 
1-Step-painikkeen 
LED vilkkuvat.

1. Varmista harjojen tai tyynyjen 
kunnollinen kiinnitys.
2. Jos ongelmia ei ole, jatka 
painamalla takana olevaa SINISTÄ 
”käynnistä/tauko”-painiketta.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

209
ISTUINANTURI 
HÄLYTTÄÄ

Käyttäjän istuimella on 
joku henkilö tai jokin 
esine koneen ollessa 
robottitilassa.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Tarkista, että istuin on tyhjä.
2. Käynnistä painamalla takana 
olevaa SINISTÄ ”käynnistä/tauko”-
painiketta.
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Avustusviestit Syy(t) Symboli Lisäilmaisimet Korjaus
210
TUNTEMATON 
VIRHE

Tuntematon virhe. tietoja ei 
käytettävissä

1. Sammuta kone ja tarkasta se.
2. Käynnistä kone uudelleen.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

211
KAASULÄPÄN 
VIRHE

Kaasuläpän 
elektroninen/
mekaaninen ongelma.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Tarkista kaasuläppä.
2. Jos ongelmia ei ole, jatka 
painamalla ”käynnistä/tauko”-
painiketta.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

212
JARRUVIRHE

Jarrupolkimen 
elektroninen/
mekaaninen ongelma.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Tarkista jarrupoljin.
2. Jos ongelmia ei ole, jatka 
painamalla ”käynnistä/tauko”-
painiketta.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

215 
ANTURITARKISTUS 
KÄYNNISSÄ

Anturit skannaavat 
aluetta.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Aja konetta 10–15 jalkaa (3–4,5 m) 
reittiä pitkin.
2. Jatka painamalla SINISTÄ 
käynnistä/tauko-painiketta.

216
REITILLÄ ON 
ESTE

Puhdistusreitillä on 
esteitä.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Varmista, että robotin reitti on 
esteetön tai ohita esteet.
2. Käynnistä painamalla takana 
olevaa SINISTÄ ”käynnistä/tauko”-
painiketta.

217
MAHDOLLINEN 
VAARA 
HAVAITTU

Anturit ovat havainneet 
mahdollisen vaaran.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Tarkasta kone.
2. Varmista, että koneen reitti on 
esteetön tai ohita esteet.
3. Jos reitti on selvä, jatka painamalla 
SINISTÄ ”käynnistä/tauko”-painiketta.

218
OHJAUSVIRHE

Ohjausta koskeva 
sähköinen/mekaaninen 
ongelma.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Sammuta kone.
2. Odota 15 sekuntia.
3. Käynnistä kone.
4. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

219
REITILLÄ ON 
ESTE

Puhdistusreitillä on 
esteitä.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Varmista, että reitti on esteetön.
2. Aja esteiden ohi.
3. Jatka painamalla SINISTÄ 
käynnistä/tauko-painiketta.

222
POLJINTA 
PAINETTU

Poljinta on painettu 
koneen ollessa 
robottitilassa.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Varmista, ettei polkimen päällä ole 
mitään.
2. Paina takana olevaa SINISTÄ 
”käynnistä/tauko”-painiketta.

223, 224, 225
ANTURIVIRHE

Anturit ovat likaiset, 
tahraantuneet tai 
vaurioituneet.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Puhdista kaikki anturit puhtaalla 
mikrokuituliinalla.
2. Tarkasta, ettei niissä ole vaurioita 
tai jotain niitä tukkivaa.
3. Jos ongelmia ei ole, jatka 
painamalla SINISTÄ ”käynnistä/
tauko”-painiketta.
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226, 228
VASEN ANTURI 
EI VASTAA

Anturit ovat likaiset, 
tahraantuneet tai 
vaurioituneet.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Puhdista vasemmanpuoleiset 
anturit puhtaalla mikrokuituliinalla.
2. Tarkasta, ettei niissä ole vaurioita 
tai jotain niitä tukkivaa.
3. Jos ongelmia ei ole, jatka 
painamalla SINISTÄ ”käynnistä/
tauko”-painiketta.

227, 229
OIKEA ANTURI 
EI VASTAA

Anturit ovat likaiset, 
tahraantuneet tai 
vaurioituneet.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Puhdista oikeanpuoleiset anturit 
puhtaalla mikrokuituliinalla.
2. Tarkasta, ettei niissä ole vaurioita 
tai jotain niitä tukkivaa.
3. Jos ongelmia ei ole, jatka 
painamalla SINISTÄ ”käynnistä/
tauko”-painiketta.

230, 9010
VASEMMALLA 
PUOLELLA 
HAVAITTU ESTE

Puhdistusreitillä on 
esteitä.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Tarkasta kone ja sitä ympäröivä 
alue.
2. Aja esteiden ohi.
3. Jos reitti on selvä, jatka painamalla 
”käynnistä/tauko”-painiketta.

231, 9011
OIKEALLA 
PUOLELLA 
HAVAITTU ESTE

Puhdistusreitillä on 
esteitä.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Tarkasta kone ja sitä ympäröivä 
alue.
2. Aja esteiden ohi.
3. Jos reitti on selvä, jatka painamalla 
”käynnistä/tauko”-painiketta.

232
MAHDOLLINEN 
VAARA 
HAVAITTU

Mahdollinen vaara on 
havaittu.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Tarkasta kone.
2. Varmista, että koneen reitti on 
esteetön tai ohita esteet.
3. Jos reitti on selvä, jatka painamalla 
”käynnistä/tauko”-painiketta.

233 JYRKÄNNE 
HAVAITTU

Äkillinen pudotus 
havaittu.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Varmista, että kone ei toimi 
portaiden tai liukuportaiden lähellä.
2. To resume, press the Start/Pause 
button” (Keskeytetty: jatka painamalla 
käynnistä/tauko-painiketta).

234–237
KONEVIRHE

Koneessa on havaittu 
virhe.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Sammuta kone ja tarkasta se.
2. Jos ongelmia ei ole, jatka 
painamalla SINISTÄ ”käynnistä/
tauko”-painiketta.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

300, 301
ROBOTTI EI OLE 
REITILLÄ

Kone on poikennut 
määritetyltä 
kuurausreitiltä.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Seuraa sinistä nuolta ja aja 
punaiselle reitille.
2. Kun kone on oikealla reitillä, reitti 
muuttuu valkoiseksi.
3. Käynnistä painamalla takana 
olevaa SINISTÄ ”käynnistä/tauko”-
painiketta.

302–309
REITILLÄ ON 
ESTE

Puhdistusreitillä on 
esteitä.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Varmista, että robotin reitti on 
esteetön tai ohita esteet.
2. Käynnistä painamalla takana 
olevaa SINISTÄ ”käynnistä/tauko”-
painiketta.

500
HÄTÄPYSÄYTYS 
SUORITETTU

Hätäpysäytyspainiketta 
painettu.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Tarkasta kone ja sitä ympäröivä 
alue.
2. Jos asia on selvitetty, vapauta 
hätäpysäytys.

507, 508 
REITILLÄ ON 
ESTE

Puhdistusreitillä on 
esteitä.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Varmista, että robotin reitti on 
esteetön tai ohita esteet.
2. Käynnistä painamalla takana 
olevaa SINISTÄ ”käynnistä/tauko”-
painiketta.
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510–514
POLUN 
SEURAUSVIRHE

Kone on poikennut 
määritetyltä reitiltä.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Käynnistä kone uudelleen.
2. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

6000, 8100
ALEMPI ANTURI 
LIKAINEN

Anturit ovat likaiset, 
tahraantuneet tai 
vaurioituneet

tietoja ei 
käytettävissä

1. Tarkasta ja puhdista alempi anturi 
puhtaalla mikrokuituliinalla.
2. Käynnistä kone uudelleen.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun. 

6001, 8200
YLEMPI ANTURI 
LIKAINEN

Anturit ovat likaiset, 
tahraantuneet tai 
vaurioituneet

tietoja ei 
käytettävissä

1. Tarkasta ja puhdista ylempi anturi 
puhtaalla mikrokuituliinalla.
2. Käynnistä kone uudelleen.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun. 

6002
ETUKAMERA 
LIKAINEN

Anturit ovat likaiset, 
tahraantuneet tai 
vaurioituneet

tietoja ei 
käytettävissä

1. Tarkasta ja puhdista etukamera 
puhtaalla mikrokuituliinalla.
2. Käynnistä kone uudelleen.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun. 

8300–8600
ANTURIVIRHE

Anturit ovat likaiset, 
tahraantuneet tai 
vaurioituneet

tietoja ei 
käytettävissä

1. Puhdista kaikki anturit puhtaalla 
mikrokuituliinalla.
2. Tarkasta, ettei niissä ole vaurioita 
tai jotain niitä tukkivaa.
3. Jos ongelmia ei ole, jatka 
painamalla SINISTÄ ”käynnistä/
tauko”-painiketta. 

8610

TUNTEMATON 
VIRHE

Virheen alkuperä ei ole 
selvillä.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Sammuta kone ja tarkasta se.
2. Käynnistä kone uudelleen.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun

8800
REITILLÄ ON 
ESTE

Puhdistusreitillä on 
esteitä.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Varmista, että robotin reitti on 
esteetön tai ohita esteet.
2. Käynnistä painamalla takana 
olevaa SINISTÄ ”käynnistä/tauko”-
painiketta.

9001
TÖRMÄYS 
HAVAITTU

Koneen isku havaittu. tietoja ei 
käytettävissä

1. Tarkasta kone.
2. Aja esteiden ohi.
3./ Jos reitti on selvä, jatka painamalla 
”käynnistä/tauko”-painiketta.

10000
REITILTÄ ON 
EKSYTTY

Robotti ei löydä enää 
siivousreittiä.

