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INTRODUÇÃO
Este manual é fornecido com cada novo modelo. Fornece as instruções de utilização e manutenção necessárias.
Leia este manual na íntegra e compreenda
o modo de funcionamento da máquina antes de a utilizar ou de efetuar operações de
manutenção.

Esta máquina prestará um serviço excelente. Contudo, obterá os melhores resultados com os menores custos, se:
• a máquina for utilizada com cuidados razoáveis.
• a máquina for revista regularmente, segundo as instruções de manutenção fornecidas para a máquina.
• a manutenção da máquina for feita com peças fornecidas pelo fabricante ou equivalentes.
Para ver, imprimir ou transferir manuais online visite 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.

MACHINE DATA
Please fill out at time of installation for future reference.
Model No. ï
Serial No. ï
Installation Date ï

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

As características técnicas e as peças estão sujeitas a sofrer alterações sem aviso prévio.
Instruções originais, copyright © 2019-2022 TENNANT Company, Impresso nos EUA.

INTRODUÇÃO
Este manual do operador contém informação quer permite um início rápido da nova Lavadora Tennant T7AMR,
alimentada por BrainOS. Este documento pode ser periodicamente revisto. Esta Lavadora T7AMR pode ser usada
em Modo Manual ou como lavadora autónoma por robótica. O uso em modo robótico (autónomo) requer a assinatura
dos Serviços de Autonomia da Brain Corp. É importante seguir todas as instruções fornecidas e avisos. O não
cumprimento das instruções pode originar danos na máquina e lesões.
A Lavadora T7AMR é uma lavadora comercial potente alimentada pelo software BrainOS. A lavadora equipada com
BrainOS é capaz de funcionar no modo manual ou no modo robótico (autónomo, autoguiado). Quando usada no
modo robótico, o software BrainOS permite a navegação autónoma. Este produto pode estar coberto por uma ou
mais patentes ou pedidos de patente pendentes. Para mais detalhes consultar www.braincorporation.com/patents.
Porções discretas deste produto foram tornadas possíveis por software de código aberto. Para mais detalhes
consultar www.braincorp.com/open-source-attributions/.
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E PRECAUÇÕES
A lavadora T7AMR é uma máquina lavadora industrial/comercial robótica. É concebida exclusivamente para lavar,
com líquido, e varrer superfícies rígidas irregulares ou lisas (cimento, mosaico, pedra, piso sintético, etc.). Esta
máquina pode ser operada em modo Modo Robótico (sem operador) ou em Modo Modo Manual (com operador).
Esta máquina destina-se unicamente para utilização em espaços interiores. Não use esta máquina em superfícies
com terra, erva, relva artificial ou carpetes. Esta máquina não foi concebida para utilização nas vias públicas. Não
use esta máquina para outras finalidades diferentes daquelas descritas neste Manual do Operador. Usar unicamente
os acessórios recomendados. A Lavadora T7AMR, alimentada pelo software BrainOS, só deve ser usada por
operadores qualificados em ambientes controlados e restritos aprovados pela empresa Brain Corp/Tennant Company.
Podem ser providenciados outros materiais de formação quanto ao uso destinado para a Lavadora T7AMR, que
só deve ser usada de acordo com essa formação. Use a máquina em ambientes aprovados de acordo com o
Contrato de Licença de Utilizador Final (EULA, Contrato de Licença de Utilizador Final) para Software de Navegação
Autónoma. Os ambientes aprovados estarão também limitados a áreas de limpeza com sinais adequados de
comunicação celular permitindo a comunicação celular de dados com a máquina, a fim de possibilitar atualizações
periódicas relacionadas com segurança, nunca inferiores a uma vez por mês.
O operador é responsável pelo uso de cada Lavadora T7AMR equipada com BrainOS, tanto no modo manual como
no modo robótico. Quando começa o funcionamento robótico, observe o desempenho da lavagem para confirmar
que todos os componentes estão a funcionar devidamente. Cada operador deve usar a máquina de acordo com o
fim a que se destina e tomar sempre as devidas precauções. Os operadores não realizarão nenhuma das seguintes
atividades ou conduta no que respeita a Serviços de Autonomia ou BrainOS:
•

Transmissão de software ou outros materiais que contenham vírus, worms, cavalos de tróia, defeitos, spyware,
spiders, screen-scrapers, ou outros artigos de natureza destrutiva ou destruidora;

•

As câmaras integradas na máquina podem captar imagens de pessoas que possam estar nas proximidades.
Podem existir leis locais de operação relacionadas com o uso de tecnologia com câmaras. Cumpra sempre com
as leis em vigor, incluindo a utilização de sinalética ou obtenção das devidas autorizações;

•

A exploração dos Serviços de Autonomia, BrainOS ou do hardware da lavadora equipada com Brain de forma não
autorizada, incluindo invasão ou sobrecarregar o servidor ou a capacidade da rede ou infraestrutura;

•

Incriminar, espelhar ou revender qualquer parte dos Serviços de Autonomia ou do BrainOS sem autorização
escrita da Brain Corp;

•

Recolha não autorizada de informação do Utilizador; ou

•

Tentativa de deliberadamente danificar os Serviços de Autonomia ou o BrainOS ou minar o funcionamento
legítimo dos Serviços de Autonomia ou do BrainOS.

ÍNDICE
ÍNDICE
Introdução ................................................ 2
Introdução ................................................ 3
Instruções De Utilização E Precauções ... 3
Índice ...............................................................4
Instruções De Segurança Importantes Guarde Estas Instruções .................................6
Utilização .......................................................10
Componentes Da Máquina ............................10
Controlos E Instrumentos .............................. 11
Câmaras E Sensores ....................................12
Montar A Máquina..........................................13
Fixar A Unidade Do Rodo ...................... 13
Instalar As Escovas/Esponjas ................ 13
Baterias .................................................. 13
Fixação Da Proteção Do Perímetro
Dianteiro .......................................... 13
Ec-H2o Cartucho De Condicionamento
De Água (Opção)............................. 14
Encher O Depósito De Solução ............. 14
Utilização Dos Controlos ...............................15
Interruptor Direcional ............................. 15
Definir Os Modos De Esfrega ................ 15
Configuração Do Botão Ec-H2o ............ 15
Definir A Pressão Das Escovas ............. 16
Definir O Fluxo De Solução ................... 16
Ec-H2o Definição Do Fluxo De Solução 16
Botões De Paragem De Emergência ..... 17
Contador De Horas Da Máquina............ 18
Ec-H2oluz Indicadora Do Sistema ......... 18
Botão Azul Iniciar/Pausa ........................ 18
Luz Azul De Peões (Opção).................. 19
Ecrã Tátil Da Interface Do
Utilizador (Iu) ................................... 19
Barra De Descarga Da Bateria .............. 20
Roc: Robot Operations Center
(Software Brainos) ........................... 20
Atualizações Do Software Brainos......... 21
Funcionamento Da Máquina .........................22
Lavagem Convencional: ........................ 22
Ec-H2o Sistema De Lavagem (Opção) .. 22
Informação Sobre Escovas ...........................23
Funcionamento Da Máquina .........................24
Lista De Verificações Antes Da
Utilização ......................................... 24
Durante O Funcionamento Da Máquina
(Modo Robótico/Manual) ................. 25
Durante O Funcionamento Da
Máquina (Só Modo Robótico) .......... 25
Lavagem - Modo Manual ...............................26
Dupla Lavagem ...................................... 27
Modo De Recolha De Água
(Sem Lavagem) ............................... 28

4

Lavagem - Modo Robótico ............................29
Criar Marcadores Home ......................... 29
Aceder Ao Brainos ................................. 30
Mudar De Região / Idioma ..................... 31
Ativar/Desativar Os Sinais Sonoros
Autónomos ...................................... 32
Posicionamento Da Máquina No
Marcador Home ............................... 33
Ensinar Nova Rota (Software Brainos) .. 34
Emparelhar Um Telefone Com O Roc.... 39
Executar Uma Ou Mais Rotas De
Limpeza Robótica
(Software Brainos) ........................... 40
Histórico Autónomo De Rotas ................ 46
Centro De Formação ............................. 47
Mensagens De Assistência Durante
Operação Robótica.......................... 47
Editar/Eliminar Rotas ............................. 48
Drenar E Limpar Os Depósitos......................51
Mensagens Do Sistema ................................53
Alertas - Modo Manual ........................... 53
Ajuda - Modo Robótico .......................... 55
Erros De Sistema (Modo
Robótico/Modo Manual) .................. 61
Erros Do Sensor/Câmara Lidar .............. 61
Resolução De Problemas Da Máquina .........65
Sistema Ec-H2o ..................................... 66
Manutenção ...................................................67
Tabela De Manutenção..................................68
Baterias .........................................................69
Baterias De Ácido De Chumbo
(Molhadas) Húmidas ....................... 69
Verificar O Nível Do Eletrólito ................ 69
Verificar As Ligações/Limpeza ............... 69
Bateria De Iões De Lítio ......................... 70
Indicador Do Botão De Alimentação/
Descarga Da Bateria ....................... 70
Carregar As Baterias .............................. 71
Carregamento Ocasional (Opção) ......... 72
Estado De Carregamento Da Bateria .... 72
Sistema De Hidratação Da Bateria
Hydrolink®
(Opção De Bateria Trojan®) ............. 73
Sistema De Hidratação Da Bateria
(Opção De Bateria Trojan®) ............ 74
Disjuntores E Fusíveis ...................................76
Disjuntores ............................................. 76
Fusíveis .................................................. 76
Motores Elétricos ................................... 76
Câmaras E Sensores ....................................77
Câmaras 2d E 3d Dianteiras E Laterais. 77
Sensores Lidar Superiores E Inferiores . 77

T7AMR 9020399 (01-2022)

ÍNDICE
Escovas E Acess?Rios ..................................78
Substituir As Escovas Ou Os
Suportes De Acessórios .................. 78
Substituir Os Acess?Rios De Disco ....... 80
Sistema Ec-H2o.............................................81
Substituição De Cartucho De
Condicionamento De Água
Ec-H2o............................................. 81
Lubrificação ............................................ 82
Correia Da Roda De Direção ................. 82
Junta Em U Da Direção ......................... 82
Lâminas Do Rodo ..........................................83
Substituir (Ou Rodar) As Lâminas Dos
Rodos Traseiros .............................. 83
Reposi??O Das L?Minas Do Rodo
Lateral.............................................. 85
Ajustar O Rolo Guia Do Rodo ................ 85
Nivelar O Rodo Traseiro ........................ 86
Ajustar A Deflex?O Da L?Mina Do
Rodo Traseiro .................................. 86
Saias E Vedantes ..........................................87
Saia Da Cabe?A De Esfrega ................. 87
Proteção Do Perímetro Da Esquerda,
Proteção Do Perímetro Da Direita E
Proteção Do Perímetro Dianteiro .... 87
Vedante Do Depósito De Recuperação . 88
Vedantes Dos Dep?Sitos De Solu??O .. 88
Pneus ..................................................... 88
Empurrar, Rebocar E Transportar A
Máquina ........................................... 89
Empurrar Ou Rebocar A Máquina .......... 89
Transportar A Máquina ........................... 89
Levantar A Máquina Com O Macaco .............91
Informação Sobre Arrumação ................ 92
Proteção Contra Congelamento ............ 92
Modelos Ec-H2o .................................... 92
Características Técnicas ...............................93
Dimensões Gerais Da Máquina/
Capacidades.................................... 93
Desempenho Geral Da Máquina ........... 93
Tipo De Energia ..................................... 94
Pneus ..................................................... 94
Lavagem Convencional ......................... 94
Sistema Ec-H2o ..................................... 94
Dimensões Da Máquina ......................... 95

T7AMR 9020399 (01-2022)

5

SEGURANÇA
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Os seguintes avisos de precaução são usados
ao longo deste manual, conforme indicado nas
suas descrições:
AVISO: Para advertir sobre os perigos
e as práticas inseguras que podem
causar ferimentos graves ou morte.
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Para
identificar procedimentos que devem
ser seguidos para a utilização segura do
equipamento.
As informações que se seguem assinalam
situações potencialmente perigosas para
o operador. Saiba em que circunstâncias
estas situações podem surgir. Localize todos
os dispositivos de segurança na máquina.
Comunique imediatamente qualquer dano ou
avaria da máquina.
AVISO: As baterias emitem gás de
hidrogénio. Pode ocorrer explosão
ou incêndio. Mantenha as baterias
longe de faíscas e chamas. Mantenha
as tampas abertas durante o
carregamento das baterias.
AVISO: Materiais inflamáveis podem
causar explosão ou incêndio. Não
utilize materiais inflamáveis no(s)
tanque(s).
AVISO: Materiais inflamáveis ou
metais reativos podem provocar
incêndio ou explosão. Não os apanhe.
AVISO ESCADAS ROLANTES:
Coloque sempre um cone ou outra
barreira física nas entradas das
escadas rolantes e saia antes de
ensinar ou executar os percursos.
Esta máquina está equipada com tecnologia
que comunica automaticamente por rede
móvel. Esta máquina está equipada com
software BrainOS, acessível via Interface do
Utilizador (IU) do ecrã tátil do BrainOS. Evite
funcionar com a máquina em áreas onde
outro equipamento possa ser sensível a
ruídos eletromagnéticos.
POR RAZÕES DE SEGURANÇA:
1. A máquina não deve ser usada:
- a não ser por pessoal formado e
autorizado;
- a não ser que o manual do utilizador tenha
sido lido e compreendido.
- Sob a influência de álcool ou drogas.
- Em Modo Manual: Ao usar o telemóvel ou
outros tipos de dispositivos eletrónicos.
6