1. Aja kone aloituspaikan merkinnälle.
2. Käynnistä reitti uudelleen.

10001
ROBOTTI EI OLE 
REITILLÄ

Kone on poikennut 
määritetyltä 
kuurausreitiltä.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Seuraa sinistä nuolta ja aja 
punaiselle reitille.
2. Kun kone on oikealla reitillä, reitti 
muuttuu valkoiseksi.
3. Käynnistä painamalla takana 
olevaa SINISTÄ ”käynnistä/tauko”-
painiketta.

40002, 40006
OHJAUSVIRHE

Ohjausta koskeva 
sähköinen/mekaaninen 
ongelma.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Sammuta kone.
2. Odota 15 sekuntia.
3. Käynnistä kone.
4. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun. 
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50001
MAHDOLLINEN 
VAARA 
HAVAITTU

Mahdollinen vaara on 
havaittu.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Tarkasta, ettei alueella ole 
liuskoja, liukuportaita tai mahdollisia 
pudotuksia.
2. Aja konetta eteenpäin reittiä pitkin.
3. To resume, press the Start/Pause 
button” (Keskeytetty: jatka painamalla 
käynnistä/tauko-painiketta).

60161, 60173, 
60400, 60422, 
60423, 60424, 
60442, 60461
TUNTEMATON 
VIRHE

Virheen alkuperä ei ole 
selvillä.

tietoja ei 
käytettävissä

1. Sammuta kone ja tarkasta se.
2. Käynnistä kone uudelleen.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

60500, 60501, 
60503
LITIUMAKKUJÄR- 
JESTELMÄN VIKA

Virhe 
litiumakkujärjestelmässä

tietoja ei 
käytettävissä

1. Käynnistä kone uudelleen.
2. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys 
asiakaspalveluun.

*Kaikki kuuraustoiminnot pysähtyvät, mutta 
konetta voi silti ajaa. Paina tarvittaessa 1-Step-
painiketta; tällöin konetta voidaan käyttää vielä 
minuutin ajan veden tai liuoksen keräämiseksi.

HUOMAUTUS: Ota yhteyttä Tennantin 
huoltoedustajaan kaikkien muiden vikakoodien 
ollessa kyseessä.
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JÄRJESTELMÄVIRHEET (ROBOTTITILA / 
KÄSIKÄYTTÖINEN TILA)
Jos järjestelmävirhekoodi tulee näkyviin, 
sammuta kone, odota 15 sekuntia ja käynnistä 
kone sitten uudelleen. Jos järjestelmävirhe 
jatkuu, ota välittömästi yhteys asiakaspalveluun.

LiDAR-ANTURIN/KAMERAN VIRHEET
Käyttäjä saa virheilmoituksen, jos LiDAR-
antureihin tai kameroihin ilmaantuu ongelma. 
Kaikki robottikuuraustoiminnot kytkeytyvät pois 
käytöstä, kun LiDAR-valotutkaan tai kameraan 
liittyvä hälytys ilmaantuu.

Käynnistysvirheistä ilmoittava ruutu 
tulee esiin, jos koneeseen ilmaantuu sen 
robottikäyttöön vaikuttava LiDAR-anturi- tai 
kameravirhe. Käynnistysvirheet ja niihin liittyvät 
virhekoodinumerot näkyvät ruudulla yhdessä 
hälytyksen selvitysohjeiden kanssa. Konetta 
ei voi käyttää robottitilassa ennen kuin kaikki 
käynnistysvirheet on korjattu. 

Asetusvalikkoon pääsee koskettamalla 
”SETTINGS” (ASETUKSET) -painiketta.

Asetusvalikko tulee näkyviin, ja näytön 
vasemmassa yläkulmassa ”STARTUP ERROR!” 
(KÄYNNISTYSVIRHE!) -varoitus.

Tarkista, ettei LiDAR-antureissa ja kameroissa 
ole likaa, roskia, tahroja tai vaurioita, jotka 
saattaisivat aiheuttaa nämä käynnistysvirheet. 
Puhdista kaikki lika, roskat ja tahrat kamerasta/
LiDAR-antureista. Ks. HUOLTO-luvusta osio 
KAMERAT JA ANTURIT. Käynnistä kone 
uudelleen. Ota yhteys asiakaspalveluun, jos 
ongelma jatkuu.

Alla olevan virhetaulukon avulla voidaan 
määrittää viestin syy ja toimenpiteet sen 
korjaamiseksi.
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Virhekoodi Virhe Korjaus
0, 1, 4, 401, 

411, 700, 800
Tuntematon virhe 1. Sammuta kone

2. Odota 15 sekuntia.
3. Käynnistä kone.
4. Ota välittömästi yhteys asiakaspalveluun, jos kone ei toimi 
useiden uudelleenkäynnistysyritysten jälkeen.

202 Akun varaustaso vähäinen 1. Aja latausasemalle.
2. Tarkasta ja lataa akut.

501, 504, 
20003, 20009

Hyrrä on jumissa 1. Sammuta kone
2. Irrota akkukaapeli.
3. Odota 15 sekuntia ja kytke akkukaapeli sitten takaisin.
4. Käynnistä kone.
5. Ota välittömästi yhteys asiakaspalveluun, jos kone ei toimi 
useiden uudelleenkäynnistysyritysten jälkeen.

502, 503 Aloituspaikan merkinnän 
skannausvirhe

1. Palaa aloituspaikan merkinnälle.
2. Skannaa aloituspaikan merkintä uudelleen.
3. Älä liikuta konetta, ennen kuin skannaus on valmis.

509 Laiteohjelmiston virhe 1. Käynnistä kone uudelleen.
2. Ota välittömästi yhteys asiakaspalveluun, jos kone ei toimi 
useiden uudelleenkäynnistysyritysten jälkeen.

20005 Anturivirhe 1. Puhdista alempi anturi huolellisesti puhtaalla 
mikrokuituliinalla ja tarkista, ettei siinä ole vaurioita.*
2. Ota välittömästi yhteys asiakaspalveluun, jos kone ei toimi 
useiden uudelleenkäynnistysyritysten jälkeen.

40007 Ohjauksen kalibroinnin 
säätöä tarvitaan

1. Aja kone latausasemalle.
2. Sammuta koneen virta.
3. Ota yhteys asiakaspalveluun ja ilmoita virhekoodinumero. 
Tämä kone on kalibroitava uudelleen.

5001 Kalibroimaton 1. Käynnistä kone uudelleen.
2. Ota välittömästi yhteys asiakaspalveluun, jos kone ei toimi 
useiden uudelleenkäynnistysyritysten jälkeen.

5004, 5014
5024, 5025

5026

Vasemmanpuoleinen 
3D-kamera ei reagoi

1. Puhdista vasemmanpuoleinen 3D-kamera huolellisesti 
puhtaalla mikrokuituliinalla ja tarkista, ettei se ole vaurioitunut.*
2. Käynnistä kone uudelleen.
3. Ota välittömästi yhteys asiakaspalveluun, jos kone ei toimi 
useiden uudelleenkäynnistysyritysten jälkeen.

5005, 5015
5027, 5028

5029

Oikeanpuoleinen 
3D-kamera ei reagoi

1. Puhdista oikeanpuoleinen 3D-kamera huolellisesti puhtaalla 
mikrokuituliinalla ja tarkista, ettei se ole vaurioitunut.*
2. Käynnistä kone uudelleen.
3. Ota välittömästi yhteys asiakaspalveluun, jos kone ei toimi 
useiden uudelleenkäynnistysyritysten jälkeen.

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

Kalteva (ylempi) LiDAR ei 
reagoi

1. Puhdista ylempi LiDAR-valotutka huolellisesti puhtaalla 
mikrokuituliinalla ja tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai tukkeita.*
2. Käynnistä kone uudelleen.
3. Ota välittömästi yhteys asiakaspalveluun, jos kone ei toimi 
useiden uudelleenkäynnistysyritysten jälkeen.***

5007, 5017
5033, 5034

5035

Taso-LiDAR-valotutka 
(alempi) ei reagoi

1. Puhdista alempi LiDAR-valotutka huolellisesti puhtaalla 
mikrokuituliinalla ja tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai tukkeita.*
2. Käynnistä kone uudelleen.
3. Ota välittömästi yhteys asiakaspalveluun, jos kone ei toimi 
useiden uudelleenkäynnistysyritysten jälkeen.***

5021, 5022
5023

Etupuolen 3D-kamera ei 
reagoi

1. Puhdista etupuolen 3D-kamera huolellisesti puhtaalla 
mikrokuituliinalla ja tarkista, ettei se ole vaurioitunut.*
2. Katso, vilkkuvatko kameran LED:it.**
3. Käynnistä kone uudelleen.
4. Ota välittömästi yhteys asiakaspalveluun, jos kone ei toimi 
useiden uudelleenkäynnistysyritysten jälkeen.
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Virhekoodi Virhe Korjaus
5008 Kone ei reagoi. 1. Käynnistä kone uudelleen.

5010 Matkamittari ei reagoi. 1. Käynnistä kone uudelleen.

5011 Muuntaja ei reagoi. 1. Käynnistä kone uudelleen.

5019 Anturit eivät reagoi. 1. Käynnistä kone uudelleen.

5036 Anturin päivitysvirhe. 1. Käynnistä kone uudelleen.

20000, 20001, 
20006, 20008

Reittivirhe 1. Opeta reitti uudelleen aloittaen ja päättäen samaan 
aloituspaikan merkintään.