- A não ser que o operador tenha as
aptidões físicas e mentais necessárias
para seguir as instruções da máquina.
- com o travão desativado.
- sem os filtros colocados no local correto
ou com filtros obstruídos.
- Se a máquina não estiver em condições
de funcionamento apropriadas.
- Em áreas onde existam vapores/líquidos
inflamáveis ou poeiras combustíveis.
- Em ambientes exteriores. Esta máquina
apenas pode ser utilizada em ambientes
interiores.
- Em áreas demasiado escuras para ver
os comandos ou utilizar a máquina em
segurança.
- Em áreas com objetos suscetíveis de
caírem.
- Com acessórios não fornecidos ou
autorizados pela Tennant. A utilização de
outros acessórios pode constituir um risco
de segurança.
2. Antes de colocar a máquina a funcionar:
- Verifique se existem fugas de líquidos.
- Verifique se todos os equipamentos de
segurança foram aplicados e se estão a
funcionar bem.
- verifique se os travões e a direção
funcionam bem;
- Em Modo Manual: Ajuste o banco e aperte
o cinto de segurança (se existir).
3. Quando usar a máquina em Modo Manual:
- Utilize-a apenas conforme descrito neste
manual.
- Use os travões para parar a máquina.
- Reduza a velocidade quando virar.
- Conduza devagar em superfícies
inclinadas ou escorregadias.
- Não escove em zonas de inclinação que
excedam um ângulo de 7 % / 4° graus
nem efetue o transporte (GVWR) da
máquina em zonas de inclinação que
excedam um ângulo de 10,5 % / 6° graus.
- Conduza devagar ao atravessar entradas
e aberturas estreitas.
- Tenha cuidado com o rodo perto de
transeuntes e obstáculos.
- Mantenha todas as partes do corpo no
interior da estação do operador enquanto
a máquina estiver em movimento.
- Lembre-se sempre do ambiente durante o
funcionamento da máquina.
- Tenha cuidado ao conduzir a máquina em
marcha-atrás.
- Mantenha crianças e pessoas não
autorizadas afastadas da máquina.
- Não permita que a máquina seja utilizada
como brinquedo.
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- Não transporte passageiros em nenhuma
parte da máquina.
- Siga sempre as regras de segurança e de
trânsito.
- Comunique imediatamente qualquer dano
ou avaria da máquina.
- Siga as instruções de mistura,
manuseamento e eliminação contidas nos
recipientes dos produtos químicos.
- Coloque no chão os sinais de limpeza
onde a máquina está a trabalhar e onde
haja pessoas, de acordo com as boas
práticas de limpeza de pisos.
- Siga as diretrizes de segurança locais
sobre pisos molhados.
4. Quando usar a máquina em Modo Robótico:
- Utilize-a apenas conforme descrito neste
manual.
- Quando começa o funcionamento
robótico, observe o desempenho da
lavagem para confirmar que todos
os componentes estão a funcionar
devidamente.
- Retire a chave do chave de ignição de
chave ON/OFF sem a rodar para a
posição desligada. Isto não irá perturbar
o percurso robótico e evita que seja
roubado ou perdido.
- Não tente guiar a máquina.
- Não segure no volante nem ponha as
mãos ou os braços nos espaços abertos
do volante. O volante pode mexer-se
rápida e inesperadamente em Modo
Robótico.
- Não trabalhe com a máquina em
ambientes que não tenho proteção de
desempeno (onde uma falha da máquina
possa originar lesões ou ferimentos ou
danos em propriedade).
- Proteja com uma barreira física contra
quedas súbitas, escadas, escadas
rolantes ou plataformas em movimento
em zonas onde a máquina está a
funcionar.
- Não use escadas, andaimes ou outras
estruturas de construção temporárias
onde a máquina está a funcionar.
- Lave somente superfícies planas e duras
com uma inclinação de 2% ou inferior.
- Não trabalhe com a máquina em
ambientes de baixa tração (gelo, óleo,
etc.).
- Não deixe cabos elétricos ou pequenos
artigos soltos (algo que possa ter menos
de 10 cm de altura do solo) onde a
máquina está a funcionar.
- Trabalhe sempre com a máquina em Modo
Manual quando entrar em elevadores ou
por portas automáticas. As rotas robóticas
nunca devem incluir entrar em elevadores
ou passar por portas automáticas.
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- Mantenha crianças e pessoas não
autorizadas afastadas da máquina.
- Não permita que a máquina seja utilizada
como brinquedo.
- Não transporte passageiros em nenhuma
parte da máquina.
- Siga sempre as regras de segurança e de
trânsito.
- Comunique imediatamente qualquer dano
ou avaria da máquina.
- Siga as instruções de mistura,
manuseamento e eliminação contidas nos
recipientes dos produtos químicos.
- Coloque no chão os sinais de limpeza
onde a máquina está a trabalhar e onde
haja pessoas, de acordo com as boas
práticas de limpeza de pisos.
- Siga as diretrizes de segurança locais
sobre pisos molhados.
5. Antes de abandonar a máquina ou de
efetuar a sua manutenção:
- pare a máquina numa superfície plana;
- desligue a máquina e retire a chave.
6. Ao efetuar a manutenção da máquina:
- Todos os trabalhos devem ser realizados
com iluminação e visibilidade suficientes.
- Mantenha a área bem ventilada.
- Evite aproximar-se de peças em
movimento. Não use roupas largas nem
joias e prenda o cabelo comprido;
- bloqueie os pneus da máquina antes de
elevar a máquina com o macaco.
- Levante a máquina com o macaco apenas
nos pontos indicados para esse efeito.
Suporte a máquina com apoios.
- Use um guincho ou um macaco que
suporte o peso da máquina.
- Não empurre nem reboque a máquina
sem um operador no banco que controla
a máquina.
- Não empurre nem reboque a máquina
em pisos inclinados com o travão
desengatado.
- n?o limpe a m?quina sob forte
pulveriza??o ou qualquer jacto de ?gua.
Pode ocorrer uma avaria elétrica. Utilize
um pano húmido.
- Ligue o cargo fora de bordo só numa
tomada de corrente com a voltagem
normal.
- Não desligue o cabo do carregador
fora de bordo da tomada da máquina
enquanto o carregador estiver a funcionar.
Poderá resultar na formação de arcos.
Se o funcionamento do carregador tiver
de ser interrompido durante o ciclo de
carregamento, desligue primeiro o cabo
de alimentação de CA.
- desligue os contactos da bateria antes de
trabalhar na m?quina;
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- Não desligue as ligações da bateria
enquanto a máquina estiver a ser
carregada. Podem ocorrer danos elétricos
na máquina.
- Não puxe o cabo do carregador da bateria
para desligá-lo. Agarre na ficha junto à
tomada e puxe.
- Não utilize carregadores de baterias
incompatíveis, pois podem danificar os
conjuntos de baterias e, potencialmente
provocar um incêndio.
- Não ponha a carregar baterias
congeladas.
- Inspecione o cabo do carregador para ver
se há danos.
- Evite o contacto com o ácido da bateria.
- Mantenha todos os objetos de metal
afastados das baterias.
- Use um dispositivo de remoção da bateria
não condutor.
- Utilize um guincho e assistência adequada
ao elevar baterias.
- A instalação da bateria deve ser efetuada
por pessoal com formação.
- Siga as diretrizes de segurança locais
sobre a remoção da bateria.
- Todas as reparações devem ser
executadas por pessoal especializado.
- Não altere o design original da máquina.
- Use peças de substituição fornecidas ou
aprovadas pela Tennant.
- Utilize equipamento de proteção individual
conforme necessário e sempre que
recomendado neste manual.
Por razões de segurança: use
proteção auditiva.

Por razões de segurança: use luvas de
proteção.

Por razões de segurança: use
proteção ocular.

Por razões de segurança: use máscara
de proteção antipoeira.

- Contacte o serviço de assistência técnica
da Tennant ou as suas autoridades
regulamentares locais para obter as
instruções corretas de transporte das
baterias de iões de lítio.
- Utilize apenas um carregador de bateria
OEM aprovado e fornecido com a bateria
de iões de lítio.
- Não exponha a bateria a temperaturas
abaixo de −20 °C (−4°F), acima de 40 °C
(104°F).
- Não utilize ou armazene a bateria em
ambientes perigosos (com cargas
elétricas, humidade, temperaturas
extremas e campos magnéticos).
- Não exponha a bateria a chamas ou
plasma.
- Não desmonte nem manuseie
incorretamente a bateria. Não rasgue a
fita adesiva ou irá anular a garantia.
- Não deixe cair, esmague ou sujeite a
bateria a impactos, uma vez que isso
pode fazer com que a bateria aqueça ou
se incendeie.
- Para evitar a explosão da bateria, não a
coloque no fogo ou em água.
- Não toque na bateria com as mãos
molhadas, evite os choques elétricos.
- Pare de usar ou carregar a bateria
imediatamente se a bateria apresentar
temperaturas anormais, fugas ou outras
condições anormais.
8. Quando carregar ou descarregar a máquina
para um, ou de um, camião ou atrelado:
- Use uma rampa, um camião ou atrelado
que suporte o peso da máquina e do
operador.
- drene os depósitos antes de carregar a
máquina;
- Não conduza numa rampa escorregadia.
- Tenha cuidado ao trabalhar numa rampa.
- Não carregue/descarregue em zonas de
inclinação que excedam um ângulo de
15,8 % / 9° graus.
- baixe a cabeça de esfrega e o rodo antes
de fixar a máquina;
- desligue a máquina e retire a chave.
- Bloqueie os pneus da máquina.
- Utilize correias de fixação para prender a
máquina.

7. Ao utilizar o modelo de bateria de iões de
lítio:
- A bateria foi concebida exclusivamente
para aplicações específicas da máquina
Tennant. Não instale a bateria em
máquinas não aprovadas.
- Elimine a bateria em conformidade com os
regulamentos locais. Contacte o serviço
de assistência técnica da Tennant.
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As seguintes etiquetas de segurança estão
montadas na máquina nas localizações
indicadas. Substitua as etiquetas danificadas/em
falta.
ETIQUETA DE AVISO - As
baterias emitem
gás de hidrogénio.
Pode ocorrer explosão
ou incêndio. Mantenha as
baterias longe de faíscas
e chamas. Mantenha as
tampas abertas durante o
carregamento das baterias.

ETIQUETA DE AVISO Materiais inflamáveis ou
metais reativos podem
causar explosão ou incêndio. Não os apanhe.

PARA A ETIQUETA DE
SEGURANÇA Leia o manual antes de
utilizar a máquina.

33444

Localizada no painel do assento.

PARA ETIQUETA DE SEGURANÇA - Os componentes
elétricos, use ligação ao
solo antes de abrir o painel.
32474

Localizada no painel
do assento.

32482

Localizada no painel elétrico
sob o assento.
ETIQUETA DE AVISO - As baterias
emitem gás de hidrogénio. Pode
ocorrer explosão ou incêndio.
Mantenha as baterias longe de
faíscas e chamas. Mantenha as
tampas abertas durante o carregamento das baterias

32467

Localizada no painel do
assento.

ETIQUETA DE AVISO - Materiais inflamáveis
podem provocar explosão ou incêndio. Não
use materiais inflamáveis no depósito
Baterias de ácido-chumbo

(4) 24V Lithium-Ion

1257380

Baterias de iões de lítio
1028824

Localizada sob a porta de enchimento da
solução e junto aos pedais.
Baterias TPPL
Localizado na parte inferior do painel do banco.

T7AMR 9020399 (01-2022)
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UTILIZAÇÃO
UTILIZAÇÃO
COMPONENTES DA MÁQUINA

D

C

E
B

A

F

I
J

Y

H

O

K

L
P

G

M
N

V

Q

X
R
W
U
A. Mangueira de drenagem do tanque de
recuperação
B. Mangueira de drenagem do tanque da
solução
C. Proteção de perímetro do lado esquerdo
D. Cintas retratáveis (Anti-Joyride)
E. Ecrã tátil da Interface do Utilizador (IU)
F. Painel de controlo
G. Depósito de recuperação
H. Tampa do tanque de recuperação
I. Luz intermitente
J. Assento do Operador
K. Baterias
L. Conector de carregamento das baterias
M. Tampa da frente do depósito da solução
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S

T
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.

Depósito de solução
Painel sensor
Pedal de travão
Pedal de propulsão
Proteção do perímetro dianteiro
Rodo lateral
Cabeça de lavagem
Proteção do perímetro do lado direito
Tampa da entrada de enchimento do depósito
de solução
W. Rodo traseiro
X. Mangueira de aspiração do rodo
Y. Volante
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UTILIZAÇÃO

CONTROLOS E INSTRUMENTOS

B

A

C
D

E

H
G

F

I

J
L

K
B
N

M
N

A. Interruptor ON/OFF
B. Botão de Paragem de emergência (situado
no painel de controlo e atrás da máquina)
C. Botão 1-Step
D. Botão da buzina
E. Botão de pressão das escovas
F. Luzes indicadoras de pressão das escovas
G. Luzes indicadoras do fluxo de solução
H. Botão de fluxo de solução

T7AMR 9020399 (01-2022)

I.
J.
K.
L.
M.
N.

Botão da ventoinha de aspiração/do rodo
ec-H2O luz indicadora do sistema (opção)
Sistema ec H2O ligado ou desligado (opção)
Interruptor direcional
Botão azul iniciar/pausa
Luzes dos sinais (traseira)
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UTILIZAÇÃO
CÂMARAS E SENSORES

A

B

B
C

D

E
F

G

A.
B.
C.
D.
E.

Sensores - LIDAR superior
Luzes dos sinais (dianteira)
Sensores – Câmara 2D dianteira
Sensores – Câmara 3D dianteira
Sensores – Câmara 2D lateral (em cada lado
da máquina)
F. Sensores – Câmara 3D lateral (em cada lado
da máquina)
G. Sensores - LIDAR inferior
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UTILIZAÇÃO
MONTAR A MÁQUINA

FIXAÇÃO DA PROTEÇÃO DO PERÍMETRO
DIANTEIRO

FIXAR A UNIDADE DO RODO

1.

Pare a máquina numa superfície nivelada.

1.

Pare a máquina numa superfície nivelada.

2.

Desligue a máquina com a chave de ignição.

2.

Desligue a máquina com a chave de ignição.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações
de manutenção, pare numa superfície plana,
desligue a máquina e retire a chave.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
3.

Coloque o rodo traseiro por baixo do suporte
de montagem do rodo e fixe-o com os dois
manípulos.

4.

Ligue o tubo de aspiração ao conjunto do rodo.
Enrole o tubo conforme ilustrado utilizando a
fixação fornecida.

3.

Coloque a proteção do perímetro dianteiro por
baixo da dianteira da máquina.

4.

Monte a proteção do perímetro dianteiro na
dianteira da máquina.

A deflexão do rodo é definida na fábrica. Se a
lâmina do rodo precisar de ser ajustada, consulte
a secção AJUSTAR A DEFLEXÃO DA LÂMINA
DO RODO TRASEIRO deste manual.

INSTALAR AS ESCOVAS/ESPONJAS
Para instalar as escovas ou a almofada, consulte a
secção SUBSTITUIR AS ESCOVAS DO DISCO OU A
ALMOFADA DO CONDUTOR deste manual.
BATERIAS
As baterias de iões de lítio devem ser carregadas
antes da utilização inicial; consulte a secção
CARREGAR AS BATERIAS do manual.

T7AMR 9020399 (01-2022)
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UTILIZAÇÃO
ec-H2O CARTUCHO DE CONDICIONAMENTO DE
ÁGUA (OPÇÃO)
O sistema ec-H2O está equipado com um cartucho
condicionador da água. O cartucho foi concebido
para proteger o sistema de TUBOS da máquina de
possíveis incrustações. O cartucho está localizado
sob o assento.

ENCHER O DEPÓSITO DE SOLUÇÃO
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
A máquina está equipada com uma entrada de
enchimento na parte de trás.

O cartucho de condicionamento de água deve
ser substituído ao chegar ao tempo de expiração
de quando o cartucho foi ativado ou uso de água
máximo, o que ocorrer primeiro.
Dependendo da máquina, o uso do novo cartucho
pode durar de 12 a 24 meses.

AVISO: Materiais inflamáveis podem
causar explosão ou incêndio. Não utilize
materiais inflamáveis no(s) tanque(s).

Todos os cartuchos estão rotulados com a data de
fabrico. O tempo útil de um cartucho não instalado
é de um ano a contar da data de fabrico. O
temporizador do módulo ec-H2O deve ser redefinido
para realizar a substituição por um novo cartucho.
Consulte SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE
CONDICIONAMENTO DE ÁGUA ec-H2O.
NOTA: Durante a primeira utilização e depois de
substituir o cartucho de condicionamento de água,
o sistema ecH2O irá superar de forma automática a
taxa de fluxo selecionada da solução durante até 75
minutos.
A luz indicadora do sistema ec-H2O começará a
cintilar verde/vermelho quando for altura de substituir
o cartucho.

PARA UMA LAVAGEM CONVENCIONAL: Abra
a entrada de enchimento do depósito da solução
e encha-o parcialmente com água (não exceda os
60°C/140°F). Deite a quantidade de detergente
necessária no depósito de solução, de acordo com as
instruções de mistura inscritas na garrafa do produto.
Depois, continue a encher o depósito de solução com
água morna até o nível estar logo abaixo da entrada
de enchimento.
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Quando usar a
máquina, siga as instruções de manuseamento e
mistura disponíveis nos recipientes dos produtos
químicos.
PARA LAVAGEM COMec-H2O: Use apenas água
limpa e fresca (menos de 21°C/70°F). Não adicione
qualquer detergente de lavagem de pavimentos
convencional, pois isso pode originar a falha do
sistema.
NOTA: Quando encher o depósito de solução com
um balde, certifique-se de que o balde esteja limpo.
Não utilize o mesmo balde para encher e drenar a
máquina.
NOTA: Para a lavagem convencional, utilize apenas
os detergentes de limpeza recomendados. Os
danos provocados na máquina pela utilização de um
detergente incorreto anulam a garantia do fabricante.
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UTILIZAÇÃO
UTILIZAÇÃO DOS CONTROLOS
INTERRUPTOR DIRECIONAL
Prima parte superior do interruptor direcional para
fazer a máquina avançar para diante. A luz da seta
para diante situada no topo do chave de ignição
acenderá quando a máquina for posta na direção para
diante.

DEFINIR OS MODOS DE ESFREGA
Antes da lavagem, selecione o tipo de lavagem a
usar, ec-H2O (opção) ou lavagem convencional.
Em seguida, defina a pressão para as escovas e as
definições do fluxo de solução.
NOTA: A máquina não guarda as definições do fluxo
da solução e da pressão da escova para a rota
robótica, porque as necessidades de limpeza podem
mudar. Ajuste as definições do fluxo da solução e
da pressão da escova antes de premir o botão azul
iniciar/pausa para começar a rota robótica.
CONFIGURAÇÃO DO BOTÃO ec-H2O
O botão ec-H2O permite que o sistema ec-H2O fique
ativo quando o botão 1-Step está ativo. A luz ao lado
do botão acende quando estiver neste modo.
NOTA: A luz indicadora do sistema ec-H2O não
acenderá até que a máquina comece a lavar.

Prima a parte inferior do interruptor direcional para
fazer a máquina recuar. A luz da seta para trás
situada na parte inferior do chave de ignição acenderá
quando a máquina for posta na direção para trás.