20002 Reittivirhe 1. Opeta reitti uudelleen siten, että se on vähintään kaksi 
minuuttia pitkä.

20004 Reittivirhe 1. Opeta reitti uudelleen.
2. Älä peruuta opetusreitin aikana.

20005 Anturivirhe 1. Puhdista ylempi anturi huolellisesti puhtaalla 
mikrokuituliinalla ja tarkista, ettei siinä ole vaurioita.*
2. Jos ongelmia ei löydy, paina takaosan sinistä painiketta.

20007 Reittivirhe 1. Reittiä ei voitu tallentaa.
2. Opeta reitti uudelleen.

29999 Reittiä ei voitu tallentaa 1. Opeta reitti uudelleen aloittaen ja päättäen samaan 
aloituspaikan merkintään.

30000 Tiedonsiirtovirhe 1. Käynnistä kone uudelleen.
2. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys asiakaspalveluun.

30001 Virhe 1. Reittitietojen lataaminen epäonnistui, yritä uudelleen.

40002 Ohjausvirhe 1. Sammuta kone ja tarkasta se.
2. Käynnistä kone uudelleen.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys asiakaspalveluun.

40003 USB-yhteysvirhe 1. Sammuta kone ja tarkasta se.
2. Käynnistä kone uudelleen.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys asiakaspalveluun.

40004 Gyro-virhe 1. Sammuta kone ja tarkasta se.
2. Käynnistä kone uudelleen.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys asiakaspalveluun.

40005 Anturivirhe 1. Varmista, että koneella on tilaa liikkua.
2. Aja kone tarvittaessa esteiden ohi.
3. Jos reitti on selvä, paina takaosan sinistä painiketta.

40006 Ohjausvirhe 1. Sammuta koneen virta.
2. Käynnistä kone uudelleen.
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Virhekoodi Virhe Korjaus
40007 Ohjausvirhe 1. Sammuta koneen virta.

2. Käynnistä kone uudelleen.
3. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys asiakaspalveluun.

50001 Mahdollinen vaara 
havaittu

1. Tarkasta, ettei alueella ole liuskoja, liukuportaita tai 
mahdollisia pudotuksia.
2. Aja konetta pidemmälle reitillä.
3. Jatka painamalla takaosan sinistä painiketta.

60502 Litiumakkujärjestelmän 
vika

1.  Käynnistä kone uudelleen.
2. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys asiakaspalveluun

*HUOMAUTUS: HUOLTO-osion kohdasta 
KAMERAT JA ANTURIT löytyy tietoja 
kameroiden/LiDAR-valotutkan puhdistuksesta ja 
huollosta.

**HUOMAUTUS: Jos LED-valot eivät vilku, on 
se mahdollisesti merkki 3D-kameran huolto-
ongelmista.

***HUOMAUTUS: Saattaa olla tarpeen ottaa 
lähikuva LiDAR-valotutkasta sen lähettämiseksi 
asiakaspalveluun. Tällä pyritään selvittämään 
LiDAR-valotutkan toimimattomuuden 
aiheuttavien mahdollisten vaurioiden tai 
ongelmien laajuus.
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KONEEN VIANMÄÄRITYS

Ongelma Syy Korjaus
Vesijälkiä – 
pesuveden keräys 
toimii huonosti tai 
ei lainkaan

Imutuuletin pois päältä Kytke imupuhallin päälle

Vetolasta nostettu kaksoiskuurausasentoon Laske vetolasta nostetusta 
kaksoiskuurausasennosta

Kuluneet vetolastan sulat Käännä vetolastan sulat ympäri tai vaihda 
uusiin

Vetolasta säädetty väärin Säädä vetolasta

Imuletku tukossa Huuhtele imuletkut

Imutuulettimen suodatin likainen Puhdista imutuulettimen suodatin

Imutuulettimen kannen tiivisteet kuluneet Vaihda tiivisteet

Vetolastaan on tarttunut roskia Poista lika

Vetolastan tai talteenottosäiliön imuletku on irti tai 
vahingoittunut

Kiinnitä uudestaan tai vaihda imuletku

Talteenottosäiliön kansi ei ole kunnolla kiinni Tarkista tukkeutumien varalta ja sulje kansi

Imutuuletin ei 
käynnisty

Imutuuletin pois päältä Kytke imupuhallin päälle

Keruusäiliö täynnä Tyhjennä talteenottosäiliö

Vaahto täyttää talteenottosäiliön Tyhjennä keruusäiliö

Käytä vähemmän puhdistusainetta

Talteenottosäiliön anturi on likainen tai jumissa Puhdista tai vaihda anturi

Lattialle ei valu 
lainkaan tai 
valuu vain vähän 
liuosta (tavallinen 
kuuraus).

Liuossäiliö tyhjä Täytä liuossäiliö.

Liuoksen virtaus kytketty pois päältä. Kytke virtaus päälle

Liuoksen syöttöputket tukossa Huuhtele syöttöputket

Liuossäiliön suodatin on tukossa Tyhjennä liuossäiliö, irrota liuossäiliön 
suodatin, puhdista ja asenna takaisin

Huono 
kuuraustulos

1-Step-painike ei ole päällä Laita 1-Step-painike päälle

Epäsopivaa puhdistusainetta tai vääränlaisia harjoja 
käytetty

Ota yhteyttä Tennant-huoltohenkilöstöön.

Keruusäiliö täynnä Tyhjennä keruusäiliö

Liuossäiliö tyhjä Täytä liuossäiliö.

Kuurausharjoihin tai -tyynyihin on tarttunut roskia Poista lika

Kulunut kuurausharja Vaihda uusi kuurausharja

Harjapaine liian kevyt Nosta harjan painetta

Akun varaus alhainen Lataa akkuja, kunnes latauslaite kytkeytyy 
automaattisesti pois päältä
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ec-H2O-järjestelmä

Ongelma Syy Korjaus
ec-H2O-järjestelmän 
merkkivalo vilkkuu 
vihreänä/punaisena

Vedenpehmennyspatruunan käyttöaika on 
päättynyt

Vaihda patruuna (ks. ec-H2O-
VEDENPEHMENNYSPATRUUNAN 
VAIHTAMINEN)

ec-H2O-järjestelmän 
merkkivalo vilkkuu* 
punaisena

ec-H2O-järjestelmässä on havaittu vika Ota yhteys huoltoon

*Tarkista, onko liuossäiliöön lisätty pesuainetta. 
Jos ec-H2O-järjestelmää on käytetty pesuaineen 
kanssa, tyhjennä liuossäiliö, lisää sinne 
puhdasta vettä ja pidä ec-H2O-järjestelmää 
käynnissä, kunnes merkkivalokoodi poistuu.
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HUOLTOTAULUKKO

Alla olevassa taulukossa on esitetty kustakin 
toimenpiteestä vastuussa oleva henkilö.

O = Käyttäjä.
T = Koulutettu henkilökunta.

Huoltoväli Vastuussa 
oleva henkilö

Tunnus Kuvaus Toimenpide Voiteluaine/-
neste

Huolto-
kohtien 
numerot

Päivittäin O 1 Sivu- ja takavetolastat Tarkista, käännä tai vaihda - 3

Tarkista taipuisuus ja korkeus - 6

O 2 Etupuolen ja kylkien 
2D- ja 3D-anturit sekä 
ylempi/alempi LiDAR-
anturi

Tarkasta, ettei niissä ole 
vaurioita. Puhdista mukana 
toimitetulla mikrokuituliinalla.

- 8

O 3 Kuurausharjat/-tyynyt Tarkista vahingoittumisen, 
kulumisen ja tarttuneiden 
jätteiden varalta

- 2

O 4 Reunasuojat (vasen, 
oikea ja etupuoli)

Tarkista, onko niissä roskia, 
vaurioita tai kulumia.

- 3

O 5 Talteenottosäiliö Puhdista säiliö, suodatinsiivilä 
ja kohoanturi

- 1

O 6 Imutuulettimen 
suodatin

Puhdista - 1

Viikoittain T 7 Akun kennot Tarkista elektrolyyttitaso 
(lyijyhappo)

DW 3

50 tuntia O 8 Kuurauspään 
lattiahelma

Tarkista, onko vaurioita tai 
kulumia

- 2

100 tuntia T 9 Imutuuletin ja 
talteenottosäiliön 
tiivisteet

Tarkista, onko vaurioita tai 
kulumia

- 3

O 13 Liuossäiliön tiivisteet Tarkista, onko vaurioita tai 
kulumia

2

O 7 Akkunesteen 
lisäysjärjestelmä 
(lisävaruste)

Tarkista, onko letkuissa 
vaurioita tai kulumia

- Kaikki

200 tuntia T 7 Akkujen liittimet ja 
kaapelit

Tarkista ja puhdista - 12

T 14 Ohjauslaitteen ketju Voitele, tarkista kireys, 
tarkista vahingoittumisen ja 
kulumien varalta.

GL 1

T 15 Ohjauksen u-nivel Voitele, tarkista kireys, 
tarkista vauriot ja kulumat

GL 1

500 tuntia T 6 Imutuulettimen 
moottori(t)

Tarkista moottorin harjat 
(tarkista 100 tunnin 
välein 500 tunnin 
alkutarkastuksen jälkeen)

- 1

T 10 Kuurausharjan 
moottorit

Tarkista moottorin harjat 
(tarkista 100 tunnin 
välein 500 tunnin 
alkutarkastuksen jälkeen)

- 2

T 11 Ajomoottori Tarkista moottorin harjat 
(tarkista 100 tunnin 
välein 500 tunnin 
alkutarkastuksen jälkeen)

- 1

T 12 Renkaat Tarkista, onko vaurioita tai 
kulumia

- 3

VOITELUAINE/-NESTE

DW – Tislattu vesi
GL – Vaihteistoöljy SAE 90
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  AKUT

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

Akkujen käyttöikä riippuu niiden asianmukaisesta 
huollosta. Jotta akkujen käyttöikä olisi 
mahdollisimman pitkä:

TAVALLISET LYIJYAKUT (MÄRKÄ)
 – Älä jätä akkuja pitkäksi aikaa osittain 

purkautuneeseen tilaan.