NOTA: Modelos ec-H2O-Durante a primeira utilização
e depois de substituir o cartucho do condicionados
da água, o sistema ec-H2O irá superar de forma
automática a taxa de fluxo selecionada da solução
durante até 75 minutos.

T7AMR 9020399 (01-2022)
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UTILIZAÇÃO
DEFINIR A PRESSÃO DAS ESCOVAS
Em condições normais, a pressão das escovas deve
estar no mínimo (luz inferior). Em condições de
muita sujidade, a pressão das escovas deve estar no
máximo (luz médias e superiores). A velocidade de
deslocação e as condições do pavimento afetarão o
resultado da lavagem.

NOTA: A máquina funcionará durante um período
mais longo se as definições da pressão das escovas e
do fluxo de solução estiverem no modo de poupança
(luzes inferiores).

Com o botão 1-Step ativado, prima o botão de
pressão das escovas para aumentar ou diminuir
as definições de pressão das escovas. As luzes do
indicador de pressão das escovas apresentam a
definição atual da pressão das escovas.

ec-H2O DEFINIÇÃO DO FLUXO DE SOLUÇÃO
Para ajustar a taxa de fluxo da solução quando o ecH2O estiver a lavar, prima o botão do fluxo da solução
situado no módulo ec-H2O. Um LED = baixo, Dois
LED = médio, três LED = alto. O módulo
ec-H2O está localizado sob o assento.

DEFINIR O FLUXO DE SOLUÇÃO
Em condições normais de sujidade, o nível do fluxo
da solução deve estar no mínimo (luz inferior).
Em condições de muita sujidade, o nível do
fluxo da solução deve estar numa das definições
mais elevadas (luzes intermédias e superiores).
A velocidade de deslocação e as condições do
pavimento afetarão o resultado da lavagem.
Com o botão do 1-Step ativado, prima o botão de
fluxo da Solução para aumentar ou diminuir o fluxo
da solução. As luzes indicadoras do fluxo de solução
mostram a definição atual do fluxo de solução.
NOTA: Recomendação a utilização dos níveis de fluxo
de caudal médio ou alto para pisos não revestidos ou
não polidos (mais porosos). Isso aplica-se a ambos os
modos de lavagem convencionais e ec-H2O.
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UTILIZAÇÃO
BOTÕES DE PARAGEM DE EMERGÊNCIA
Esta máquina está equipada com dois botões de
Paragem de emergência, um no painel de comandos
e um na parte detrás da cobertura do tanque
de recuperação. Use os botões de Paragem de
Emergência só em situações de emergência porque
a solução poderia ser libertada do tubo de vácuo da
esfregona para o piso, havendo o perigo de alguém
escorregar.

emergência no ecrã tátil da IU imediatamente depois
do botão Paragem de emergência ter sido desativado.
Toque em OK.

NOTA: Estes botões não devem ser usados para
uma paragem normal porque pode criar desgaste
prematura no travão de estacionamento e/ou no
sistema da direção.
Prima o botão de Paragem de emergência numa
emergência para desligar a máquina.

Se o botão de Paragem de Emergência tiver sido
premido quando a máquina estava em Modo
Robótico, prima o botão azul iniciar/pausa para voltar
ao Modo Robótico. Quando começa o funcionamento
robótico, observe o desempenho da lavagem
para confirmar que todos os componentes estão a
funcionar devidamente.
Se o botão de Paragem de Emergência tiver sido
premido quando a máquina estava em Modo Manual
ou quando se estava a ensinar uma nova rota, prima
o botão 1-Step e volte a pôr a máquina em Modo
Manual ou ensine a nova rota.
NOTA: Quando ensinar a máquina, o botão
Passo-1 deve estar premido antes de começar a
ensinar a máquina depois de desativar o botão
Paragem de emergência. O botão Passo-1 desliga
automaticamente quando o botão Paragem de
emergência está ativado e deve rodá-lo de volta para
continuar a ensinar a máquina.
Imediatamente depois de premir o botão de Paragem
de emergência aparecerá no ecrã tátil IU referente ao
botão Paragem de emergência. Siga as instruções no
ecrã tátil da IU.

Rode o botão de Paragem de Emergência com que
parou a máquina no sentido dos ponteiros do relógio
para anular a função de Paragem de Emergência.
Aparece que foi solto o botão de Paragem de
T7AMR 9020399 (01-2022)
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UTILIZAÇÃO
CONTADOR DE HORAS DA MÁQUINA

BOTÃO AZUL INICIAR/PAUSA

O contador de horas regista o número de horas
durante as quais a máquina foi usada. Esta
informação é útil para a manutenção da máquina. O
contador de horas está situado por baixo do assento
do operador e perto dos disjuntores.

A máquina está equipada com um botão azul iniciar/
pausa na parte detrás, que é usado para iniciar a rota
robótica ou fazer pausa no processo da rota robótica.
Quando é selecionada uma rota de navegação no
ecrã tátil da IU, o botão azul iniciar/pausa cintila.
Quando premido para iniciar a rota no Modo Robótico,
o botão azul iniciar/pausa deixa de cintilar e fica
sempre iluminado durante o funcionamento Modo
Robótico. O botão azul iniciar/pausa desliga quando a
máquina entra em Modo Manual.

ec-H2OLUZ INDICADORA DO SISTEMA
NOTA: A luz indicadora do sistema ec-H2O não
acenderá até que a máquina comece a lavar.
ec-H2O CÓDIGO DA
LUZ DO INDICADOR DO
SISTEMA

CONDIÇÃO

Verde estável

Funcionamento normal

Intermitente verde/vermelho

Cartucho de
condicionamento de água
expirou. Substituir filtro

Vermelho intermitente* ou
sólido

Contacte o representante
da Tennant

Se a luz indicadora do sistema ec H2O
começar a piscar verde/vermelha, o cartucho de
condicionador da água precisa de ser substituído
(Ver ec-H2O SUBSTITUIÇÃO DO CARTUCHO DE
CONDICIONAMENTO DE ÁGUA).

Quando é selecionada uma rota de navegação no
ecrã tátil da IU, prima o botão azul iniciar/pausa a
cintilar para iniciar a rota em Modo Robótico. Se
necessário, aproxime-se da máquina pela parte de
trás e prima novamente o botão azul iniciar/pausa
para fazer pausa no processo da rota robótica.
A máquina deixa de ir para diante e a escova de
lavagem deixa de rodar. O vácuo continua ativo
durante uns segundos para apanhar a resto da
solução e depois desliga.
A máquina pode ser guiada manualmente quando
a rota robótica está em pausa. Isso pode ser
necessário se houver um obstáculo e a máquina
não possa manobrar em torno de si mesma. O
software de navegação manterá a rota da localização
atual da máquina dentro da rota e deixa de a rota
seja retomada. Prima o botão azul iniciar/pausa
novamente para voltar à rota robótica. Quando
começa o funcionamento robótico, observe o
desempenho da lavagem para confirmar que todos os
componentes estão a funcionar devidamente.

*Verifique se foi adicionado detergente de limpeza
ao depósito de solução. Se o sistema ec-H2O foi
operado com detergente de limpeza, drene o tanque
de solução, adicione água limpa e opere o sistema
ec-H2O até corrigir o erro de código da luz indicadora.
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UTILIZAÇÃO
LUZ AZUL DE PEÕES (OPÇÃO)

ECRÃ TÁTIL DA INTERFACE DO UTILIZADOR (IU)

A luz azul de peões ilumina o chão tanto na frente da
máquina como na parte traseira da máquina, para
alertar os peões de que a máquina está próxima. A luz
azul de peões acende-se automaticamente quando
o interruptor de chave é ligado. Posicione a luz azul
dianteira de modo que se ilumine longe o suficiente
da máquina para alertar os peões de forma adequada
que a máquina está próxima.

O ecrã tátil da Interface do Utilizador (IU) está
situado à esquerda do volante. O ecrã tátil da IU
apresenta um ecrã de acesso ao sistema para aceder
a todos os comandos de funcionamento em modo
robótico, tanque da solução e alertas do tanque de
recuperação. Se houver uma tarefa de manutenção
imediata, dispara um alerta e aparece no ecrã tátil da
IU.

Quando a máquina está ligada, o software BrainOS
arranca automaticamente. Depois de iniciado, deve
inserir um PIN (Número de identificação pessoal) de
segurança para aceder ao software BrainOS e usar a
sua funcionalidade robótica.

T7AMR 9020399 (01-2022)
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UTILIZAÇÃO
BARRA DE DESCARGA DA BATERIA
A barra de descarga da bateria mostra o nível de
carga das baterias.

ROC: ROBOT OPERATIONS CENTER
(Software BrainOS)
O software BrainOS dá acesso ao Centro de
Operações de Robótica da Brain Corp, também
conhecido por ROC. O ROC é um centro de
operações robô baseado em nuvem, gerido
pelos técnicos da Brain Corp, que melhora as
funcionalidades da máquina, controlando e
analisando. O ROC é ligado através de um modem
4G LTE e não requer interação do Utilizador para
ligar. Novas versões do software são carregadas
automaticamente para a máquina. O ecrã Nova
atualização disponível aparecerá no ecrã tátil da
UI quando a máquina puder ser atualizada com o
software mais recente. Consultar ATUALIZAÇÕES DO
SOFTWARE BRAINOS.

Se as baterias estiverem em plena carga, a barra de
descarga da bateria está completamente preenchida.
Quando começarem a descarregar, a barra de
descarga da bateria move-se da direita para a
esquerda.
Quando a bateria está em baixo, dispara um alerta e
mostra o nível no ecrã tátil da IU. Todas as funções
de lavagem param, mas a máquina ainda pode ser
guiada. Recarregue as baterias. Consulte a secção
CARREGAR AS BATERIAS em MANUTENÇÃO.
NOTA: Não carregue as baterias mais vezes do
que o necessário. O carregamento excessivo pode
reduzir a vida útil das baterias. É melhor carregar as
baterias apenas quando a luz esquerda indicar que a
bateria precisa de ser carregada. Consulte a secção
BATERIAS na secção MANUTENÇÃO.

O indicador ROC situa-se na barra de estado do
ecrã tátil da IU. Quando o indicador está iluminado,
a máquina foi ligada com sucesso ao ROC. Se ficar
cinzento, o ROC não está ligado e não pode ser
emparelhado com um telemóvel.

Ligado

20
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UTILIZAÇÃO
ATUALIZAÇÕES DO SOFTWARE BRAINOS
As atualizações over-the-air permitem que novas
versões do software BrainOS transferidas baixadas
remotamente através do modem embutido. Esta
capacidade assegura que a máquina tem o software
BrainOS mais recente, o que é importante para
implementar novas funcionalidades e melhorias.
É essencial que todas as máquinas tenham a versão
mais recente do software BrainOS instalado.
Quando aparecer o ecrã New Update Available (Nova
atualização disponível), siga estes passos:
NOTA: Não conduza a máquina quando estiver
disponível uma nova atualização de software ou
enquanto o software estiver a ser atualizado.
1.

Estacione a máquina.

2.

No ecrã New Update Available, selecione Update
para iniciar a atualização do software.

NOTA: Não conduza a máquina após selecionar o
botão Atualizar para iniciar a atualização do software.
A atualização do software deve ser concluída antes
que a máquina possa ser operada.

3.

Quando a atualização do software for concluída,
selecione Done.

4.

Para concluir a atualização, reinicie a máquina.

T7AMR 9020399 (01-2022)
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UTILIZAÇÃO
FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
Os componentes de escovagem da máquina são
um depósito de solução, escovas ou almofadas, um
rodo, uma ventoinha de aspiração, e um depósito de
recuperação.
Os botões no painel de controlo controlam as funções
de esfrega da máquina. O botão 1-Step roda para as
funções de lavagem pré-definidas on e off. O botão
ec-H2O (opção) ativa o sistema ec-H2O NanoClean
(água eletricamente convertida). O botão da ventoinha
de vácuo/esfregona liga e desliga a ventoinha e sobe
ou baixa o rodo. Os botões da pressão das escovas
controlam a pressão das escovas de limpeza e os
botões da solução controlam o fluxo de solução.
O volante controla a direção de deslocação da
máquina. O interruptor direcional controla a direção
da máquina para diante ou para trás. O pedal de
propulsão controla a velocidade da máquina. O pedal
do travão faz abrandar e travar a máquina.
NOTA: A quantidade e o tipo de sujidade tem uma
influência importante na determinação das escovas ou
acessórios de limpeza a utilizar. Para recomendações
específicas, consulte a secção INFORMAÇÃO
SOBRE ESCOVAS deste manual ou contacte um
representante da Tennant.
A máquina está equipada com software BrainOS,
acessível através do ecrã tátil da IU da Interface do
Utilizador (IU),, também designada por ecrã tátil da
IU. A tecnologia BrainOS oferece uma funcionalidade
de Modo Robótico, com a possibilidade de a máquina
executar a limpeza do piso seguinte uma das rotas
de navegação guardadas sem controlo direto e
em tempo real do operador. A máquina só pode
funcionar em Modo Robótico em zonas onde as rotas
de limpeza tenham sido ensinadas e guardadas. A
máquina pode ser ensinada rotas de limpeza padrão
ou, se ativada, a rota de Enchimento de Área (Area
Fill), onde o operador ensina o perímetro de uma
área e a máquina determina a melhor rota para
concluir a limpeza da área. O ecrã tátil da IU permite
que o operador ensine uma nova rota de limpeza,
execute roboticamente uma rota já existente, aceda a
mensagens de alerta, entre outras coisas. Dá também
visibilidade constante à vida da bateria e ao estado da
ligação ROC.

Lavagem convencional:
Água e detergente, provenientes do depósito de
solução, fluem para o chão através de uma válvula
de solução. As escovas usam a solução de água e
detergente para esfregar o chão. À medida que a
máquina vai avançando, o rodo limpa a solução suja
do chão. A sucção criada pela ventoinha de aspiração
extrai a solução suja do rodo para o depósito de
recuperação.
ec-H2O SISTEMA DE LAVAGEM (OPÇÃO)
Ao usar a tecnologia NanoClean ec-H2O, a água
normal passa através de um módulo onde é
eletricamente convertida numa solução de limpeza.
A água eletricamente convertida ataca a sujidade,
dissolve-a em partículas mais pequenas e separa-a
da superfície do pavimento, permitindo à máquina
limpar facilmente a sujidade solta. Em seguida,
a água volta a ser água normal no tanque de
recuperação.
O sistema ec-H2O pode ser utilizado com todas as
aplicações de lavagem dupla.
NOTA: Não active o sistema ec-H2O com detergentes
de limpeza convencionais no depósito de solução.
Drene, levante e volte a encher o depósito de solução
apenas com água fresca e limpa antes de operar o
sistema
ec-H2O. Os detergentes convencionais de limpeza/
restauro poderão provocar avarias no sistema de
solução ec-H2O.

Os marcadores Home devem estar sempre instalados
antes de a máquina poder ser usada em Modo
Robótico. Um marcador Home é um identificador de
código único que a máquina lê para determinar a sua
atual localização, além de outras rotas guardadas
para esse marcador Home específico. A máquina está
concebida para trabalhar até 10 marcadores Home.
Cada marcador Home pode guardar até 6 rotas num
total de 60.
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INFORMAÇÃO SOBRE ESCOVAS
Para obter os melhores resultados, use a escova ou
acessório apropriado para a aplicação de limpeza em
questão. Abaixo, encontra-se uma lista de escovas e
acessórios e as aplicações para as quais melhor se
adequam.

Suporte de acessórios adesivo - A superfície
adesiva permite que os acessórios sejam plenamente
utilizados e mantém os acessórios no devido lugar
sem penetrar o acessório. O dispositivo de centragem
ativado por molas funciona com todos os acessórios
Tennant e permite uma substituição rápida e fácil dos
acessórios.

NOTA: A quantidade e o tipo de sujidade têm uma
influência importante na determinação das escovas
ou acessórios de limpeza a utilizar. Contacte um
representante da Tennant para obter aconselhamento
específico.
Escova de polipropileno - As cerdas multiusos
de polipropileno levantam a sujidade ligeiramente
compactada sem riscar pisos envernizados ou
polidos.
Escova de nylon - As cerdas de nylon mais macias
são recomendadas para esfregar pisos envernizados
ou polidos. Lava sem riscar.
Escova Super AB - A fibra em Nylon com um grão
abrasivo remove manchas e sujidade entranhada com
ação agressiva em qualquer superfície. Resulta bem
com sujidade acumulada, gorduras ou marcas de
pneu.