 – Jotta latausteho olisi paras mahdollinen, 
akun latauslämpötilan tulee olla alle 27 °C / 
80 °F  ja yli 0 °C / 32 °F

 – Pidä tavanomaisten lyijyakkujen 
elektrolyyttitaso oikeana. Tarkista 
elektrolyyttitaso kerran viikossa.

Seuraavia vaiheita ei tule ottaa huomioon, 
mikäli suoritetaan tilaisuuslatausta (katso osio 
TILAISUUSLATAUS).

 – Älä lataa akkuja useammin kuin kerran 
päivässä, ja lataa akut vasta kun konetta on 
käytetty ainakin 15 minuuttia.

 – Anna laturin ladata akun täyteen, ennen kuin 
käytät konetta.

ELEKTROLYYTTITASON TARKASTUS
Tavallisiin lyijyakkuihin (märkä) pitää lisätä vettä 
säännöllisesti alla neuvotulla tavalla. Tarkista 
akkujen elektrolyyttitaso kerran viikossa.

HUOMAUTUS: Älä tarkista elektrolyyttitasoa, jos 
koneessa on akkujen vedenlisäysjärjestelmä.

08247

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat 
konetta, pidä kaikki metalliesineet kaukana 
akuista. Älä koske akkuhappoon.

Elektrolyyttitason tulee olla ennen latausta 
hieman kennolevyjen yläpuolella kuvan 
mukaisesti. Jos taso on alhainen, lisää tislattua 
vettä. ÄLÄ YLITÄYTÄ. Elektrolyytti laajenee ja 
voi vuotaa yli akkua ladattaessa. Lataamisen 
jälkeen akkuihin voi lisätä tislattua vettä niin, että 
pinta on noin 3 mm tarkistusputkien alapuolella.

Before Charging After Charging

HUOMAUTUS: Varmista, että akun tulpat ovat 
paikoillaan latauksen aikana. Akkujen latauksen 
jälkeen voi tuntua rikin hajua. Se on normaalia.

KYTKENTÖJEN TARKASTUS/PUHDISTUS
Tarkista akun liitännät ja puhdista akkujen 
pinta, liitännät ja kaapelikengät vahvalla 
natriumkarbonaattiliuoksella 200 käyttötunnin 
välein. Vaihda kuluneet ja vioittuneet johtimet. 
Älä avaa kennojen tulppia, kun puhdistat akkuja.
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LITIUMIONIAKKU
Litiumioniakkua ei tarvitse huoltaa, ja sitä 
suojaa akunhallintajärjestelmä (BMS). Jotta 
akku kestäisi mahdollisimman pitkään, noudata 
huolellisesti alla olevia ohjeita:

 – Litiumioniakut on ladattava ennen 
ensimmäistä käyttöä.

 – Noudata huolellisesti oppaan osaa 
Tärkeitä turvallisuusohjeita, kun käytät 
litiumioniakkumallia.

 – Käytä vain koneen mukana toimitettua 
litiumioniakkulaturia.

 – Lataa akku tilassa, jossa on hyvä 
ilmanvaihto. Parhaan lataustehon 
saavuttamiseksi lataa akkua alle40 °C:n ja 
yli 0 °C:n lämpötiloissa. Akku voi sammua 
eikä lataudu liian kuumassa lämpötilassa tai 
pakkasessa.

 – On suositeltavaa ladata akku vain, kun 
purkautumisen merkkivalon taso saavuttaa 
viimeisen palkin. Konetta ei saa säilyttää 
pitkään, jos akku tyhjenee viimeiseen 
palkkiin asti. Akku voi purkautua edelleen 
tasolle, josta sitä ei voida palauttaa.

 – Anna akun latautua täyteen.

 – Välilatausta (ts. vähintään puoli tuntia 
kestävä osittainen lataussykli) suositellaan 
vain, jos varaustaso on alle 80 %.

 – Älä käytä konetta yli 55 °C:n tai alle –20 
°C:n lämpötiloissa. Kone voi sammua, jos 
lämpötilat eivät ole näiden raja-arvojen 
sisällä.

 – Ota yhteys Tennantin huoltoon litiumioniakun 
huoltamista ja vaihtamista varten.

AKUN VIRTAPAINIKE / AKUN 
PURKAUTUMISEN MERKKIVALO
Jokaisessa litiumioniakussa on virtapainike, jolla 
akkuvirta katkaistaan. Akun varaustason ilmaisin 
(BDI) näyttää akun senhetkisen tilan.

Sammuta akun virta painamalla akun 
virtapainiketta 20 sekunnin ajan. Akun 
purkautumisen merkkivalot sammuvat.

Kytke akkuun virta päälle painamalla akun 
virtapainiketta nopeasti. Akun purkautumisen 
merkkivalot syttyvät, kun virta kytketään päälle.

Akun purkautumisen osoitin ilmaisee akkujen 
latausasteen. Kun akut ovat täysin ladattuja, 
kaikki viisi merkkivaloa palavat. Kun akku 
purkautuu, ilmaisimen tasot laskevat.

Jos merkkivalo vilkkuu punaisena, akussa 
on vika. Ota yhteyttä Tennantin huoltoon vian 
korjaamiseksi.
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AKKUJEN LATAAMINEN
Tämän ohjekirjan latausohjeet koskevat 
koneen mukana toimitettua laturia. Muiden 
kuin Tennantin toimittamien ja hyväksymien 
laturien käyttö on kielletty. Lisätietoja 
löytyy laturin käyttöohjeesta. Akkulatureita 
koskevia suosituksia saa ottamalla yhteyttä 
jälleenmyyjään tai Tennantiin.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Sopimattomien 
laturien käyttäminen voi vahingoittaa 
akustoja ja mahdollisesti aiheuttaa tulipalon 
vaaran.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Laturi on säädetty 
lataamaan koneen mukana toimitetun akun 
tyyppinen akku.

1. Siirrä kone hyvin tuuletetulle alueelle.

VAROITUS: Akuista erittyy 
vetykaasua. Seurauksena saattaa olla 
räjähdys tai tulipalo. Akun lähistöllä ei 
saa olla avotulta eikä kipinöitä. Pidä 
kannet auki latauksen aikana.

2. Pysäköi kone tasaiselle ja kuivalle pinnalle, 
pysäytä kone ja ota avain virtalukosta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

3. Tarkista akkujen elektrolyyttitaso 
kerran viikossa ennen latausta. Jos 
koneessa on automaattinen akkunesteen 
lisäysjärjestelmä, tarkista akkujen kansissa 
olevat elektrolyyttitason ilmaisimet. Lisää 
tislattua vettä tarpeen mukaan.

4. Kytke laturin tasavirtajohto ensin 
koneen latauspistokkeeseen ja kytke 
verkkovirtajohto sitten asianmukaisesti 
maadoitettuun pistorasiaan. Erillisen laturin 
käyttöohjeet löytyvät käyttöoppaasta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä irrota 
erillisen laturin tasavirtajohtoa koneen 
pistokkeesta, kun laturi on toiminnassa. 
Se voi aiheuttaa valokaaren. Jos laturi on 
kytkettävä irti latauksen aikana, irrota ensin 
verkkojohto pistorasiasta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä irrota 
akkuliitäntöjä koneen latautuessa. Koneen 
elektroniikka voi vaurioitua.

5. Laturi aloittaa latauksen automaattisesti ja 
kytkeytyy pois päältä, kun akut ovat täysin 
ladattuja. Lataus voi kestää korkeintaan 
6–12 tuntia, akkujen tyypistä riippuen.

HUOMAUTUS: Älä irrota akkukaapeleita laturin 
ollessa kytkettynä, sillä piirilevy saattaa vioittua.

6. Kun akut on ladattu, irrota virtajohto 
pistorasiasta ennen laturin irrottamista 
koneesta.

7. Irrota akun laturi koneesta.
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   TILAISUUSLATAUS (LISÄVARUSTE)
HUOMAUTUS: Koneen tulee olla varustettu 
TPPL-akulla tai sellaisella akulla, jota 
voidaan ladata aina kun lataukseen tulee 
tilaisuus (välilataus). Älä suorita vakioakuille 
tilaisuuslatausta, sillä se saattaa lyhentää akun 
ikää.

Tilaisuuslatausta käytetään pidentämään laitteen 
käyttöaikaa ja tuottavuutta laittamalla akut 
lataukseen lounas- tai muiden taukojen aikana, 
vuorojen välissä tai milloin tahansa, kun tulee 
“tilaisuus” ladata. 

Välilatausta (ts. vähintään puoli tuntia kestävä 
osittainen lataussykli) suositellaan vain, jos 
varaustaso on alle 80 % (ts. kun varauksen 
merkkivalo on toisen vihreän valon kohdalla tai 
sen jälkeen).

TÄRKEÄÄ: Varmista ennen latausta, että 
koneen ja laturin asetukset on valittu akun 
tyypin mukaisesti.

AKUN VARAUKSEN TILA
Alla olevassa taulukossa näkyy akkulaturin tila.