Suporte de acessório de fixação - O suporte de
acessório padrão tem cerdas curtas, ou “tufos”,
na parte de trás para manter o acessório no
devido lugar. Este suporte funciona com todos os
acessórios Tennant, exceto o acessório preto de alta
produtividade.

Acessório de lixa (Castanho) - Usado para remover
o acabamento do piso e preparar o piso para ser
revestido.
Acessório de lavagem (Azul) - Usado para lavagem
média a intensiva. Remove sujidade, derrames e
irregularidades no piso.
Acessório de afagamento (Vermelho) - Utilizado
para lavagem suave sem remover o acabamento do
pavimento.
Acessório de polimento (Branco) - Utilizado para a
manutenção de pavimentos altamente polidos.
Acessório de lixa de alta produtividade (Preto)
- Utilizado para uma remoção agressiva de
acabamentos ou verniz, ou para esfrega muito
intensiva. Este acessório pode ser utilizado com o
suporte de acessórios adesivo e não com o suporte
de acessórios de fixação.
Acessório de preparação de superfície (Castanho
avermelhado) - Utilizado para remoção agressiva,
sem químicos, do acabamento do piso, para preparar
o piso para novo revestimento
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FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
LISTA DE VERIFICAÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO
 Verifique se existem fugas de líquidos.
 Verifique o nível de fluido e de carga da bateria.
 Verifique o desgaste e eventuais danos nos
vedantes da tampa do depósito.
 Limpe o filtro de entrada da ventoinha de
aspiração.
 Verifique o estado das escovas de esfrega. Retire
qualquer fio, faixa, embalagem de plástico ou
outro tipo de resíduo que se tenha enrolado à
volta das escovas.
 Verifique se os rodos apresentam danos ou
desgaste e se é preciso regular a sua deflexão.
 Verifique a proteção do perímetro da esquerda,
proteção do perímetro da direita, proteção do
perímetro dianteiro e cerdas da proteção de
perímetro para resíduos, danos e desgaste. Veja
se a proteção do perímetro da esquerda está
fechado e bem fechado com o pino de cavilha.
 Verifique se as mangueiras de aspiração tem
resíduos ou obstruções.
 Drene e limpe o depósito de recuperação.
 Verifique se os travões e a direção funcionam
bem.
 Verifique os registos de manutenção, para
determinar os requisitos de manutenção.
 Verifique se as câmaras 2D e 3D à frente e atrás,
assim como os sensores LIDAR inferiores e
superiores para sujidade, poeira e lamas. Usa o
pano de microfibras fornecido para limpar todas
as câmaras e sensores LIDAR.
 Verifique a buzina, os faróis frontais e traseiros,
as luzes de segurança e o alarme de marchaatrás (se equipado).
 Para lavagem com ec-H2O: Certifique-se de
que todos os produtos de limpeza convencionais
tenham sido drenados e lavados do depósito de
solução.
 Para lavagem com ec-H2O: Certifique-se de
que o depósito de solução seja enchido apenas
com água limpa e fresca.
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DURANTE O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA
(MODO ROBÓTICO/MANUAL)
Retire tapetes, obstruções e resíduos maiores antes
de lavar. Apanhe pedaços de cabos elétricos, grandes
pedaços de madeira ou qualquer outra sujidade ou
lixo que se possa enrolar ou ficar presa nas cerdas.
Conduza num percurso tão direito quanto possível.
Evite tocar nos postes ou raspar os lados da máquina.
Sobreponha os percursos de esfrega em alguns
centímetros.
Evite rodar o volante demasiado bruscamente quando
a máquina estiver em movimento. A máquina é muito
sensível aos movimentos da direção. Evite mudanças
de direção bruscas, exceto em casos de emergência.
Ajuste a velocidade da máquina, a pressão das
escovas e o fluxo da solução conforme necessário
durante a lavagem. Utilize as definições mínimas para
a pressão das escovas e o fluxo de solução conforme
for possível.
Se notar pouca eficiência na esfrega, pare a máquina
e consulte a secção RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
DA MÁQUINA.
Após a lavagem, execute os procedimentos
de manutenção diária (consulte a secção
MANUTENÇÃO DA MÁQUINA).

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Quando a
máquina estiver em modo robótico, lave só em
superfícies planas e duras com uma inclinação de
2 % ou inferior.
Para proteger o sensor LIDAR contra danos devidos
a passagem, carros de compras, etc. estacione a
máquina sempre com a frente virada para uma parede
ou barreira.
DURANTE O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA (SÓ
MODO ROBÓTICO)
Esta máquina em modo robótico apenas deve ser
usadas para lavar superfícies planas e duras com
uma inclinação de 2% ou inferior.
A máquina não foi concebida nem se destina a
ambientes com desempenho não seguro, incluindo,
mas não se limitando a aplicações em que uma falha
da máquina possa originar lesões pessoais ou danos
de propriedade.
Não tente guiar a máquina quando está em Modo
Robótico. A máquina está equipada com sensores de
‘joy ride’. Se tentar sentar-se no assento ou pegar no
volante quando estiver em Modo Robótico, a máquina
parará disparará um alerta. O operador é responsável
por supervisionar e monitorizar o funcionamento
seguro da máquina.

Conduza a máquina devagar em pisos inclinados.
Use o pedal do travão para controlar a velocidade da
máquina nas descidas. Esfregue com a máquina a
subir os pisos inclinados e não a descer. Não ensine
uma rota robótica numa subida ou descida.
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Quando usar
a máquina em Modo Manual, vá devagar em
superfícies inclinadas ou escorregadias.
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Quando usar a
máquina, coloque no chão os sinais de limpeza
onde a máquina está a trabalhar e onde haja
pessoas, de acordo com as boas práticas de
limpeza de pisos. Siga as diretrizes de segurança
locais sobre pisos molhados.
Para outros usos e restrições, consultar o Contrato
de Licença de Utilizador Final (EULA) do Software de
Navegação Autónoma.
Não use a máquina em áreas onde a temperatura
ambiente é superior a 40 °C (104° F). Não use as
funções de esfrega em áreas onde a temperatura
ambiente é inferior a 2° C (38° F).
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Quando estiver a
utilizar a máquina em Modo Manual, não lave em
zonas de inclinação que excedam um ângulo de 7
% / 4° graus nem efetue o transporte (GVWR) da
máquina em zonas de inclinação que excedam um
ângulo de 10.5 % / 6°.
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POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Não use a
máquina sem ter lido e entendido o manual do
operador.

NOTA: NÃO ative o sistema ec-H2O durante a
lavagem convencional. Os detergentes convencionais
de limpeza/restauro poderão provocar avarias no
sistema de solução ec-H2O. Drene, enxague e volte a
encher o tanque de solução com água fresca e limpa
antes de utilizar o sistema ec-H2O.

1.

4.

LAVAGEM - MODO MANUAL

Rode a chave de ignição ON/OFF para a posição
de ligado.

Coloque o interruptor direcional na direção em
que pretende deslocar a máquina (para a frente
ou para trás).

NOTA: A máquina pode esfregar tanto para a frente
como em marcha-atrás.

2.

Seleccione as definições de lavagem pretendidas
(consulte DEFINIR OS MODOS DE ESFREGA).

NOTA: O rodo é automaticamente levantado quando
a máquina se desloca em marcha-atrás. Isto evita que
seja danificado. Quando a máquina é colocada em
marcha-atrás, a ventoinha de aspiração desliga-se
após um breve retardamento.
5.

Pressione o pedal de propulsão para começar a
lavar.
AVISO: Materiais inflamáveis ou metais
reativos podem provocar incêndio ou
explosão. Não os apanhe.

3.
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Prima o botão 1-Step. A luz do botão acende.
Todas as funções de esfrega predefinidas serão
ativadas.
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6.

Liberte o pedal de propulsão para parar a
máquina. As funções de esfrega param e o travão
de estacionamento automático é aplicado quando
a máquina pára.
O pedal do travão pode ser utilizado para
controlar a máquina se for preciso uma paragem
mais rápida ou se estiver a utilizá-la num declive.
Não utilize a máquina em declives que excedam
7 % (4°) quando lava.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Quando usar
a máquina em Modo Manual, vá devagar em
superfícies inclinadas ou escorregadias.

DUPLA LAVAGEM
NOTA: A lavagem dupla só está disponível em Modo
Manual.Não opere a máquina numa rota de limpeza
autónoma com o rodo na posição elevada (dupla
esfrega).
Em áreas extremamente sujas, use o método da
dupla esfrega.
Pode efetuar a lavagem dupla usando os métodos de
SISTEMA DE ESFREGA COM
ec-H2O (opcional) ou de ESFREGA
CONVENCIONAL.
Antes de efectuar a dupla esfrega, retire os rodos
laterais para evitar que canalizem água durante a
dupla esfrega. Para retirar os rodos laterais, baixe a
cabeça de esfrega e, em seguida, puxe os pinos nas
extremidades dianteira e posterior dos rodos.

7.

Prima o botão 1-Step para parar a lavagem. A luz
do botão 1-Step apaga-se e as funções de lavar
serão desativadas ao fim de alguns segundos.

Para a lavagem dupla, prima o botão 1-Step e depois
o botão da ventoinha de aspiração. A luz acima do
botão do botão da ventoinha de aspiração apagase, o rodo levanta-se e a ventoinha de aspiração é
desativada. Depois, esfregue a área.

Deixe a solução de limpeza assentar no chão durante
3 a 5 minutos.
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Volte a colocar os rodos laterais na máquina antes de
esfregar o chão pela segunda vez.
NOTA: É mais fácil voltar a colocar os rodos laterais
na máquina com a cabeça de esfrega parcialmente
descida. Isto permite alguma folga para instalar os
pinos.

Prima novamente o botão da ventoinha de aspiração
para baixar o rodo e ativar a ventoinha de aspiração.
A luz acima do botão da ventoinha de aspiração
acende-se. Esfregue o chão pela segunda vez para
recolher a solução de limpeza.
AVISO: Materiais inflamáveis ou metais
reativos podem provocar incêndio ou
explosão. Não os apanhe.
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MODO DE RECOLHA DE ÁGUA (SEM LAVAGEM)
A máquina pode ser usada para recolher água ou
derrames de líquidos não inflamáveis sem lavagem.
Para recolher água ou derrames de líquidos não
inflamáveis, certifique-se de que o botão 1-Step
não está ativado. A luz no botão 1-Step deve estar
desligada.

AVISO: Materiais inflamáveis ou metais
reativos podem provocar incêndio ou
explosão. Não os apanhe.
Prima depois o botão da ventoinha de aspiração/rodo.
A luz acima do botão da ventoinha de aspiração/rodo
acende-se, o rodo desce e a ventoinha de aspiração
começa a funcionar. Depois, recolha a água ou o
derrame de líquido não inflamável.
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•

Instale os marcadores Home para que a máquina
possa ler facilmente com a câmara do lado direito
a uma distância nunca inferior a 24 pol. (610 mm).

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Não use a
máquina sem ter lido e entendido o manual do
operador.

•

Fixe de forma segura os marcadores Home à
parede.

CRIAR MARCADORES HOME

•

Todo o marcador Home deve estar visível e não
escondido por trás de mobiliário ou prateleiras.

•

Não instale os marcadores Home perto de
escadas, saídas de incêndio, primeiros socorros
ou equipamento de emergência.

•

Não fotocopie, lamine ou coloque os marcadores
Home num fólio ou pasta brilhantes. Se assim
fizer, a máquina não pode ler o código.

LAVAGEM - MODO ROBÓTICO

Os marcadores Home devem estar sempre instalados
antes de usar a máquina em Modo Robótico. Um
marcador Home é um identificador de código de
barras único que a máquina lê para determinar a sua
atual localização, além de outras rotas guardadas
para esse marcador Home específico. A máquina está
desenhada para trabalhar até 10 marcadores Home
e cada marcador Home pode guardar até seis rotas
num total de 60.
Os marcadores Home estabelecem o início e final de
uma rota de limpeza. O número de marcadores Home
pode variar, conforme o tamanho do espaço onde a
máquina vai trabalhar em Modo Robótico.
•

Podem ser precisos múltiplos marcadores Home
para zonas grandes ou de disposição invulgar,
onde sejam necessárias mais do que seis rotas
de limpeza.

•

Crie um marcador Home para cada piso de um
edifício de vários andares.

•

Instale marcadores Home numa localização
permanente numa parede aberta ou numa coluna
junto de zonas normalmente limpas que não
mudam de um dia para o outro. Se o marcador
Home for movido ainda que ligeiramente, a rota
pode não ser feita corretamente.

•

Instale os marcadores Home a uma altura de 40
polegadas
(1000 mm) do pavimento.

NOTA: Se um marcador Home estiver estragado ou
perdido, contacte o Serviço de Atendimento ao Cliente
para substituição.

24 in. (610 mm)

40 in. (1000 mm)
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ACEDER AO BrainOS

4.

Use o teclado do ecrã tátil da IU para inserir o
PIN de quatro dígitos (Número de Identificação
Pessoal).

5.

Depois de introduzir o PIN (Número de
Identificação Pessoal) com sucesso, o ecrã tátil
da IU mostra o Aviso de Escadas Rolantes.

6.

Leia e efetue as tarefas no Aviso de Escadas
Rolantes e, em seguida, prima CONFIRMAR

7.

O ecrã tátil da IU apresenta o menu principal.

É preciso um PIN (Número de identificação pessoal)
de segurança para aceder ao software BrainOS
quando a máquina for iniciada ou depois de 3 minutos
(180 segundos) sem atividade de toque no ecrã tátil
da IU. Isso garantirá que só pessoal autorizado pode
aceder e usar a funcionalidade robótica do BrainOS.
1.

Rode a chave de ignição ON/OFF para a posição
de ligado. Deixe iniciar o BrainOS (aprox.1
minuto).

2.

Logo que o BrainOS estiver carregado, o ecrã
tátil UI apresenta uma série de lembretes de
manutenção.

3.
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Leia e execute os lembretes de manutenção.
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MUDAR DE REGIÃO / IDIOMA

3.

Selecione o idioma.

4.

Os menus são agora apresentados no idioma
selecionado.

O ecrã tátil da IU pode ser definido para vários
idiomas. Por defeito, o inglês é o idioma usado.
1.

2.

Depois de entrar com PIN (Número de
Identificação Pessoal), o ecrã tátil da IU mostra o
menu principal. Toque em DEFINIÇÕES.

Toque em IDIOMA.
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ATIVAR/DESATIVAR OS SINAIS SONOROS
AUTÓNOMOS

3.

O ícone fica realçado quando os sinais sonoros
autónomos estão ativados.

4.

Toque novamente no botão Autonomous Beeps
para o desligar.

A máquina pode ser configurada para ter um alerta
sonoro a cada cinco segundos, enquanto estiver a
funcionar no modo autónomo.
1.

2.
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Depois de entrar com PIN (Número de
Identificação Pessoal), o ecrã tátil da IU mostra o
menu principal. Toque em DEFINIÇÕES.

Toque em Autonomous Beeps.
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POSICIONAMENTO DA MÁQUINA NO MARCADOR
HOME

3.

A máquina deve ser posicionada de forma a que
a câmara 2D do lado direito possa ler o marcador
Home. A máquina não pode funcionar em Modo
Robótico até ter lido e reconhecido um marcador
Home.
1.

A máquina começa automaticamente quando ler
o marcador Home, como se vê no ecrã tátil da
IU. Se a máquina não conseguir ler o marcador
Home, o ecrã tátil da IU mostrará uma mensagem
de erro com mensagens de como solucionar.

Depois de entrar com PIN (Número de
Identificação Pessoal), o ecrã tátil da IU mostra
o menu principal. Toque na tarefa aplicável
(LIMPAR ou ENSINAR).

NOTA: Pode usar uma lanterna no escuro e zonas
pouco iluminadas para ajudar a máquina a ler o
marcador Home.
NOTA: Não se ponha diante da câmara do lado direito
da máquina quando ela estiver a tentar ler o marcador
Home.
2.

Guie a máquina para o marcador Home
pretendido, posicionando-a de forma a que a
câmara do lado direito fique a menos de 24 pol.
(610 mm) do marcador Home.

4.

Se for executar uma rota, um Success! Escolha
uma rota para começar uma mensagem de
limpeza e surge uma mensagem no ecrã tátil da
IU depois de ela conseguir ler o marcador Home.
Se estiver a ensinar uma rota, um Success!
Escolha uma caixa para guardar a sua rota
para a mensagem aparecer no ecrã tátil da IU
depois de ela conseguir ler o marcador Home.