LED-valojen vilkuntasarja Kuvaus Kommentit
LED on POIS PÄÄLTÄ Sähkövirtaa ei ole kytketty Laturia ei ole kytketty seinään

LED vilkkuu PUNAISENA ja sen jäl-
keen ORANSSINA muutaman sekunnin 
ajan ja siirtyy OFF-tilaan (pois päältä) 
(ja pysyy OFF-tilassa [pois päältä])

Vaihtovirta kytketty laturiin, mutta ak-
kuja ei ole kytketty

Laturi näyttää tämän LED-vilkunnan, 
kun se kytketään verkkovirtaan, minkä 
jälkeen LED sammuu

Hidas VIHREÄ vilkkuminen (1 sekunti 
ON [päällä], 0,2 sekuntia OFF [pois 
päältä])

Lataa, mutta akkujen varaustaso on 
alle 80 %

Normaali toiminta. Anna laturin ladata 
loppuun asti.

Nopea VIHREÄ vilkkuminen (0,4 
sekuntia ON [päällä], 0,1 sekuntia OFF 
[pois päältä])

Lataa, mutta akkujen varaustaso on yli 
80 %

Normaali toiminta. Anna laturin ladata 
loppuun asti.

Tasainen VIHREÄ Lataus valmis Kone valmis käyttöön

Nopea ORANSSI vilkkuminen (0,5 ON 
[päällä], 0,5 sekuntia OFF [pois päältä])

Akussa havaittu ongelma Akkuongelma. Ks. 
vianetsintäosio.

Tasainen PUNAINEN Laturin sisäinen vika Laturiongelma. Ks. 
vianetsintäosio.
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HYDROLINK® AKKUNESTEEN 
LISÄYSJÄRJESTELMÄ (Trojan®-akku 
LISÄVARUSTE)
Seuraavat ohjeet koskevat malleja, joissa 
on lisävarusteena HydroLink-akkunesteen 
lisäysjärjestelmä.

Lisävarusteena saatava HydroLink-
vedenlisäysjärjestelmä akuille on turvallinen 
ja helppo tapa pitää akkujen elektrolyyttitaso 
oikeana. Se on suunniteltu yksinomaan märille 
Trojan-lyijyakuille.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat 
konetta, käytä henkilösuojaimia tarpeen 
mukaan. Älä koske akkuhappoon.

Tarkista ennen akkunesteen lisäysjärjestelmän 
käyttämistä letkut ja liitännät vahinkojen ja 
kulumien varalta.

1. Lataa akut kokonaan ennen akkujen 
vedenlisäysjärjestelmän käyttämistä. Älä 
lisää akkuihin vettä ennen lataamista. 
Elektrolyytti laajenee ja voi vuotaa yli 
latauksen aikana.

2. Tarkista akkujen latauksen jälkeen 
elektrolyyttitaso akkujen tulpissa olevista 
nestetason ilmaisimista. Jos tason ilmaisin 
on valkoinen, lisää vettä seuraavissa 
ohjeissa neuvotulla tavalla. Jos ilmaisimet 
ovat mustia, nestetaso on oikea eikä vettä 
tarvita.

3. Paikanna akkujen täyttöletkun liitin 
akkukotelon sisältä. Irrota pölysuojus ja kytke 
käsipumppuletku.

4. Upota käsipumpun letkun toinen pää tislattua 
vettä sisältävään pulloon.

Distilled
Water

5. Purista käsipumpun letkun palloa, kunnes 
se tuntuu kovalta. Kun kennot ovat täynnä, 
tasonilmaisimet muuttuvat mustiksi.

6. Kun vettä on lisätty, sulje akkujen täyttöletkun 
pölysuojus ja laita käsipumppuletku talteen 
koneen akkukoteloon.
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MANUAALINEN AKKUNESTEEN 
LISÄYSJÄRJESTELMÄ (Trojan®-akku 
LISÄVARUSTE)
Seuraavat ohjeet koskevat malleja, jotka 
on varustettu manuaalisella, akkunesteen 
lisäysjärjestelmällä.

Lisävarusteena saatava manuaalinen 
akkunesteen lisäysjärjestelmä on turvallinen 
ja helppo tapa pitää akkujen elektrolyyttitaso 
oikeana. Se on suunniteltu yksinomaan märille 
Trojan-lyijyakuille.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun huollat 
konetta, käytä henkilösuojaimia tarpeen 
mukaan. Älä koske akkuhappoon.

Tarkista ennen akkunesteen lisäysjärjestelmän 
käyttämistä letkut ja liitännät vahinkojen ja 
kulumien varalta.

1. Lataa akut kokonaan ennen akkujen 
vedenlisäysjärjestelmän käyttämistä. Älä 
lisää akkuihin vettä ennen lataamista. 
Elektrolyytti laajenee ja voi vuotaa yli 
latauksen aikana.

2. Tarkista akkujen latauksen jälkeen 
elektrolyyttitaso akkujen tulpissa olevista 
nestetason ilmaisimista. 

3. Jos tason valkoinen ilmaisinkelluke on 
alhaalla, lisää vettä seuraavissa ohjeissa 
neuvotulla tavalla. 

Kelluke alhaalla =
Lisää vettä

Kelluke korkealla =
Täynnä

4. Paikanna akkujen täyttöletkun liitin 
akkukotelon sisältä. Irrota pölysuojus ja kytke 
käsipumppuletku.

5. Upota käsipumpun letkun toinen pää pulloon, 
jossa on tislattua vettä.
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6. Purista käsipumpun letkun palloa, kunnes 

se tuntuu kovalta. Valkoinen kelluke kohoaa, 
kun akku on täynnä.

Kelluke korkealla =
Täynnä

7. Kun vettä on lisätty, sulje akkujen täyttöletkun 
pölysuojus ja laita käsipumppuletku talteen 
koneen akkukoteloon.
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AUTOMAATTIVAROKKEET JA 
SULAKKEET

AUTOMAATTIVAROKKEET
Virrankatkaisimet ovat nollattavia sähköpiirien 
suojalaitteita, jotka katkaisevat virran piirin 
ylikuormittuessa. Kun virrankatkaisin on 
lauennut, anna katkaisimen jäähtyä ja palauta se 
alkutilaan painamalla palautuspainiketta.

Jos automaattivarokkeen laukaisseen 
ylikuormituksen syy on yhä jäljellä, 
automaattivaroke laukeaa uudelleen, kunnes 
vika on korjattu.

Virrankatkaisimet sijaitsevat akkuosastossa 
käyttötuntilaskimen vieressä.

Kaaviossa on lueteltu virrankatkaisimet ja 
ne sähkökomponentit, joita virrankatkaisimet 
suojaavat.

Virtapiiri
Katkaisin

Luoki-
tus

Suojattu virtapiiri

AS1 4 A Kojelauta – virta

AS2 4 A Lisävarusteet

AS3 20 A AMR-järjestelmä 
(S/N 10000000-10962697)

AS3 10 A AMR-järjestelmä 
(S/N 10962698-                )

AS4 10 A Brain-moduuli

SULAKKEET
Sulake on kertakäyttöinen suojalaite, joka 
on suunniteltu pysäyttämään virrankulku 
ylikuormituksen sattuessa. 100 A:n sulake 
sijaitsee istuimen tukipylväässä kuurauspään 
aktuaattorin lähellä. Sulake suojaa koneen 
ohjainta.

HUOMAUTUS: Vaihda sulake aina 
samankokoiseen (sama ampeeriluku).

SÄHKÖMOOTTORIT

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja 
ota virta-avain pois.

Imutuulettimen moottorin, ajomoottorin 
ja kuurausharjan moottorin hiiliharjat on 
tarkistettava koneen ensimmäisten 500 
käyttötunnin jälkeen ja 500 ensimmäisen tunnin 
jälkeen aina 100 tunnin välein.
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KAMERAT JA ANTURIT

ETUPUOLEN JA KYLKIEN 2D- JA 
3D-KAMERAT
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

Tarkista päivittäin, ettei etupuolen ja kylkien 
2D- ja 3D-kameroissa ole vesiläikkiä, likaa, 
pölyä, tahroja tai vaurioita (tai ennen jokaista 
robottikäyttökertaa). Roskat, juovat tai tahrat 
saattavat välittää koneeseen vääriä tietoja sen 
ympäristöstä. 

Kameroiden linssejä saa puhdistaa vain 
herkille optisille pinnoille suunnitelluilla 
mikrokuitupuhdistusliinoilla (yksi toimitetaan 
aloituspaikkojen merkintöjen mukana). 
Hätätapauksessa voidaan käyttää optisille 
polykarbonaattilinsseille tarkoitettua 
linssinpuhdistusliuosta. Älä suihkuta liuosta 
kameran linsseihin. Jos linssinpuhdistusainetta 
tarvitaan, tulee puhdistusliina kostuttaa 
vain pienellä määrällä liuosta – älä suihkuta 
puhdistusliuosta kameraan.

HUOMAUTUS: 2D- tai 3D-kameroiden linssejä 
ei saa naarmuttaa tai vaurioittaa. Koneen 
robottitoimintakyky voi heikentyä, jos kameran 
linssit naarmuuntuvat tai vaurioituvat.

2D- ja 3D-kamerat sijaitsevat koneen molemmilla 
puolilla.

YLEMMÄT JA ALEMMAT LiDAR-ANTURIT
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

Tarkista päivittäin (tai ennen jokaista 
robottikäyttöä), ettei ylemmässä tai alemmassa 
LiDAR-anturissa ole likaa, pölyä, tahroja ja 
vaurioita. Roskat, juovat tai tahrat saattavat 
välittää koneeseen vääriä tietoja sen 
ympäristöstä.

LiDAR-antureita saa puhdistaa vain 
herkille optisille pinnoille suunnitelluilla 
mikrokuitupuhdistusliinoilla (yksi toimitetaan 
aloituspaikkojen merkintöjen mukana). 
Hätätapauksessa voidaan käyttää optisille 
polykarbonaattilinsseille tarkoitettua 
linssinpuhdistusliuosta. Älä suihkuta liuosta 
LiDAR-antureihin. Jos linssinpuhdistusainetta 
tarvitaan, tulee puhdistusliina kostuttaa 
vain pienellä määrällä liuosta – älä suihkuta 
puhdistusliuosta LiDAR-antureihin.

HUOMAUTUS: Ylemmän tai alemman LiDAR-
anturin pintoja ei saa naarmuttaa tai vaurioittaa. 
Koneen robottitoimintakyky voi heikentyä, jos 
antureiden linssit naarmuuntuvat tai vaurioituvat.

HUOMAUTUS: Koska alempi LiDAR-anturi 
sijaitsee lähellä puhdistuspintaa, tulee erityisesti 
varmistaa, että etu-, sivu-, taka- ja pohjapinnat 
ovat täysin puhtaita kaikesta liasta, tahroista ja/
tai muista roskista. Tarkasta nämä anturipinnat 
taskulampulla ja varmista niiden perusteellinen 
puhdistus.
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KUURAUSHARJAT JA -TYYNYT

Tarkista päivittäin, ettei kuurausharjoihin tai 
harjan käyttöpyörän napaan ole kiertynyt 
metallilankaa tai narua. Tarkista myös, ettei 
harjoissa ole vaurioita ja kulumista.

Vaihda harjat tai tyynyt, kun ne eivät enää 
puhdista tehokkaasti. Harjat tulee vaihtaa, kun 
ne eivät enää puhdista tehokkaasti tai kun 
harjakset ovat kuluneet keltaiseen merkkiin asti.

Puhdistustyynyt täytyy asettaa tyynyjen 
ohjaimiin, ennen kuin niitä voidaan käyttää. 
Tyynynpidike pitää puhdistustyynyä paikallaan.

Puhdistustyynyt on puhdistettava aina 
välittömästi käytön jälkeen saippualla ja vedellä. 
Älä pese tyynyjä painepesurilla. Kuivaa laikat 
ripustamalla ne narulle tai aseta tasaiselle 
alustalle.

HUOMAUTUS: Vaihda harjat ja tyynyt aina 
sarjoissa. Muussa tapauksessa yksi harja tai 
tyyny puhdistaa toista aggressiivisemmin.

HARJOJEN TAI TYYNYN OHJAINTEN 
VAIHTAMINEN
1. Pysäytä kone tasaiselle pinnalle. Varmista, 

että kuurauspää on yläasennossa.

2. Käännä koneen on/off-avainkytkin off-
asentoon.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

3. Kun vain koneen vasemmalla puolella 
sijaitsevaa kuurausharjaa vaihdetaan: Irrota 
tappi vasemman reunan suojuksesta ja avaa 
reunan suojus, jotta pääset käsittelemään 
kuurausharjaa.

4. Vedä sokka sivuvetolastan pidiketapista.
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5. Avaa sivuvetolastan pidiketappia koneen 

etuosan suuntaan, vedä tämän jälkeen 
sivuvetolasta koneen takaosaa kohti, jolloin 
pääset käsittelemään kuurausharjoja tai –
tyynyjä.

6. Paina jousipidike yhteen peukalolla ja 
etusormella. Harjan/tyynyn käyttöpyörä 
irtoaa käyttöpyörän navasta. Irrota harja 
koneen alta.

7. Avaa keltaiset jousiklipsit, jotta harjan 
asennus olisi helpompaa. Paina jousiklipsit 
yhteen ja sitten alaspäin.

8. Kohdista tyynyn ohjain tai harja moottorin 
navan alle ja työnnä sitä ylöspäin, jotta napa 
kytkeytyy. Varmista, että se on kunnolla 
kiinni moottorin navassa.

9. Sulje sivuvetolasta ja pidiketappi, ja työnnä 
sokka paikalleen.

HUOMAUTUS: Varmista, että sokka on 
työnnetty kokonaan pohjan läpi.

10. Jos koneen vasemmalla puolella sijaitseva 
kuurausharja vaihdettiin/irrotettiin: Sulje 
vasen reunasuojus ja lukitse se uudelleen.
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LEVYHARJOJEN VAIHTAMINEN
1. Irrota tyynyn ohjain koneesta.

2. Purista jousisokka yhteen ja poista 
keskuslevy.

3. Käännö kuuraustyyny tai vaihda se, aseta 
kuuraustyyny tyynyn käyttöpyörän keskelle. 
Aseta keskuslevy takaisin paikalleen 
lukitaksesi tyynyn ohjaimeen.

4. Asenna tyynyn ohjain takaisin koneeseen.
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ec-H2O-JÄRJESTELMÄ

ec-H2O-VEDENPEHMENNYSPATRUUNAN 
VAIHTAMINEN
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

Vedenpehmennyspatruuna täytyy vaihtaa, kun 
sen läpi on virrannut enimmäismäärä vettä 
tai jos on patruunan aktivoinnista laskettu 
vanhenemispäivä (riippuen siitä, kumpi on 
ensin). ec-H2O-järjestelmän merkkivalo vilkkuu 
vihreänä/punaisena, kun on aika vaihtaa 
patruuna.

Uusi patruuna voi koneen käytöstä riippuen 
kestää 12 kuukaudesta (raskas käyttö) 24 
kuukauteen (kevyt käyttö).

HUOMAUTUS: Kun koneessa on uusi 
vedenpehmennyspatruuna, ecH2O-järjestelmä 
ohittaa automaattisesti valitun liuosvirtauksen 
enintään 75 minuutin ajaksi.

1. Irrota johtosarja kuljettajan istuimesta ja ota 
istuin varovasti pois koneesta.

2. Patruunaa pääsee käsittelemään irrottamalla 
akkutilan kannen koneesta.

3. Irrota kaksi letkuliitintä patruunasta 
painamalla harmaita olakkeita sisäänpäin ja 
vetämällä liittimiä ulospäin. Nosta patruuna 
ulos.

Gray Collar

4. Merkitse asennuspäivä uuden patruunan 
etikettiin.

5. Asenna uusi patruuna ja kytke kaksi 
letkua. Varmista, että letkuliittimet menevät 
kokonaan uuteen patruunaan.
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6. Nollaa ajastin uutta patruunaa varten.

Lue huolella ja ymmärrä kaikki vaiheet ennen 
toimenpiteen suorittamista.
a. Käynnistä kone virtakytkimellä.
b. Paina ec-H2O-moduulissa olevaa 

huoltokytkintä kymmenen sekunnin ajan. 
Kun huoltokytkin vapautetaan, liuoksen 
virtauksen kolme merkkivaloa alkavat 
(aaltoilla) liikkua edestakaisin.

c. Kun on kulunut viisi sekuntia 
huoltokytkimen vapauttamisesta ja 
kolme merkkivaloa aaltoilevat edelleen 
edestakaisin, paina nopeasti ec-H2O-
moduulin liuoksen virtauspainiketta ja 
päästä se palautumaan takaisin ylös.
Kolme merkkivaloa vilkkuvat kolme 
kertaa, mikä osoittaa, että ajastin on 
nollattu. Toista sama, jos merkkivalot 
eivät vilku kolmea kertaa.

Service switch 3 indicator lights

Solution flow button

7. Kiinnitä akkutilan suojus ja kuljettajan istuin 
takaisin paikoilleen.

Voitelu

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja 
ota virta-avain pois.

OHJAUSLAITTEEN KETJU
Ohjauslaitteen ketju sijaitsee suoraan etupyörän 
yläpuolella. Tarkista vahingoittumisen ja kulumien 
varalta ja voitele ohjausketju 200 tunnin välein.

OHJAUKSEN U-NIVEL
Ohjauksen U-nivel sijaitsee suoraan 
ohjausmoottorin alapuolella. Tarkista, ettei 
ohjauksen u-nivelessä ole vaurioita eikä kulumia 
ja voitele se 200 tunnin välein.
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LASTAN LAVAT

Tarkista vetolastojen lavat kulumisen ja 
vahingoittumisen varalta päivittäin. Kun lavat 
ovat kuluneet, vaihda sulkien paikkaa päästä 
päähän tai ylhäältä alas, niin saat uuden 
pyyhintäreunan käyttöön. Vaihda lapa, kun kaikki 
neljä reunaa ovat kuluneet.

Vetolastojen jousto tulee tarkistaa päivittäin 
tai kun kuurataan erityyppistä lattiaa. Tarkista 
takavetolastan taipuisuus 50 käyttötunnin 
jälkeen.

Voit irrottaa takavetolastakokoonpanon tapista 
estääksesi sitä vahingoittumasta koneen 
kuljetuksen aikana.

TAKAVETOLASTAN LAPOJEN VAIHTAMINEN 
(TAI KÄÄNTÄMINEN)
1. Pysäytä kone tasaiselle pinnalle. Varmista, 

että kuurauspää on yläasennossa.

2. Käännä koneen on/off-avainkytkin off-
asentoon.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

3. Irrota vetolastan imuletku takavetolastan 
kokoonpanosta. Löysää sitten molemmat 
takavetolastakokonaisuuden asennusnupit.

4. Irrota takavetolastayksikkö koneesta.

5. Löysää takavetolastan kiinnityshihnan 
kiristyssalpa ja irrota kiinnityshihna.

6. Irrota takavetolasta 
takavetolastakokoonpanosta.

7. Löysää vetolastakokoonpanon takana 
olevaa kahta ulommaista nuppia. Irrota 
etuvetolasta vetolastakokoonpanosta.
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8. Asenna uusi etuvetolasta tai pyöritä nykyistä 

lastaa saadaksesi uuden puolen esiin. 
Varmista, että etuvetolastan reiät ovat 
etulastan kiinnittimen salvoissa.