NOTA: Não guie a máquina antes de escolher uma
opção no ecrã tátil da IU. Se a máquina for guiada
depois de ler um marcador Home, mas antes de
escolher a opção seguinte, aparecerá uma mensagem
de aviso no ecrã tátil da IU indicando “Não mova o
robô depois de fazer homing”.
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ENSINAR NOVA ROTA (software BrainOS)

Ensinar à máquina uma nova rota robótica:

Coisas a considerar quando ensinar uma rota
robótica:

1.

Rode a chave de ignição ON/OFF para a posição
de ligado. Deixe iniciar o BrainOS (aprox.1
minuto).

2.

Use o teclado do ecrã tátil da IU para inserir o
PIN de quatro dígitos (Número de Identificação
Pessoal).

3.

Depois de entrar com PIN (Número de
Identificação Pessoal), o ecrã tátil da IU mostra o
menu principal. Toque em ENSINAR.

4.

Guie a máquina para esse marcador Home,
posicionando-a de forma a que a câmara do
lado direito ficar a menos de 24 polegadas
(610 mm) do marcador Home. Consulte
POSICIONAMENTO DA MÁQUINA NO
MARCADOR HOME.

•

•

A máquina só pode funcionar em Modo Robótico
em zonas onde as rotas de limpeza tenham sido
ensinadas e guardadas.
A máquina pode ser ensinada dois tipos
diferentes de procedimentos de limpeza, um
percurso de limpeza ou um de uma limpeza de
Preenchimento da Área.

•

Uma rota que leva 1 hora a ensinar pode levar
à máquina até 2 horas a completar em Modo
Robótico. Em Modo Robótico a velocidade
máxima é aproximadamente 2,5 mph (4,0 Km/h).
Rotas mais longas do que 1 hora não são
recomendadas por causa da capacidade da água
e bateria. Para melhor desempenho, divida rotas
grandes em várias rotas mais pequenas.

•

Evite ensinar rotas junto a descidas súbitas em
superfícies de piso, escadas, docas de carga
ou rampas. Mantenha uma distância segura de
aproximadamente
18 pol. (457 mm) de tais áreas quando ensinar
uma nova rota à máquina.

•

Se uma rota for ensinada num sítio com
obstruções que são retirados depois, a máquina
não irá limpar as zonas onde estavam antes as
obstruções.

•

Evite ensinar rotas em zonas com superfícies
muito polidas/refletoras, plexiglas ou superfícies
pretas espelhadas porque são difíceis de a
máquina detetar.

•

Evite ensinar rotas onde haja demasiada luz do
sol refletida no piso. Essas imagens refletidas no
piso podem afetar negativamente o desempenho
robótico da máquina.
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5.

A máquina começa automaticamente quando ler
o marcador Home, como se vê no ecrã tátil da
IU. Se a máquina não conseguir ler o marcador
Home, o ecrã tátil da IU mostrará uma mensagem
de erro com sugestões de como solucionar.

6.

Um Success! Escolha uma caixa para guardar
a sua rota. para a mensagem aparecer no ecrã
tátil da IU depois de ela conseguir ler o marcador
Home, seguido de uma lista de todas as rotas
existentes e disponíveis para o marcador Home
lido.

8.

Selecione o tipo de percurso a ensinar, um
percurso ensinar e repetir ou o preenchimento de
área.

NOTA: Se ativado, o botão Preenchimento de Área
permite ao operador criar um percurso em torno
do perímetro de uma área a ser limpa. Guarde o
percurso depois de ensinar o perímetro e a máquina
limpa automaticamente toda a área.
9.
7.

O ecrã tátil com a UI indica Start Driving. A
máquina aprenderá enquanto conduz.

Toque numa das rotas disponíveis.

NOTA: No ecrã acima, as rotas A até D já estão a ser
usadas para rotas robóticas. A Rota E está disponível
para uma nova rota.
NOTA: Se não houver rotas disponíveis, dever ser
eliminada uma outra para ensinar a nova rota. Ver
EDITAR/ELIMINAR ROTAS.
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10. Prima o botão 1-Step para ativar os sistemas de
limpeza.

12. Quando a condução parar, o ecrã tátil da IU indica
Drive to Resume e apresenta um botão de Stop
and Honk. Para criar um ponto de paragem e de
aviso sonoro, pare a propulsão da máquina no
local pretendido. Toque no botão Stop and Honk.

NOTA: Se não premir o botão Passo-1, a rota será
guardada sem sistemas de limpeza.
11. Prima o pedal propulsor e guie a máquina por
toda a rota de limpeza para ficar guardada. Assim
que começa a guiá-la, o ecrã tátil da IU indica
Learning... juntamente com o tempo gasto até aí
a aprender a rota.

13. A localização Stop and Honk é criada e
armazenada para reprodução.

NOTA: Não ensine uma rota robótica numa subida ou
descida.
NOTA: Não ensine à máquina rotas que incluem
elevadores ou portas automáticas.
A máquina pode guardar pontos de paragem
e buzinar ao longo do percurso guardado para
reprodução automática quando o percurso guardado
é executado de forma autónoma.
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NOTA: Deve ser criado um ponto de Stop and Honk
para cada local de paragem necessário por percurso.
NOTA: Os pontos de Stop and Honk não são
guardados nas rotas do perímetro de Preenchimento
de Área.
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NOTA: Quando ensinar uma nova rota com uma área
não lavável, prima o botão Passo-1 aproximadamente
120 in (3048 mm) antes de chegar à área para
levantar a cabeça de lavagem e o rodo. Prima
novamente o botão Passo-1 para baixar a cabeça
de lavagem e o rodo quando passar essa área. O
software de navegação BrainOS irá lembrar-se onde,
na rota, os sistemas de limpeza foram levantados e
baixados em Modo Robótico.

NOTA: Evitar inversões de marcha. A máquina requer
um mínimo de 120 in (3048 mm) para fazer inversões
de marcha.
NOTA: Evite esquinas. A máquina requer um mínimo
de 60 in (1524 mm) para fazer uma esquina.
NOTA: Evite espaços estreitos. A máquina requer
uma largura de 48 in (1220 mm) para passar por
corredores e entre expositores.

14. Retome a aprendizagem da nova rota,
terminando-a no marcado “Home” ou
ao selecionar CANCELAR para parar a
aprendizagem da rota.

NOTA: Se anular a nova rota, toque em CANCEL no
ecrã tátil da IU. O estado do ecrã tátil da UI indica
Cancel Teach? Toque em Sim para cancelar o
percurso e voltar ao menu principal. Toque em Não
para voltar para ensinar a nova rota.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Quando a
máquina estiver em modo robótico, lave só em
superfícies planas e duras com uma inclinação de
2 % ou inferior.

15. Ao parar novamente no marcador “Home”,
toque em DONE e máquina irá ler o marcador
Home uma segunda vez no ponto final da rota
de limpeza. Se a máquina não conseguir ler o
marcador Home da câmara do lado direito, o
ecrã tátil da IU indica Drive to scan my home
location.
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NOTA: Uma nova rota de limpeza não pode ser
guardada até que a máquina leia o mesmo marcador
Home uma segunda vez na mesma localização física.

NOTA: Se a máquina ler uma localização Home
incorreta, será apresentado um erro juntamente com
uma mensagem indicando qual a localização Home
onde pretende ir.

16. Quando estiver no processo de guardar, o ecrã
tátil da IU indica Saving...

NOTA: Se o ecrã tátil da UI indicar Route Failed to
Save, toque em TEACH para repetir o procedimento
completo para ensinar a nova rota.

17. Depois de a rota ter sido guardada com sucesso,
o ecrã tátil da IU apresenta brevemente um ecrã
de Rota Guardada e, em seguida, o ecrã de Add
Label. Toque no botão Add Label.
NOTA: Selecionar GUARDAR sem atribuir uma
etiqueta à rota irá apresentar o nome predefinido <
NO LABEL>.name para a rota guardada.
18. Introduza um nome para o itinerário guardada.

NOTA: As etiquetas de rota podem ter um máximo de
15 caracteres.
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EMPARELHAR UM TELEFONE COM O ROC

4.

Siga as instruções no ecrã tátil da IU para
emparelhar um telemóvel com o ROC.

5.

O emparelhamento foi bem feito se o telemóvel
receber uma mensagem de texto a confirmar.

Antes de executar uma rota de limpeza em Modo
Robótico, recomenda-se que o operador emparelhe
o seu telemóvel com ROC. Se um telemóvel estiver
emparelhado com o ROC, o ROC enviará mensagens
SMS ou MMS para o telemóvel sempre que a
máquina encontre um alerta e/ou quando a rota
estiver concluída.
Para que seja só o operadora receber alertas fo
ROC, só um telemóvel pode ser emparelhado com o
ROC para receber estados de alerta. Um número de
telemóvel emparelhado é automaticamente eliminado
quando a máquina é desligada ou outro telemóvel é
emparelhado.
1.

Rode a chave de ignição ON/OFF para a posição
de ligado.

2.

Toque em SETTINGS no menu principal no ecrã
tátil da IU. Aparece o menu DEFINIÇÕES.

3.

Toque em ALERTAS MÓVEIS.
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39

UTILIZAÇÃO
EXECUTAR UMA OU MAIS ROTAS DE LIMPEZA
ROBÓTICA (Software BrainOS)
Quando uma ou mais rotas de limpeza tenham sido
ensinadas e guardadas, a máquina pode ser operada
em Modo Robótico. Se executar em Modo Robótico,
o emparelhamento de um telemóvel pode ser uma
ferramenta valiosa. Ver ROC: ROBOT OPERATIONS
CENTER (Software BrainOS).
1.

Certifique-se de que o rodo está na posição baixa
para esfregar. Não opere a máquina numa rota
de limpeza autónoma com o rodo na posição
elevada (dupla esfrega). Baixe o rodo se estiver
na posição elevada de dupla esfrega.

2.

Rode a chave de ignição ON/OFF para a posição
de ligado.

3.

Quando o menu principal aparecer no ecrã tátil da
IU, toque em CLEAN.
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4.

Guie até esse marcador Home, posicionando a
máquina de modo a que a câmara do lado direito
leia o marcador Home (ver POSICIONAMENTO
DA MÁQUINA NO MARCADOR HOME). A
máquina começa a ler automaticamente, como
indicado no ecrã tátil da IU.
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5.

Um ecrã de Success! é apresentado
brevemente, seguido de uma lista de todas as
rotas existentes para o marcador inicial lido.
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6.

Selecione a(s) rota(s) de limpeza a executar. As
rotas de limpeza irão funcionar continuamente
pela ordem em que são selecionadas conforme
apresentado no canto de cada percurso
selecionado.
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7.

Para remover ou reordenar as rotas de limpeza,
anule a seleção de uma rota de limpeza
selecionando-a novamente. O número da rota de
limpeza ficará cinzento e todas as outras rotas
selecionadas irão ser renumeradas.

9.

Se necessário, ajuste as definições da escova
para a(s) área(s) a limpar. Ver DEFINIR OS
MODOS DE LAVAGEM.

NOTA: A máquina não guarda as definições do fluxo
da solução e da pressão da escova para a rota
robótica, porque podem ser mudadas de dia para dia.
Determine os requisitos de limpeza para a(s) área(s)
a limpar e ajuste as definições do fluxo da solução e
da pressão da escova, se necessário.
10. Remova a chave do Interruptor de chave ON/OFF
sem rodar a chave para a posição desligada. Isto
não irá perturbar a rota robótica e evitar que a
chave seja roubada ou perdida.

8.
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Selecione novamente a rota de limpeza e esta
será adicionada e renumerada como a última rota
a ser executada.

11. O ecrã tátil da IU indica TO START com
instruções para 1. Fixe as cintas de segurança
amarelas. 2. Pressione o botão Iniciar/Pausa.
O ecrã tátil da IU também indica uma imagem da
máquina rotativa que é mostrada a fixar as cintas
de segurança amarelas e salienta o botão azul
iniciar/pausa na parte traseira da máquina.
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12. Se for necessário que a máquina execute a(s)
mesma(s) rota(s) várias vezes (looping de rota),
selecione o botão de loop.

14. Selecione o botão de loop novamente para
cancelar a execução da(s) rota(s) vezes
seguidas. Um ecrã com a mensagem Repeat Off
Route(s) will run once. aparece no ecrã.

NOTA: Tanto as rotas únicas como as rotas múltiplas
podem ser escolhidas para serem executadas várias
vezes.

15. Puxe as cintas de segurança amarelas para
os parafusos dianteiros de ambos os lados da
máquina.
13. Um ecrã com a mensagem Repeat On Route(s)
will repeat until cancelled. aparece no ecrã.

16. Prima o botão azul iniciar/pausa para iniciar a
rota robótica. A luz amarela de aviso cintila e soa
a buzina para avisar que a limpeza robótica vai
começar.
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17. Quando começa o funcionamento robótico,
observe o desempenho da lavagem para
confirmar que todos os componentes estão a
funcionar devidamente.

21. Com a máquina a funcionar em Modo Robótico,
o ecrã tátil IU indica Cleaning..., bem como a
localização atual na rota de limpeza, tempo gasto
na rota e o tempo que falta para a concluir em
Modo Robótico.

18. Se alguma das funções de lavagem tiver de
ser ajustada, prima o botão azul iniciar/pausa
para parar a máquina. O ecrã tátil da IU indica
Paused: Para retomar, pressione o botão
Iniciar/Pausa.

22. O ecrã tátil IU fica desativado durante o modo
robótico. Se tocado, a mensagem de ecrã
desativado é exibida. Para voltar a utilizar o ecrã
de IU, utilize o botão iniciar/pausa para colocar a
máquina em pausa.
19. Se necessário, ajuste a pressão das escova, o
fluxo de solução e os rodos.
20. Prima o botão azul iniciar/pausa novamente para
voltar à rota robótica. Observe o desempenho
da lavagem para confirmar que todos os
componentes estão a funcionar devidamente.
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POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Com a máquina
em funcionamento em Modo Robótico, não segure
no volante nem ponha as mãos ou os braços
nos espaços abertos do volante. O volante pode
mexer-se rápida e inesperadamente em Modo
Robótico.

25. Quando a máquina completar a rota robótica, o
ecrã tátil da IU indica COMPLETE, assim como
a informação da rota, tempo gasto na rota e um
mapa da rota que mostra as áreas limpas. Toque
em CONCLUÍDO para voltar ao menu principal.

NOTA: A máquina está equipada com sensores de
‘joy ride’. Se tentar sentar-se no assento ou pegar no
volante quando estiver em Modo Robótico, a máquina
parará disparará automaticamente uma mensagem de
assistência.
23. Se for acionada uma mensagem de assistência
durante a rota robótica, a máquina para
automaticamente e o ecrã tátil da IU indica a
mensagem de assistência juntamente com os
passos para a resolver. Se estiver emparelhado
um telemóvel com o ROC, o ROC envia uma
mensagem de texto. Consulte MENSAGENS DO
SISTEMA.
NOTA: Se a máquina disparar repetidas mensagens
de assistência no mesmo local da rota de limpeza,
mesmo que não haja obstruções, poderá haver um
fator ambiental, como um reflexo, a fazer com que
o sensor dispare porque detetou uma obstrução
no caminho de limpeza. Para ajudar a resolver o
problema, contacte o Serviço de Atendimento ao
Cliente e indique o marcador Home, letra da rota,
respetiva área e imagens do que a máquina lê (se
possível). O Serviço de Atendimento ao Cliente
pode ajustar remotamente a rota para melhorar o
desempenho.

26. Se forem executadas várias rotas, utilize as
setas para navegar para cada notificação de rota
completa.

24. Se a máquina tiver de reiniciar devido a uma
mensagem de assistência que a interrompeu,
observe o desempenho de lavagem para garantir
que todos os componentes estejam a funcionar
corretamente.

27. Toque em EXECUTAR ROTA para selecionar
outra rota de limpeza em Modo Robótico (ver
passos anteriores).
28. Se tiver terminado a limpeza, guie a máquina
para um estacionamento designado, meta a
chave na chave de ignição ON/OFFe desligue a
chave de ignição ON/OFF.
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HISTÓRICO AUTÓNOMO DE ROTAS

3.

O Centro de Formação tem breves vídeos tutoriais
para a Manutenção diária e manutenção periódica.
1.

2.
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Aparecerá um ecrã HISTÓRICO SEMANAL.
Toque na rota desejada para confirmar o histórico
de limpeza.

Depois de entrar com PIN (Número de
Identificação Pessoal), o ecrã tátil da IU mostra
o menu principal. Toque em DEFINIÇÕES para ir
ao menu DEFINIÇÕES.