9. Kiristä kahta uloimpaa nuppia kevyesti.

10. Asenna uusi takavetolasta tai pyöritä 
nykyistä lastaa saadaksesi uuden puolen 
esiin. Varmista, että vetolastan reiät ovat 
vetolastakokonaisuuden kiinnittimen 
salvoissa.

11. Asenna takavetolastan kiinnityshihna 
takaisin vetolastakokonaisuuteen. Varmista, 
että kaikki kiinnityshihnan laipat asettuvat 
takavetolastakokonaisuuden koloihin.

12. Kiristä takavetolastan kiinnityshihnan 
kiristyssalpaa.

13. Asenna takavetolasta vetolastan kiinnittimen 
alle ja kiristä kaikki neljä nuppia.

14. Asenna vetolastan imuletku takavetolastan 
kokoonpanoon takaisin.
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SIVUVETOLASTAN LAPOJEN VAIHTAMINEN
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

1. Vain vasemmanpuoleista vetolastaa 
vaihdettaessa: Irrota tappi vasemman 
reunan suojuksesta ja avaa vasen 
reunasuojus, jotta pääset käsittelemään 
vetolastaa.

2. Avaa sivuvetolasta.

3. Vedä vanha sivuvetolasta sivuvetolastan 
kiinnittimestä. Liu’uta uusi lapa kiinnittimeen.

4. Sulje sivuvetolasta.

5. Jos koneen vasemmalla puolella sijaitseva 
sivuvetolasta vaihdettiin: Sulje vasen 
reunasuojus ja lukitse se uudelleen.

VETOLASTAN OHJAUSRULLIEN 
SÄÄTÄMINEN
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

Vetolastan ohjausrullat sijaitsevat takavetolastan 
molemmissa päissä. Rullat ohjaavat vetolastan 
lapaa seinää pitkin. Irrota ohjainrullan päällä 
oleva mutteri ja liikuta rullaa sisään tai ulos 
säätääksesi vetolastan lavan pään etäisyyttä 
seinään nähden. Vetolastan lavan pään pitäisi 
olla kauempana seinästä kohdassa, jossa lattia 
kääntyy seinää kohti.
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TAKALASTAN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN
Vetolastan korkeuden säätö takaa 
lakaisuvetolastan tasaisen kosketuksen 
kuurattavan pinnan kanssa. Suorita säätö 
sileällä, tasaisella lattialla.

1. Laske vetolasta alas ja aja konetta eteenpäin 
muutama metri.

2. Sammuta kone On/off-avainkytkimellä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

3. Tarkista vetolastan taipuisuus lavan koko 
pituudelta.

4. Jos taipuma ei ole sama pyyhinsulan koko 
pituudelta, säädä sitä kääntämällä vetolastan 
nostonuppia.

Vetolastan vaaituspultti sijaitsee aivan 
vetolastan imuletkun takana. ÄLÄ irrota 
imuletkua vetolastan kehikosta vetolastaa 
vaaitettaessa.

Lisää taipumaa vetolastan päissä 
kääntämällä vetolastan säätönuppia 
vastapäivään.

Vähennä taipumaa vetolasta pyyhinsulan 
päissä kääntämällä vetolastan säätönuppia 
myötäpäivään.

5. Jos olet tehnyt lapoihin muutoksia, tarkista 
vetolastan lavan taipuma ajamalla konetta 
eteenpäin vetolastan ollessa alhaalla.

6. Säädä vetolastan lavan taipumaa 
tarvittaessa.

TAKAVETOLASTAN LAPOJEN 
TAIPUISUUDEN SÄÄTÄMINEN
Taipuisuus tarkoittaa koko vetolastan lavan 
kierteisyyden määrää, kun kone liikkuu 
eteenpäin. Paras taipuisuusaste on silloin, kun 
vetolasta lakaisee lattian kuivaksi pienimmällä 
taipuisuudella.

1. Laske vetolasta alas ja aja konetta eteenpäin 
muutama metri.

2. Sammuta kone On/off-avainkytkimellä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja 
ota virta-avain pois.

3. Katso vetolastan lavan taipuisuuden tai 
kierteisyyden määrää. Sopiva taipuisuus on 
12 mm, kun kuurataan pehmeitä lattioita ja 
15 mm, kun kuurataan karkeita/kovia lattioita.

03719

12 mm
(0.50 in)

4. Jos vetolastan taipuisuutta pitää säätää, 
löysää vetolastan rullien vastamuttereita ja 
säädä korkeutta.

5. Jos olet tehnyt muutoksia lapaa, aja taas 
konetta eteenpäin tarkistaaksesi lavan 
taipuisuuden vielä kerran.

6. Säädä vetolastan lavan taipumaa 
tarvittaessa.
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REUNUKSET JA TIIVISTEET

KUURAUSPÄÄN LATTIAHELMA
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

Reunus sijaitsee kuurauspään edessä. Tarkista 
helmat 50 käyttötunnin välein vahingoittumisen 
ja kulumisen varalta.

Reunusten kuuluu olla 0–6 mm:n 
(0–0,25 tuumaa) etäisyydellä lattiasta 
kuurausharjojen ollessa uusia ja kuurauspään 
ollessa alhaalla.

VASEN REUNASUOJUS, OIKEA 
REUNASUOJUS JA ETUREUNASUOJUS
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

Tarkista, ettei vasemmassa reunasuojuksessa, 
oikeassa reunasuojuksessa, etureunan 
suojuksessa tai reunan suojaharjaksissa ole 
roskia, vaurioita tai kulumia.

Harjasten tulee koskettaa lattiaa kevyesti. Vaihda 
vaurioituneet ja/tai kuluneet harjasosat.



89T7AMR 9020398 (1-2022)

 HUOLTO  
TALTEENOTTOSÄILIÖN TIIVISTE
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

Talteenottosäiliön kannen tiiviste sijaitsee 
talteenottosäiliön kannen alla. Tarkista tiiviste 
100 käyttötunnin välein vahingoittumisen ja 
kulumisen varalta.

LIUOSSÄILIÖN TIIVISTEET
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

Koneessa on kaksi liuossäiliön tiivistettä. Tarkista 
tiiviste 100 käyttötunnin välein vahingoittumisen 
ja kulumisen varalta.

Etummainen tiiviste sijaitsee liuossäiliön 
kannen alla. Takimmainen tiiviste sijaitsee 
talteenottossiliön pohjassa.

RENKAAT

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

Koneessa on kolme kiinteää kumirengasta, yksi 
edessä ja kaksi takana. Tarkista 500 käyttötunnin 
välein, ettei renkaissa ole vaurioita tai kulumista.
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KONEEN TYÖNTÄMINEN, 
HINAAMINEN JA KULJETTAMINEN

KONEEN TYÖNTÄMINEN TAI HINAAMINEN
Jos kone menee epäkuntoon, sitä voidaan 
työntää edestä tai takaa, mutta hinata 
ainoastaan edestä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

Ennen koneen työntämistä tai vetämistä kytke 
jarru pois päältä alla kuvatulla tavalla.

Jarru vapautetaan laittamalla pienen 
ruuvimeisselin pää jarrun vapautusvivun ja 
enkooderin rungon väliin.

Työnnä tai hinaa konetta ainoastaan hyvin 
lyhyen matkaa, äläkä ylitä nopeutta 3,2 km/h. 
Konetta EI ole tarkoitus työntää tai hinata pitkiä 
matkoja tai suurella nopeudella.

HUOMAUTUS: Älä työnnä tai hinaa konetta 
pitkiä matkoja; sellainen voi vaurioittaa 
ajojärjestelmää.

Poista ruuvimeisseli jarrun vapautusvivun 
ja enkooderin rungon välistä heti koneen 
työntämisen jälkeen. ÄLÄ KOSKAAN käytä 
konetta, jos seisontajarru on kytketty pois 
käytöstä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta ei saa 
käyttää jarrun ollessa kytketty pois käytöstä.

KONEEN KULJETTAMINEN
Kun konetta kuljetetaan perävaunulla tai 
kuorma-autolla, noudata tarkasti seuraavia 
sidontaohjeita:

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Tyhjennä säiliöt 
ennen kuin lastaat/purat koneen kuorma-
autoon tai perävaunuun.

1. Nosta vetolasta ja kuurauspää ylös.

2. Irrota takavetolasta koneesta.

3. Irrota etureunasuojan kiinnittävä laitteisto 
etureunasuojan kiinnikkeistä ja irrota 
etureunasuoja koneesta.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta 
lastattaessa kuorma-autoon tai peräkärryyn 
ja otettaessa sitä pois tulee käyttää koneen ja 
käyttäjän painon kestävää kuormausluiskaa.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun lastaat 
konetta kuorma-autoon tai perävaunuun 
tai otat konetta niistä pois, ei konetta saa 
lastata/poistaa rampeilla, joiden kaltevuus on 
yli 15,8 % / 9°.

HUOMAUTUS: Renkaiden kuluminen, rampin 
pinta, sääolosuhteet ja muut tekijät vaikuttavat 
koneen kykyyn nousta rampilla.  Perävaunua 
saavat käyttää ainoastaan henkilöt, jotka on 
koulutettu kuormaamaan laite turvallisesti.
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4. Aja kone perävaunuun tai kuorma-autoon. 

Sijoita kone siten, että koneen paino 
jakautuu turvallisesti ja se voidaan kiinnittää 
turvallisesti perävaunuun tai kuorma-autoon.