O número do marcador Home, a rota, tempo
de execução e quanto tempo levou a máquina
para executar a rota são mostrados a seguir ao
símbolo do marcador Home. A data da execução
da rota aparece acima da informação da rota.
Toque no botão VOLTAR para voltar ao menu
DEFINIÇÕES.

Toque em HISTÓRICO.
4.

Observe o ecrã HISTÓRICO DAS LIMPEZAS.
As partes a laranja da rota são as áreas da rota
que foram limpas. As partes a branco não foram
limpas.

5.

Quando terminar a verificação do histórico das
limpezas toque em BACK para voltar ao menu
SETTINGS. Toque em VOLTAR para voltar ao
menu principal.
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CENTRO DE FORMAÇÃO
O Centro de Formação tem breves vídeos tutoriais
para a Formação, Manutenção diária e manutenção
periódica.
1.

Depois de entrar com PIN (Número de
Identificação Pessoal), o ecrã tátil da IU mostra o
menu principal. Toque em LEARN.

2.

Selecione o vídeo desejado da lista de vídeos.

MENSAGENS DE ASSISTÊNCIA DURANTE
OPERAÇÃO ROBÓTICA
Quando é disparada uma mensagem de assistência
durante o funcionamento robótico, a máquina para
automaticamente. O ecrã tátil IU indica a mensagem
de alerta e os passos para resolver o problema.
Se necessário, a máquina pode ainda ser guiada
manualmente, mas estarão desativadas todas as
funções das escovas.

.
3.

Toque em VOLTAR para voltar ao menu principal.
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EDITAR/ELIMINAR ROTAS
1.

Rode a chave de ignição ON/OFF para a posição
de ligado.

2.

Toque em SETTINGS no menu principal no ecrã
tátil da IU.

4.

Selecione a localização Home desejada para ver
as rotas disponíveis a editar nessa localização.

NOTA: Se a máquina estiver programada para várias
localizações Home, estas serão indicados por ordem
cronológica, começando da mais baixa para a mais
alta no ecrã tátil da IU.
3.
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Toque em ROTAS.

5.

Todas as rotas atuais para a localização Home
selecionada são indicadas no ecrã tátil da IU.
Toque no caminho para editar.
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6.

Toque em ADD LABEL para introduzir ou alterar
um nome de uma rota guardada.

8.

Toque em REMOVER ETIQUETA para remover
um nome atribuído a uma rota existente.

NOTA: Selecionar GUARDAR sem atribuir uma
etiqueta à rota irá apresentar o nome predefinido <
NO LABEL>.name para a rota guardada.

NOTA: Quando uma etiqueta de caminho guardada
é removida, o nome predefinido < NO LABEL> é
atribuído ao itinerário.

7.

9.

Introduza um nome para o itinerário guardada.

NOTA: As etiquetas de rota podem ter um máximo de
15 caracteres.
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Toque em ELIMINAR ROTA para eliminar
definitivamente essa rota da máquina.

NOTA: Toque em VOLTAR para cancelar a eliminação
a rota e voltar à lista das rotas atuais.
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10. Toque em SIM para confirmar a eliminação
da rota e eliminar permanentemente a rota
selecionada.

NOTA: Uma rota eliminada não pode ser recuperada
pelo software. Se uma rota for eliminada por acidente,
deve ser re-ensinada (ver ENSINAR UMA NOVA
ROTA).
NOTA: Toque em CANCELAR para cancelar a
eliminação a rota e voltar à lista das rotas atuais.
11. Todas as rotas atuais para a localização Home
são indicadas. A rota eliminada deixa de aparecer
no ecrã.
12. Se acabou de eliminar rotas para o marcador
Home selecionado, toque em VOLTAR para voltar
ao menu DEFINIÇÕES. Toque em VOLTAR para
voltar ao menu principal.
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DRENAR E LIMPAR OS DEPÓSITOS

5.

Quando acabar as limpezas, o depósito de
recuperação deve ser drenado e limpo. O depósito
de solução pode então ser abastecido para novas
operações de limpeza.
1.

Conduza a máquina até uma conduta de
eliminação de solução.

2.

Desligue a máquina com a chave de ignição.

Levante a tampa do depósito de recuperação.
Enxagúe o interior do depósito de recuperação
com água limpa.
AVISO: Materiais inflamáveis podem
causar explosão ou incêndio. Não utilize
materiais inflamáveis no(s) tanque(s).

NOTA: NÃO utilize vapor para limpar os depósitos. O
calor em excesso pode danificar os depósitos e outros
componentes.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
3.

4.

Incline o banco do operador para a frente e
engate o fecho do banco para fixar o banco.

6.

Enxagúe o sensor de bóia localizado no interior
do depósito de recuperação.

7.

Volte a colocar a tampa da mangueira de
drenagem do depósito de recuperação e monte a
mangueira novamente no suporte de arrumação
após a drenagem do depósito.

Retire a mangueira de drenagem do depósito de
recuperação. Segurando a mangueira para cima,
retire a tampa e, em seguida, baixe a mangueira
de drenagem devagar até à conduta de drenagem
no chão ou ao lavatório.
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8.

Retire e limpe o filtro da ventoinha de aspiração.
Limpe o filtro com um pano húmido ou a
mangueira de água de baixa pressão se estiver
sujo. Deixe o filtro da ventoinha de aspiração
secar completamente antes de voltar a instalá-lo
na máquina.

12. Enxagúe o depósito de solução e o sensor de
bóia localizado na parte de trás do depósito de
solução. Enxagúe o filtro de rede na parte inferior
do depósito.

13. Com cuidado, empurre o depósito de recuperação
para a frente para fechar o depósito de solução.
9.

Feche a tampa do tanque de recuperação.

10. Retire a mangueira de drenagem do depósito de
solução. Segurando a mangueira para cima, retire
a tampa e, em seguida, baixe a mangueira de
drenagem devagar até à conduta de drenagem
no chão ou ao lavatório.

14. Desengate o fecho do banco e baixe o banco do
operador.

11. Incline o depósito de recuperação para aceder
ao depósito de solução. Certifique-se de que o
depósito de recuperação está vazio antes de o
inclinar.

15. Limpe a parte da frente do depósito de solução
através da entrada de acesso localizada por baixo
da tampa da frente do depósito de solução. Limpe
a parte inferior da tampa e o vedante do depósito
antes de voltar a colocar a tampa.

16. Volte a colocar a tampa da mangueira de
drenagem do depósito de solução e clipe de
montagem após a drenagem do depósito.
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MENSAGENS DO SISTEMA
ALERTAS - MODO MANUAL
O operador irá receber um aviso de alerta quando
ocorrer um problema mecânico/eletrónico com a
máquina enquanto estiver a operar no modo manual.
Os alertas críticos requerem que o operador pare a
máquina. Os alertas de rotina permitem ao operador
continuar a utilizar a máquina.

Para repor os indicadores de alerta, desligue a
máquina e, em seguida, elimine a causa do alerta. O
indicador de alerta é reposto quando a máquina for
reiniciada.
Consulte a tabela abaixo para determinar a causa e a
solução para o alerta.
Se a máquina tiver de reiniciar devido a um alerta que
a interrompeu, observe o desempenho de lavagem
para garantir que todos os componentes estejam a
funcionar corretamente.
Recurso (indicado no
ecrã tátil da IU)

Causa(s)

200 TANQUE DE
RECUPERAÇÃO
CHEIO *

O depósito de
recuperação está cheio.

O indicador de fluxo
da solução acende
e o LED do botão
de aspiração/rodo
cintila.

1. Drene o depósito de recuperação.

201 TANQUE DA
ÁGUA VAZIO *

Depósito da água vazio.

O indicador de fluxo
da solução acende
e o LED do botão
de aspiração/rodo
cintila.

1. Inspecione e encha o tanque de
água.

202
BATERIA COM
MUITO POUCA
CARGA *

Carregue as as baterias.

Toque sonoro curto
ou chilro a cada 10
segundos.

1. Dirija a máquina para uma estação
de carregamento.
2. Desligue a máquina.
2. Inspecione e carregue as baterias.
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UTILIZAÇÃO
Alerta(s)

Causa(s)

Símbolo

Outro(s)
indicador(es)

Recurso (indicado no
ecrã tátil da IU)

203 ERRO NO
MOTOR DE
TRAÇÃO

Problemas com a
propulsão.

Os LED do chave de
ignição da direção
cintilam.

1. Desligue o robô
2. Desconecte a bateria durante 16
segundos.
3. Reconecte o cabo da bateria e ligue
a máquina.
4. Se o problema persistir, entre em
contacto com o Apoio ao Cliente.

204
BRUSH ERROR

Escovas estragadas.
Resíduos apanhados
nas escovas.

As luzes do
indicador de pressão
da escova e o LED
do botão Passo-1
cintilam.

1. Inspecione as escovas/almofadas
por danos ou resíduos.
2. Ajuste ou substitua, se necessário.
3. Se o problema persistir, entre em
contacto com o Apoio ao Cliente.

205
VACUUM
ERROR

A mangueira de
aspiração está
obstruída.
Mangueira de aspiração
danificada.

O LED botão
da ventoinha de
aspiração/do rodo
cintila.

1. Inspecione a mangueira de
aspiração quanto a danos ou
resíduos.
2. Se estiver partida, contacte o
Serviço de Atendimento ao Cliente.

206 ERRO NO
RODO

O rodo tem uma
obstrução.
Dano no rodo ou falta
o rodo.

O LED botão
da ventoinha de
aspiração/do rodo
cintila.

1. Inspecione o rodo quanto a danos
ou resíduos.
2. Ajuste ou substitua, se necessário.
3. Se o problema persistir, entre em
contacto com o Apoio ao Cliente.

207
ERRO DA
PLATAFORMA
DE LAVAGEM

Obstrução a não deixar
a plataforma de lavagem
subir ou descer.

As luzes do
indicador de pressão
da escova e o LED
do botão Passo-1
cintilam.

1. Desligue a máquina.
2. Inspecione a plataforma de esfrega
quanto a danos.
3. Ligue a máquina.
4. Se o problema persistir, entre em
contacto com o Apoio ao Cliente.

208
ERRO SEM
ESCOVA

Não foram montadas
escovas.
Escovas não instaladas
corretamente.

As luzes do
indicador de pressão
da escova e o LED
do botão Passo-1
cintilam.

1. Certifique-se de que as escovas
ou almofadas estão montadas
corretamente.
2. Se o problema persistir, entre em
contacto com o Apoio ao Cliente.

209
SENSOR
DO BANCO
ACIONADO

Pessoa ou objeto no
assento do operador
enquanto a máquina
está em Modo Robótico.

N/D

1. Verifique se o assento está vazio.

N/D

1. Reinicie a máquina.
2. Se o problema persistir, entre em
contacto com o Apoio ao Cliente.

210
ERRO DO
PROCESSADOR
216
ATIVADA A
PARAGEM
ELETRÓNICA

Botão de paragem de
emergência ativado.**

Todos os LED no
painel de comandos
começam a cintilar.

1. Inspecione a máquina e a área ao
redor.
2. Se estiver tudo normal, desative o
botão de Paragem de emergência.

217
VERIFICAÇÃO
DO SENSOR EM
CURSO

Os sensores
identificaram um
potencial perigo.

N/D

1. Conduza a máquina durante 10 a
15 pés ao longo da rota.
2. Se o caminho estiver desimpedido,
prima o botão Iniciar/Pausa para
continuar.

* Todas as funções de lavagem param, mas a
máquina ainda pode ser guiada. Se necessário,
pressione o botão Passo-1 para mais um minuto de
funcionamento para recolher água ou solução.
** Ver BOTÃO PARAGEM DE EMERGÊNCIA para
respetivos ecrãs/alertas.
NOTA: Contacte um representante da Tennant para
mais informações sobre códigos de avaria.
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UTILIZAÇÃO
AJUDA - MODO ROBÓTICO
O operador irá receber uma mensagem de assistência
e a máquina irá parar quando houver um problema
mecânico/eletrónico com a máquina durante o
funcionamento no modo robótico. Todas as funções
de lavagem são desativadas quando é acionada
uma mensagem de assistência. A máquina pode
ser guiada manualmente com uma mensagem de
assistência, mas todas as funções de lavagem ficam
desativadas. Se um telemóvel estive emparelhado
com o ROC para receber avisos, será enviada uma
mensagem de texto juntamente com a localização da
máquina.
Siga as instruções no ecrã para limpar uma
mensagem de assistência.

Consulte a tabela de mensagens de assistência
abaixo para determinar a causa e a solução para a
mensagem.
Se a máquina tiver de reiniciar devido a uma
mensagem de assistência que a interrompeu, observe
o desempenho de lavagem para garantir que todos os
componentes estejam a funcionar corretamente.

Assistências

Causa(s)

Símbolo

Outro(s)
indicador(es)

Solução

100 - 102,
ERRO DE
DIREÇÃO

Problema de direção
eletrónico/mecânico.

N/D

1. Desligue a máquina.
2. Aguarde 15 segundos.
3. Ligue a máquina.
4. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Atendimento ao Cliente.

103 - 104,
O CAMINHO
ESTÁ
BLOQUEADO

Obstáculo(s) na rota de
limpeza.

N/D

1. Certifique-se de que o caminho
está livre ou ou conduza em torno de
quaisquer obstáculos.
2. Pressione o botão AZUL de Inicio/
Pausa para iniciar.

105 - 106
ROBOT IS OFF
PATH

A máquina está fora do
caminho de lavagem
traçado.

N/D

1. Siga a seta azul e guie para o
caminho vermelho.
2. Se estiver correto, o caminho irá
ficar a branco.
3. Pressione o botão traseiro AZUL de
Inicio/Pausa para iniciar.
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UTILIZAÇÃO
Causa(s)

200 TANQUE DE
RECUPERAÇÃO
CHEIO *

O depósito de
recuperação está cheio.

O indicador de fluxo
da solução acende
e o LED do botão
de aspiração/rodo
cintila.

1. Drene o reservatório de
recuperação.
2. Voltar ao caminho de limpeza.
3. Pressione o botão traseiro AZUL de
Inicio/Pausa para iniciar.

201 TANQUE DA
ÁGUA VAZIO *

Depósito da água vazio.

O indicador de fluxo
da solução acende
e o LED do botão
de aspiração/rodo
cintila.

1. Encha o depósito da água.
2. Voltar ao caminho de limpeza.
3. Pressione o botão traseiro AZUL de
Inicio/Pausa para iniciar.

202
BATERIA COM
MUITO POUCA
CARGA *

Carregue as as baterias.

Toque sonoro curto
ou chilro a cada 10
segundos.

1. Guie até à estação de carga.
2. Inspecione e ponha as baterias a
carregar.

203 ERRO NO
MOTOR DE
TRAÇÃO

Problemas com a
propulsão.

Os LED do chave de
ignição da direção
cintilam.

1. Desligue o robô
2. Desligue e volte a ligar a bateria.
3. Ligue novamente o robô.
4. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Atendimento ao Cliente.

204
BRUSH ERROR

Escovas estragadas.
Resíduos apanhados
nas escovas.

As luzes do
indicador de pressão
da escova e o LED
do botão Passo-1
cintilam.

1. Inspecione as escovas/almofadas
para danos ou resíduos. Ajuste ou
substitua, se necessário.
2. Se não encontrar problemas, prima
o botão AZUL de Iniciar/Parar para
reiniciar.
3. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Atendimento ao Cliente.

205
VACUUM
ERROR

A mangueira de
aspiração está
obstruída.
Mangueira de aspiração
danificada.

O LED botão
da ventoinha de
aspiração/do rodo
cintila.

1. Inspecione a mangueira de
aspiração quanto a danos ou
resíduos.
2. Se a mangueira não estiver
obstruída, prima o botão AZUL
de Iniciar/Pausa para reiniciar. Se
estiver partida, contacte o Serviço de
Atendimento ao Cliente.

206 ERRO NO
RODO

O rodo tem uma
obstrução.
Dano no rodo ou falta
o rodo.

O LED botão
da ventoinha de
aspiração/do rodo
cintila.

1. Inspecione o rodo para danos ou
resíduos. Ajuste ou substitua, se
necessário.
2. Se não encontrar problemas, prima
o botão AZUL de Iniciar/Parar para
reiniciar.
3. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Atendimento ao Cliente.

207
ERRO DA
PLATAFORMA
DE LAVAGEM

Obstrução a não deixar
a plataforma de lavagem
subir ou descer.

As luzes do
indicador de pressão
da escova e o LED
do botão Passo-1
cintilam.