5. Laske kuurauspää ja vetolasta sen jälkeen, 
kun kone on sijoitettu perävaunuun tai 
kuorma-autoon.

6. Sammuta kone.

7. Laita jokaisen pyörän taakse este, jotta kone 
ei pääsisi liikkumaan.

8. Kiinnitä kuormaliinat koukuilla tukivarsiin ja 
kiinnitä kuormaliinat sitten perävaunuun tai 
kuorma-autoon, jotta kone ei kallistu. 

Kiinnityshihnoja ei saa kietoa alemman 
LiDAR-anturin ympärille tai äläkä laita 
kiinnityshihnoja kulkemaan LiDAR-anturin 
etuosan yli.

HUOMAUTUS: Sidontakiinnittimien asentaminen 
perävaunun tai kuorma-auton lattiaan saattaa 
olla tarpeen.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kone tulee 
kiinnittää kuormahihnoilla sitä lastattaessa 
kuorma-autoon tai perävaunuun tai 
purettaessa sitä pois.

9. Laita takakiinnityshihnat kulkemaan taka-
akselin keskiosan aukon läpi ja kiinnitä 
sidontahihnat perävaunuun tai kuorma-
autoon estääksesi konetta kaatumasta.

10. Varmista, että kaikki kuormahihnat 
ovat kireällä ja kone kiinnitetty kunnolla 
perävaunuun tai kuorma-autoon.

11. Säilytä kaikkia koneesta poistettuja osia 
jossain turvallisessa paikassa, jossa ne eivät 
katoa tai vaurioidu.
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KONEEN NOSTAMINEN TUNKILLA

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

Tyhjennä talteenotto- ja liuossäiliöt ennen 
koneen nostamista.

Irrota etureunan suoja koneen etuosassa 
olevista etureunan suojakiinnikkeistä ennen 
koneen etupään nostamista tunkilla.

Etuosan kaksi nostopaikkaa sijaitsevat koneen 
molemmilla puolilla.

Koneen etuosassa on kolmas sijainti LiDAR-
kannattimen takaosassa. Älä aseta nostopukkia 
tai tunkkia LiDAR-pidikkeen etuosaan.


Takaosan nostopaikat sijaitsevat koneen 
molemmilla puolilla akseleissa.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Konetta 
huollettaessa kiilaa koneen pyörät ennen 
koneen nostamista. Käytä nostolaitetta 
tai tunkkia, joka kestää koneen painon. 
Nosta kone ylös vain tätä tarkoitusta 
varten merkityistä paikoista. Kiilaa tunkki 
yläasentoon.
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VARASTOINTITIEDOT

Seuraavat vaiheet on suoritettava, kun kone 
varastoidaan pitkäksi ajaksi.

1. Tyhjennä ja puhdista liuos- ja 
talteenottosäiliöt. Avaa talteenottosäiliön 
kansi edistääksesi ilmankiertoa.

2. Lataa akut ennen koneen varastointia. 
Siten akkujen käyttöikä pitenee. Lataa 
märkäakut kerran kuussa. Lataa noin 25 
°C:n lämpötilassa säilytettävät litiumioniakut 
kerran vuodessa ja 45 °C:n lämpötilassa 
säilytettävät litiumioniakut kahden vuoden 
välein.

3. Irrota akut ennen niiden varastointia.

4. Litiumioniakut: Kytke akun virta pois akun 
virtapainikkeella.

5. Pysäköi kone viileään, kuivaan paikkaan. Älä 
altista konetta sateelle. Säilytä sisätiloissa.

KONEEN SUOJAAMINEN PAKKASEN 
VARALTA
TURVALLISUUDEN VUOKSI: Kun säilytät 
litiumioniakkumallia, älä altista akkua alle –20 
°C:n tai yli 40 °C:n  lämpötiloille.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Ennen kuin 
poistut koneen luota tai huollat sitä, pysäköi 
kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori 
ja ota virta-avain pois.

1. Tyhjennä liuossäiliö ja talteenottosäiliö 
vedestä.

2. Kaada kaksi gallonaa (8 l) laimentamatonta 
propyleeniglykolipohjaista matkailuautoille 
tarkoitettua pakkasnestettä liuossäiliöön. Älä 
laimenna sitä.

TURVALLISUUDEN VUOKSI: Älä päästä 
pakkasnestettä silmiin. Käytä suojalaseja.

3. Käännä koneen virta päälle ja käynnistä 
liuosvirtausjärjestelmä. Käännä kone pois 
päältä kun pakkasneste tulee näkyviin 
kuurauspäässä.

Jatka jäätymiseltä suojaamista koskevia 
toimenpiteitä, jos koneessa on ec-H2O-
järjestelmä.

ec-H2O-MALLIT
Pidä konetta käynnissä ec-H2O-tilassa, jotta 
pakkasneste leviää koko ec-H2O-järjestelmään.

Jos konetta on säilytetty pakkasessa, 
valuta kaikki jäljellä oleva pakkasneste pois 
liuossäiliöstä. Lisää liuossäiliöön puhdasta vettä 
ja käynnistä kone järjestelmän huuhtelemiseksi.
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TEKNISET TIEDOT

KONEEN YLEISET MITAT / VALMIUDET

Ominaisuus Mitta/kapasiteetti
Pituus 1 645 mm (65 tuumaa)
Korkeus (valoon) 1 450 mm (57 tuumaa)
Leveys/runko 740 mm
Leveys / kone kuurauspäällä 800 mm
Leveys/takalasta (telasta telaan) 850 mm
Harjan halkaisija 330 mm
Kuurauspolun leveys 650 mm (26 tuumaa)
Raideleveys 724 mm (28,5 tuumaa)
Akseliväli 971 mm (31,2 tuumaa)
Liuossäiliön tilavuus 110 l
Talteenottosäiliön tilavuus 110 l
Huurteenpoistokammio 23 l (6 gallonaa)
Paino/netto ilman akkuja 311 kg (685 lbs)
Paino/perusakkupakkauksen kanssa 492 kg (1 085 lbs)
Ajoneuvon kokonaispaino 714 kg (1 575 lbs)
Kotelointiluokka IPX3

Arvot määritelty standardin EN 60335-2-72 mukaan Arvo
Äänenpainetaso LpA 68,82 dB(A)
Epävarmuus KpA 2,97 dB(A)
Äänenvoimakkuus LWA + epävarmuus KWA 82,71 dB(A) + 2,98 dB
Käsiin/käsivarsiin kohdistuva tärinä <2,5 m/s2

Koko kehoon kohdistuva tärinä <0,5 m/s2

KONEEN YLEINEN SUORITUSKYKY

Ominaisuus Arvo
Kääntyminen käytävällä (oikealle) 1 732 mm (68 tuumaa)
Kääntyminen käytävällä (vasemmalle) 1 818 mm (72 tuumaa)
Ajonopeus eteenpäin (enintään) – käsikäyttöinen tila 6.4 km/h
Ajonopeus eteenpäin (enintään) – robottitila 4,0 km/h (2,5 mph)
Peruutusnopeus – vain käsikäyttöinen tila 4,0 km/h (2,5 mph)
Suurin mahdollinen nousu- ja laskeutumiskulma täysillä säiliöillä (robot-
titila)

0 %

Luiskan enimmäiskaltevuus kuurattaessa – (robottitila) 0 %
Luiskan enimmäiskaltevuus siirtoajossa (ajoneuvon suurin sallittu kokonai-
spaino – vain käsikäyttöinen tila)

10,5 % / 6°

Luiskan enimmäiskaltevuus lastattaessa – tyhjänä (vain käsikäyttöinen 
tila) 

15,8 % / 9°

Luiskan enimmäiskaltevuus kuurattaessa – (käsikäyttöinen tila) 7 % / 4°
Ympäristön korkein lämpötila konetta käytettäessä 40 °C (104 °F)
Alin lämpötila koneen kuuraustoiminnoille 2 °C (36 °F)
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TEHOTYYPPI

Tyyppi Määrä Jän-
nite

Ah-arvo Paino (kukin)

Akut (lyijyakku, ts. märkäakku) 4 sarjassa 6 360, kun arvo on 
20 h

44,5 kg

Akut (TPPL, Thin Plate Pure Lead 
[ohutlevy puhdasta lyijyä])

4 sarjassa – 
rinnakkainen

12 256, kun arvo on 
20 h

43,2 kg (95 lb)

Akut (litiumioni) 4 rinnakkain 24 90 Ah 20,2 kg (44,7 lb)

Tyyppi Käyttö VDC kW (hv)
Sähkömoottorit Kuurausharja 24 0,45 kW (0,6 hv)

Imupuhallin 24 0,45 kW (0,6 hv)
Ajo 24 0,85 kW (1,1 hv)

Tyyppi VDC A Hz Vaihe VAC
Laturi (Smart) 24 41,3 50/60 1 100–240

RENKAAT

Sijainti Tyyppi Koko
Etu (1) Palaa 90 mm leveä x 260 mm ulkohalk.
Taka (2) Palaa 80 mm leveä x 260 mm ulkohalk.

TAVALLINEN KUURAUS

Ominaisuus Arvo
Liuosvirtausnopeus Matala: 0,20 gpm

Keskinopea: 0,35 gpm
Korkea: 0,45 gpm

ec-H2O-JÄRJESTELMÄ

Ominaisuus Arvo
Liuospumppu 24 V:n tasavirta, 5 A, 5,7 l/min (1,5 gpm) avoin virtaus, 70 psi ohitusa-

setus
Liuosvirtausnopeus Matala: 0,14 gpm

Keskinopea: 0,25 gpm
Korkea: 0,35 gpm
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TEKNISET TIEDOT
  KONEEN MITAT

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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