1. Desligue e inspecione a máquina.
2. Se não encontrar problemas, prima
o botão AZUL de Iniciar/Parar para
reiniciar.
3. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Apoio ao Cliente.

208
ERRO SEM
ESCOVA

Não foram montadas
escovas.
Escovas não instaladas
corretamente.

As luzes do
indicador de pressão
da escova e o LED
do botão Passo-1
cintilam.

1. Certifique-se de que as escovas
ou almofadas estão montadas
corretamente.
2. Se não encontrar problemas, prima
o botão AZUL de Iniciar/Parar para
reiniciar.
3. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Apoio ao Cliente.

209
SENSOR
DO BANCO
ACIONADO

Pessoa ou objeto no
assento do operador
enquanto a máquina
está em Modo Robótico.

N/D

1. Verificar se o assento está
desimpedido.
2. Pressione o botão traseiro AZUL de
Inicio/Pausa para iniciar.
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Outro(s)
indicador(es)
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Solução
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UTILIZAÇÃO
Assistências

Causa(s)

Símbolo

Outro(s)
indicador(es)

Solução

210
UNKOWN
ERROR

Erro(s) de origem
desconhecida.

N/D

1. Desligue e inspecione a máquina.
2. Reinicie a máquina.
3. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Apoio ao Cliente.

211
THROTTLE
ERROR

Erro ou problema no
acelerador eletrónico/
mecânico.

N/D

1. Verifique o acelerador.
2. Se nenhum problema for
encontrado, pressione o botão AZUL
de Iniciar/Pausa para retomar.
3. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Apoio ao Cliente.

212
BRAKE ERROR

Problema eletrónico/
mecânico do pedal do
travão.

N/D

1. Inspecione o pedal do travão.
2. Se nenhum problema for
encontrado, pressione o botão AZUL
de Iniciar/Pausa para retomar.
3. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Apoio ao Cliente.

215
VERIFICAÇÃO
DO SENSOR EM
CURSO

Os sensores estão a
examinar a área.

N/D

1. Conduza a máquina durante 10 a
15 pés ao longo do caminho.
2. Para retomar, pressione o botão
AZUL de Iniciar/Pausa.

216
O CAMINHO
ESTÁ
BLOQUEADO

Obstáculo(s) na rota de
limpeza.

N/D

1. Certifique-se de que o caminho
está livre ou ou conduza em torno de
quaisquer obstáculos.
2. Pressione o botão traseiro AZUL de
Inicio/Pausa para iniciar.

217
POTENCIAL
PERIGO
DETETADO

Os sensores
identificaram um
potencial perigo.

N/D

1. Inspecione a máquina.
2. Verifique se o caminho da máquina
está livre ou com obstáculos.
3. Se o caminho estiver desimpedido,
prima o botão AZUL de Iniciar/Pausa
para continuar.

218
ERRO DE
DIREÇÃO

Problema de direção
eletrónico/mecânico.

N/D

1. Desligue a máquina.
2. Aguarde 15 segundos.
3. Ligue a máquina.
4. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Atendimento ao Cliente.

219
O CAMINHO
ESTÁ
BLOQUEADO

Obstáculo(s) na rota de
limpeza.

N/D

1. Certifique-se de que o caminho
está desimpedido.
2. Conduza para além de quaisquer
obstáculos.
3. Para retomar, pressione o botão
AZUL de Iniciar/Pausa.

222
PEDAL
PRESSED

O pedal foi pressionado
durante o modo
robótico.

N/D

1. Certifique-se de que o pedal está
livre.
2. Pressione o botão traseiro AZUL de
Iniciar/Pausa.

223, 224, 225
ERRO DE
SENSOR

Sensor(es) sujo(s),
manchado(s) ou
danificado(s).

N/D

1. Limpe todos os sensores com um
pano de microfibras limpo.
2. Inspecione quanto a danos e
obstruções.
3. Se nenhum problema for
encontrado, pressione o botão AZUL
de Iniciar/Pausa para retomar.
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UTILIZAÇÃO
Assistências

Causa(s)

Símbolo

Outro(s)
indicador(es)

Solução

226, 228
LEFT
SENSOR NOT
RESPONDING

Sensor(es) sujo(s),
manchado(s) ou
danificado(s).

N/D

1. Limpe todos os sensores
esquerdos com um pano de
microfibras limpo.
2. Inspecione quanto a danos e
obstruções.
3. Se nenhum problema for
encontrado, pressione o botão AZUL
de Iniciar/Pausa para retomar.

227, 229
RIGHT
SENSOR NOT
RESPONDING

Sensor(es) sujo(s),
manchado(s) ou
danificado(s).

N/D

1. Limpe todos os sensores direitos
com um pano de microfibras limpo.
2. Inspecione quanto a danos e
obstruções.
3. Se nenhum problema for
encontrado, pressione o botão AZUL
de Iniciar/Pausa para retomar.

230, 9010
LEFT SIDE
OBSTACLE
DETECTED

Obstáculo(s) na rota de
limpeza.

N/D

1. Inspecione a máquina e a área ao
redor.
2. Conduza para além de quaisquer
obstáculos.
3. Se o caminho estiver desimpedido,
prima o botão Iniciar/Pausa para
retomar.

231, 9011
RIGHT SIDE
OBSTACLE
DETECTED

Obstáculo(s) na rota de
limpeza.

N/D

1. Inspecione a máquina e a área ao
redor.
2. Conduza para além de quaisquer
obstáculos.
3. Se o caminho estiver desimpedido,
prima o botão Iniciar/Pausa para
retomar.

232
POTENTIAL
HAZARD
DETECTED

Foi detetado um perigo
potencial.

N/D

1. Inspecione a máquina.
2. Verifique se o caminho da máquina
está livre ou com obstáculos.
3. Se o caminho estiver desimpedido,
prima o botão Iniciar/Pausa para
continuar.

233 CLIFF
DETECTED

Queda súbita detetada.

N/D

1. Certifique-se de que a máquina
não está a operar junto a escadas ou
escadas rolantes.
2. Para retomar, pressione o botão
Iniciar/Pausa.

234-237
MACHINE
ERROR

Erro detetado na
máquina.

N/D

1. Desligue e inspecione a máquina.
2. Se nenhum problema for
encontrado, pressione o botão AZUL
de Iniciar/Pausa para retomar.
3. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Apoio ao Cliente.

300, 301
O ROBÔ ESTÁ
FORA DO
CAMINHO

A máquina está fora do
caminho de lavagem
traçado.

N/D

1. Siga a seta azul e guie para o
caminho vermelho.
2. Se estiver correto, o caminho irá
ficar a branco.
3. Pressione o botão traseiro AZUL de
Inicio/Pausa para iniciar.

302 - 309
O CAMINHO
ESTÁ
BLOQUEADO

Obstáculo(s) na rota de
limpeza.

N/D

1. Certifique-se de que o caminho
está livre ou ou conduza em torno de
quaisquer obstáculos.
2. Pressione o botão traseiro AZUL de
Inicio/Pausa para iniciar.

500
Botão de paragem de
EMERGENCY
emergência premido.
STOP ENGAGED

N/D

1. Inspecione a máquina e a área ao
redor.
2. Se estiver desimpedido, solte a
paragem de emergência.

507, 508
PATH IS
BLOCKED

N/D

1. Certifique-se de que o caminho
está livre ou ou conduza em torno de
quaisquer obstáculos.
2. Pressione o botão traseiro AZUL de
Inicio/Pausa para iniciar.
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Assistências

Causa(s)

Símbolo

Outro(s)
indicador(es)

Solução

510 - 514
PATH
FOLLOWING
ERROR

A máquina está fora do
caminho designado.

N/D

1. Reinicie a máquina.
2. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Atendimento ao Cliente.

6000, 8100
LOWER
SENSOR DIRTY

Sensor(es) sujo(s),
manchado(s) ou
danificado(s)

N/D

1. Inspecione e limpe o sensor inferior
com um pano de microfibras limpo.
2. Reinicie a máquina.
3. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Atendimento ao Cliente.

6001, 8200
UPPER SENSOR
DIRTY

Sensor(es) sujo(s),
manchado(s) ou
danificado(s)

N/D

1. Inspecione e limpe o sensor
superior com um pano de microfibras
limpo.
2. Reinicie a máquina.
3. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Atendimento ao Cliente.

6002
Sensor(es) sujo(s),
FRONT CAMERA manchado(s) ou
DIRTY
danificado(s)

N/D

1. Inspecione e limpe a câmara
dianteira com um pano de microfibras
limpo.
2. Reinicie a máquina.
3. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Atendimento ao Cliente.

8300 - 8600
SENSOR
ERROR

Sensor(es) sujo(s),
manchado(s) ou
danificado(s)

N/D

1. Limpe todos os sensores com um
pano de microfibras limpo.
2. Inspecione quanto a danos e
obstruções.
3. Se nenhum problema for
encontrado, pressione o botão AZUL
de Iniciar/Pausa para retomar.

8610

Erro(s) de origem
desconhecida.

N/D

1. Desligue e inspecione a máquina.
2. Reinicie a máquina.
3. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Apoio ao Cliente

8800
O CAMINHO
ESTÁ
BLOQUEADO

Obstáculo(s) na rota de
limpeza.

N/D

1. Certifique-se de que o caminho
está livre ou ou conduza em torno de
quaisquer obstáculos.
2. Pressione o botão traseiro AZUL de
Inicio/Pausa para iniciar.

9001
IMPACTO
DETETADO

Impacto da máquina
detetado.

N/D

1. Inspecione a máquina.
2. Conduza para além de quaisquer
obstáculos.
3./ Se o caminho estiver desimpedido,
prima o botão Iniciar/Pausa para
continuar.

10000
ROUTE LOST

O robô perdeu o
caminho de limpeza.

10001
O ROBÔ ESTÁ
FORA DO
CAMINHO

A máquina está fora do
caminho de lavagem
traçado.

N/D

1. Siga a seta azul e guie para o
caminho vermelho.
2. Se estiver correto, o caminho irá
ficar a branco.
3. Pressione o botão traseiro AZUL de
Inicio/Pausa para iniciar.

40002, 40006
ERRO DE
DIREÇÃO

Problema de direção
eletrónico/mecânico.

N/D

1. Desligue a máquina.
2. Aguarde 15 segundos.
3. Ligue a máquina.
4. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Atendimento ao Cliente.

UNKNOWN
ERROR
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1. Conduza a máquina para o
Marcador Home.
2. Reinicie a rota.
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Assistências

Causa(s)

Símbolo

Outro(s)
indicador(es)

Solução

50001
POTENTIAL
HAZARD
DETECTED

Foi detetado um perigo
potencial.

N/D

1. Inspecione a área quanto a
rampas, escadas rolantes ou
potenciais quedas.
2. Conduza a máquina ao longo do
caminho.
3. Para retomar, pressione o botão
Iniciar/Pausa.

60161, 60173,
60400, 60422,
60423, 60424,
60442, 60461
ERRO
DESCONHECIDO

Erro(s) de origem
desconhecida.

N/D

1. Desligue e inspecione a máquina.
2. Reinicie a máquina.
3. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Atendimento ao Cliente.

60500, 60501,
60503
LITHIUM
BATTERY
SYSTEM FAULT

Erro no sistema de
bateria de lítio

N/D

1. Reinicie a máquina.
2. Se o problema persistir, contacte o
Serviço de Atendimento ao Cliente.

* Todas as funções de lavagem param, mas a
máquina ainda pode ser guiada. Se necessário,
pressione o botão Passo-1 para mais um minuto de
funcionamento para recolher água ou solução.
NOTA: Contacte um representante da Tennant para
mais informações sobre códigos de avaria.
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UTILIZAÇÃO
ERROS DE SISTEMA (MODO ROBÓTICO/MODO
MANUAL)
Se aparecer o código de Erro no Sistema, desligue
a máquina e espere 15 segundos e volte a ligar. Se
o erro no sistema persistir, contacte imediatamente o
Serviço de Atendimento ao Cliente.

ERROS DO SENSOR/CÂMARA LIDAR
O operador receberá uma mensagem de erro quando
houver um problema com os sensores ou as câmaras
LIDAR. Todas as funções de lavagem robótica são
desativas se houver um alerta no LIDAR ou numa das
câmaras.
Um ecrã de Erros de Arranque aparece quando
houver um erro no sensor do LIDAR ou das câmaras
que afete o desempenho robótico da máquina.
O(s) erro(s) de arranque e o(s) número(s) de erro
associado(s) serão incluídos no ecrã com instruções
sobre como limpar o alerta. A máquina não funcionar
em Modo Robótico até que os erros de Erros de
Arranque estejam corrigidos.

Toque em DEFINIÇÕES para continuar para o menu
de definições.
O menu de definições aparecerá com um ERRO DE
ARRANQUE! avisando no lado superior esquerdo do
ecrã.
Inspecione os sensores LIDAR e as câmaras para
sujidade, resíduos e lamas, que possam causar erros
a reiniciar. Limpe toda a sujidade, resíduos e lamas
das câmaras/sensores LIDAR. Ver CÂMARAS E
SENSORES na secção MANUTENÇÃO. Reinicie a
máquina. Se o problema persistir, contacte o Serviço
de Atendimento ao Cliente.
Consulte a tabela de erros abaixo para determinar a
causa e a solução para a mensagem.
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UTILIZAÇÃO
Código de erro

Erro

Solução

0, 1, 4, 401, 411,
700, 800

Erro desconhecido

1. Desligue a máquina
2. Aguarde 15 segundos.
3. Ligue a máquina.
4. Contacte imediatamente o Serviço de Atendimento ao Cliente se a
máquina não funcionar depois de várias tentativas.

Bateria fraca

1. Guie até à estação de carga.
2. Inspecione e ponha as baterias a carregar.

O sensor giroscópico está
preso

1. Desligue a máquina
2. Desligue o cabo da bateria.
3. Espere 15 segundos e volte a ligar o cabo da bateria.
4. Ligue a máquina.
5. Contacte imediatamente o Serviço de Atendimento ao Cliente se a
máquina não funcionar depois de várias tentativas.

Erro de leitura do marcador
inicial

1. Regresse ao marcador home.
2. Volte a ler o marcador home.
3. Não mova a máquina até que a leitura esteja concluída.

Erro no firmware na memória
flash

1. Reinicie a máquina.
2. Contacte imediatamente o Serviço de Atendimento ao Cliente se a
máquina não funcionar depois de várias tentativas.

20005

Erro no sensor

1. Limpe cuidadosamente o sensor inferior com um pano de
microfibras limpo e inspecione quanto à existência de danos.*
2. Contacte imediatamente o Serviço de Atendimento ao Cliente se a
máquina não funcionar depois de várias tentativas.

40007

Ajuste de calibração da
direção necessário

1. Conduza a máquina até uma estação de carregamento.
2. Desligue a máquina.
3. Contacte a Assistência ao Cliente, inclua o número de código de
erro. Esta máquina irá necessitar de ser recalibrada.

5001

Não calibrada

1. Reinicie a máquina.
2. Contacte imediatamente o Serviço de Atendimento ao Cliente se a
máquina não funcionar depois de várias tentativas.

5004, 5014
5024, 5025
5026

A câmara 3D do lado
esquerdo não responde.

1. Limpe com cuidado a câmara 3D do lado esquerdo com um pano de
microfibras limpo e veja se há danos.*
2. Reinicie a máquina.
3. Contacte imediatamente o Serviço de Atendimento ao Cliente se a
máquina não funcionar depois de várias tentativas.

5005, 5015
5027, 5028
5029

A câmara 3D do lado direito
não responde.

1. Limpe com cuidado a câmara 3D do lado direito com um pano de
microfibras limpo e veja se há danos.*
2. Reinicie a máquina.
3. Contacte imediatamente o Serviço de Atendimento ao Cliente se a
máquina não funcionar depois de várias tentativas.

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

O LIDAR inclinado (superior)
não responde.

1. Limpe com cuidado o LIDAR inclinado (superior) com um pano de
microfibras limpo e veja se há danos.*
2. Reinicie a máquina.
3. Contacte imediatamente o Serviço de Atendimento ao Cliente se a
máquina não funcionar depois de várias tentativas.***

5007, 5017
5033, 5034
5035

Planar (Lower) LIDAR não
responde

1. Limpe com cuidado o LIDAR inferior com um pano de microfibras
limpo e veja se há danos.*
2. Reinicie a máquina.
3. Contacte imediatamente o Serviço de Atendimento ao Cliente se a
máquina não funcionar depois de várias tentativas.***

5021, 5022
5023

A câmara 3D dianteira não
responde.

1. Limpe com cuidado a câmara 3D dianteira com um pano de
microfibras limpo e veja se há danos.*
2. Veja se os LED na câmara estão a cintilar.**
3. Reinicie a máquina.
4. Contacte imediatamente o Serviço de Atendimento ao Cliente se a
máquina não funcionar depois de várias tentativas.

202
501, 504, 20003,
20009

502 503

509
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UTILIZAÇÃO
Código de erro

Erro

Solução

5008

A máquina não responde.

1. Reinicie a máquina.

5010

O odómetro não responde.

1. Reinicie a máquina.

5011

O transformador não
responde.

1. Reinicie a máquina.

5019

Os sensores não respondem.

1. Reinicie a máquina.

5036

Erro de atualização do
sensor.

1. Reinicie a máquina.

20000, 20001,
20006, 20008

Erro de rota

1. Volte a treinar a rota, iniciando e terminando no mesmo marcador
Home.

20002

Erro de rota

1. Volte a treinar a rota para ter pelo menos dois minutos de duração.

20004

Erro de rota

1. Volte a treinar a rota.
2. Não conduza para trás enquanto estiver a treinar a rota.

20005

Erro no sensor

1. Limpe o sensor superior com um pano de microfibras limpo e veja
se há danos.*
2. Se não forem encontrados problemas, prima o botão Azul traseiro.

20007

Erro de rota

1. Falha ao guardar a rota.
2. Volte a treinar a rota.

29999

Falha ao guardar a rota

1. Volte a treinar a rota, iniciando e terminando no mesmo marcador
Home.

30000

Erro de comunicação

1. Reinicie a máquina.
2. Se o problema persistir, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

30001

Erro

1. Falha ao carregar dados de rota, tente novamente.

40002

Erro de direção

1. Desligue e inspecione a máquina.
2. Reinicie a máquina.
3. Se o problema persistir, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

40003

Erro de ligação USB

1. Desligue e inspecione a máquina.
2. Reinicie a máquina.
3. Se o problema persistir, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

40004

Erro do giroscópio

1. Desligue e inspecione a máquina.
2. Reinicie a máquina.
3. Se o problema persistir, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

40005

Erro no sensor

1. Certifique-se de que a máquina tem espaço para se mover.
2. Se necessário, conduza a máquina para além de quaisquer
obstáculos.
3. Se o caminho estiver desimpedido, prima o botão Azul traseiro.

40006

Erro de direção

1. Desligue a máquina.
2. Reinicie a máquina.
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UTILIZAÇÃO
Código de erro

Erro

Solução

40007

Erro de direção

1. Desligue a máquina.
2. Reinicie a máquina.
3. Se o problema persistir, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.

50001

Potencial risco detetado

1. Inspecione a área quanto à existência de rampas, escadas rolantes
ou potenciais quedas.
2. Conduza a máquina um pouco mais ao longo do caminho.
3. Para retomar, prima o botão Azul traseiro.

60502

Falha do sistema da bateria
de lítio

1. Reinicie a máquina.
2. Se o problema persistir, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente

NOTA: Veja as CÂMARAS E SENSORES na secção
MANUTENÇÃO para mais informações sobre limpeza
e cuidados a ter com as câmaras/LIDAR.
NOTA: As luzes LED não cintilam significa possíveis
problemas de manutenção com a câmara 3D.
*** NOTA: Pode ser necessário fazer uma fotografia/
vídeo de perto do LIDAR para enviar ao Serviço de
Atendimento ao Cliente, a fim de concluir a amplitude
do dano ou os problemas que tornam o LIDAR
inoperacional.
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UTILIZAÇÃO
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA MÁQUINA
Problema
A água fica no
chão ou mão
apanha a água

Impossível ligar
a ventoinha de
aspiração

Causa

Solução

Ventoinha de aspiração desligada

Ligue a ventoinha de aspiração

Rodo em posição elevada de dupla esfrega

Baixe o rodo da posição elevada de dupla
esfrega

As lâminas do rodo estão gastas

Faça a rotação ou substitua as lâminas do
rodo

Rodo desalinhado

Alinhe o rodo

Mangueira de aspiração obstruída

Irrigue as mangueiras de aspiração

Filtro da ventoinha de aspiração sujo

Limpe o filtro da ventoinha de aspiração

Vedantes da tampa da ventoinha de aspiração gastos

Substitua os vedantes

Sujidade retida no rodo

Remova a sujidade

Mangueira de aspiração para o rodo ou tanque de
recuperação desligada ou danificada

Volte a ligar ou substitua a mangueira

Tampa do depósito de recuperação não está bem
fechada

Verifique se existem obstruções e feche a
tampa

Interruptor da ventoinha de aspiração desligado

Ligue o chave de ignição da ventoinha de
aspiração

Tanque de recuperação cheio

Drene o tanque de recuperação

Espuma enche o tanque de recuperação

Esvazie o tanque de recuperação
Use menos detergente

Sensor do depósito de recuperação sujo ou
encravado

Limpe ou substitua o sensor

Pouco ou nenhum
fluxo de solução
para o chão
(modo de esfrega
convencional)

Tanque de solução vazio

Encha o tanque de solução

Fluxo de solução desligado

Ligue o fluxo de solução

Tubos de passagem da solução entupidos

Desentupa os tubos de passagem da solução

Filtro do depósito de solução obstruído

Drene o depósito de solução, retire o filtro
respetivo, limpe-o e volte a instalá-lo

Lavagem com
resultados
deficientes

botão Passo-1 não está ligado

Ligue o botão Passo-1

Detergente ou escovas inadequados utilizados

Contacte o representante da Tennant

Tanque de recuperação cheio

Esvazie o tanque de recuperação

Tanque de solução vazio

Encha o tanque de solução

Resíduos presos nas escovas ou acessórios

Remova a sujidade

Escova gasta

Substitua a escova gasta

Pressão das escovas demasiado ligeira

Aumente a pressão das escovas

Baterias com pouca carga

Carregue as baterias até o carregador se
desligar automaticamente
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UTILIZAÇÃO
Sistema ec-H2O
Problema

Causa

Solução

A luz indicadora do
sistema ec-H2O pisca a
verde/vermelho

Cartucho de condicionamento de água expirou

Substituir cartucho (Ver SUBSTITUIÇÃO
DO CARTUCHO DE CONDICIONAMENTO
DE ÁGUA ec H2O)

O indicador ec-H2O está
vermelho ou a cintilar a
cor vermelha

Foi detetada uma falha no sistema ec H2O

Contacte o Centro de Assistência

*Verifique se foi adicionado detergente de limpeza
ao depósito de solução. Se o sistema ec-H2O foi
operado com detergente de limpeza, drene o tanque
de solução, adicione água limpa e opere o sistema
ec-H2O até corrigir o erro de código da luz indicadora.
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MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO

2

7
2

15

13
13

11

1

4

12

1

10

3

12

6

9

5
2

2

14
12
4
2

1
4
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MANUTENÇÃO
TABELA DE MANUTENÇÃO
A tabela abaixo indica a Pessoa responsável por cada
procedimento.
O = Operador.
T = Pessoal com formação.
Intervalo

Diariamente

Pessoa
resp.

Número

O

1

Descrição

Procedimento

Lubrificante/
Fluido

N.º de
pontos de
serviço

Rodos laterais e traseiros

Inspecionar, virar ou
substituir

-

3

Verifique a deflex?o e o
nivelamento

-

6

O

2

Sensores 2D e 3D
dianteiros/laterais e
sensores do LIDAR
superiores/inferiores

Verificar se existem
danos. Limpe com o pano
microfibras

-

8

O

3

Escovas de lavagem ou
acessórios

Verifique se existem danos,
desgaste e resíduos

-

2

O

4

Proteções do perímetro
(esquerdo, direito e
dianteiro)

Verificar a existência de
resíduos, danos e desgaste

-

3

O

5

Depósito de recuperação

Limpe o dep?sito, filtro de
rede e sensor de b?ia

-

1

O

6

Filtro da ventoinha de
aspira??o

Limpar

-

1

Semanalmente

T

7

Células de baterias

Verificar o nível do eletrólito
(ácido-chumbo)

DW

3

50 horas

O

8

Saia da cabe?a de esfrega

Verificar danos e desgaste

-

2

100 horas

T

9

Ventoinha de aspiração e
vedantes dos depósitos

Verificar danos e desgaste

-

3

O

13

Vedantes dos depósitos da
solução

Verificar danos e desgaste

O

7

Sistema de hidratação da
bateria (opção)

Verificar danos e desgaste
de mangueiras

-

Todas

T

7

Terminais e cabos das
baterias

Verifique e limpe

-

12

T

14

Correia da roda de direção

Lubrificar, verificar a tensão
e verificar a existência de
danos e desgaste.

GL

1

T

15

Junta em U da direção

Lubrificar, verificar a tensão
e verificar a existência de
danos e desgaste.

GL

1

T

6

Motor(es) da ventoinha de
aspira??o

Verificar as escovas
motorizadas
(Verificar a cada 100 horas
após a verificação das 500
horas iniciais)

-

1

T

10

Motores das escovas

Verificar as escovas
motorizadas
(Verificar a cada 100 horas
após a verificação das 500
horas iniciais)

-

2

T

11

Motor de propuls?o

Verificar as escovas
motorizadas
(Verificar a cada 100 horas
após a verificação das 500
horas iniciais)

-

1

T

12

Pneus

Verificar danos e desgaste

-

3

200 horas

500 horas

2

LUBRIFICANTE/FLUIDO
DW (Distilled Water) - Água destilada
GL Lubrificante de transmissão SAE 90
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MANUTENÇÃO
BATERIAS
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.

O nível de eletrólito deve estar ligeiramente acima
das placas da bateria antes de carregar. Se o nível
estiver baixo, adicione água destilada. NÃO ENCHA
EM DEMASIA. O nível de eletrólito aumentará e este
poderá transbordar durante o carregamento. Depois
de carregar, pode adicionar cerca de 3 mm de água
destilada abaixo dos tubos visíveis.

O tempo útil das baterias depende de uma
manutenção adequada. Para maximizar o tempo útil
da baterias;
Before Charging

After Charging

BATERIAS DE ÁCIDO DE CHUMBO (MOLHADAS)
HÚMIDAS
–

Não permita que as baterias estejam
parcialmente descarregadas durante um longo
período de tempo.

–

Para um melhor desempenho de carregamento,
carregue a bateria em temperaturas abaixo de
80°F/27 °C e acima de 32 °F/0 °C

–

Mantenha o nível de eletrólito adequado de
baterias húmidas (molhadas) verificando
semanalmente os níveis.

NOTA: Verifique se as tampas das baterias estão
colocadas durante o processo de carga. Pode haver
um cheiro de enxofre após carregar as baterias. Isso
é normal.

Os seguintes passos não são aplicáveis no
caso de carregamento ocasional (Ver secção
CARREGAMENTO DE OPORTUNIDADE).

VERIFICAR AS LIGAÇÕES/LIMPEZA

–

Não carregue as baterias mais do que uma
vez por dia após utilizar a máquina durante um
mínimo de 15 minutos.

–

Permita ao carregador completar o carregamento
das baterias antes de voltar a usar a máquina.

A cada 200 horas de utilização, verifique se as
ligações das baterias estão fixas e limpe a superfície
das baterias, incluindo os terminais e grampos dos
cabos, com uma solução forte de bicarbonato de
sódio e água. Substitua quaisquer cabos gastos
ou danificados. Não retire as tampas das baterias
quando limpar as baterias.

VERIFICAR O NÍVEL DO ELETRÓLITO
As baterias húmidas (molhadas) de ácido de
chumbo requerem a hidratação de rotina abaixo
descrita. Verifique o nível de eletrólito das baterias
semanalmente.
NOTA: Não verifique o nível do eletrólito caso
a máquina esteja equipada com o sistema de
hidratação da bateria.

08247

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Ao executar a
manutenção da máquina, mantenha todos os
objetos de metal afastados das baterias. Evite o
contacto com o ácido da bateria.
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MANUTENÇÃO
BATERIA DE IÕES DE LÍTIO
A bateria de iões de lítio é uma bateria sem
manutenção, protegida por um sistema de gestão
da bateria (BMS). Para obter a duração máxima da
bateria, siga cuidadosamente as instruções abaixo:
–

As baterias de iões de lítio devem ser carregadas
antes da utilização inicial.

–

Siga cuidadosamente a secção Instruções de
Segurança importantes no manual quando utilizar
o Modelo de bateria de iões de lítio.

–

Utilize apenas o carregador de bateria de iões de
lítio fornecido com a máquina.

–

Carregue a bateria em áreas bem ventiladas.
Para um melhor desempenho de carregamento,
carregue a bateria a temperaturas abaixo de
104°F/40 °C e acima de 32°F/0 °C. A bateria
pode desligar-se e não carregar em temperaturas
elevadas ou abaixo do ponto de congelamento.

–

Recomenda-se que carregue a bateria apenas
quando o nível do indicador de descarga atingir
a última barra. Não armazene a máquina
durante um período de tempo prolongado se a
bateria estiver descarregada na última barra, a
bateria poderá descarregar mais para um nível
irrecuperável.

–

Permita que o ciclo de carregamento carregue
completamente a bateria.

–

O carregamento de oportunidade (ou seja, o ciclo
de carregamento parcial de meia hora ou mais)
só é recomendado se o nível da bateria estiver
abaixo de 80 %.

–

Não opere a máquina em temperaturas
superiores a 55 °C (131°F) ou inferiores a −20°C
(−4°F). A máquina pode desligar-se se exceder
estas temperaturas.

–

Contacte a assistência técnica da Tennant para
assistência e substituição da bateria de iões de
lítio.
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INDICADOR DO BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO/
DESCARGA DA BATERIA
Cada bateria de iões de lítio contém um botão de
alimentação para desligar a fonte de alimentação
da bateria. O indicador de descarga da bateria (BDI)
apresenta o estado atual da bateria.
Para desligar a bateria, prima e mantenha premido
o botão de alimentação da bateria durante 20
segundos. Os indicadores de descarga da bateria irão
apagar-se.
Prima rapidamente o botão de alimentação da bateria
para ligar a alimentação da bateria. Os indicadores de
descarga da bateria acendem-se quando ligada.

O indicador de descarga de bateria mostra o nível
de carga das baterias. Quando as baterias estiverem
totalmente carregadas, as cinco luzes indicadoras
acendem-se. À medida que a bateria descarrega, os
níveis do indicador diminuem.
Se o indicador piscar a vermelho, a bateria tem uma
falha. Contacte a assistência técnica da Tennant para
corrigir a falha.
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MANUTENÇÃO
CARREGAR AS BATERIAS
As instruções de carregamento neste manual são
específicas para o carregador de baterias fornecido
com a sua máquina. É proibida a utilização de outros
carregadores de baterias não fornecidos e aprovados
pela Tennant. Consulte o manual do fabricante
do carregador para mais informação. Contacte o
distribuidor ou a Tennant para obter recomendações
de carregadores.
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: A utilização
de carregadores de baterias incompatíveis
pode danificar os conjuntos de baterias e,
potencialmente provocar um perigo de incêndio.
AVISO IMPORTANTE: O carregador de baterias
deverá carregar o tipo de bateria que se encontra na
sua máquina.
1.

4.

Ligue o cabo CC do carregador ao recetáculo
de carregamento de baterias da máquina e, a
seguir, ligue o fio de alimentação elétrica CA a
uma tomada de parede com a devida ligação
à terra. Consulte o manual de utilizador do
carregador de bateria externo para obter as
instruções de funcionamento.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Não desligue o
cabo de CC do carregador da tomada da máquina
enquanto o carregador estiver ativado. Poderá
resultar na formação de arcos. Se o carregador
tiver de ser interrompido durante o carregamento,
desligue primeiro o cabo de alimentação de CA.
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Não desligue as
ligações da bateria enquanto a máquina estiver a
ser carregada. Podem ocorrer danos elétricos na
máquina.

Conduza a máquina para uma área bem
ventilada.
AVISO: As baterias emitem gás de
hidrogénio. Pode ocorrer explosão ou
incêndio. Mantenha as baterias longe de
faíscas e chamas. Mantenha as tampas
abertas durante o carregamento das
baterias.

5.

O carregador começará automaticamente a
carregar e desligar-se-á quando as baterias
tiverem a carga completa. O ciclo de carga
máximo poderá levar até 6-12 horas,
dependendo do tipo de bateria.

NOTA: Não desligue os cabos da bateria enquanto o
carregador estiver ligado, poderão resultar danos na
placa de circuito.
2.

Pare a máquina numa superfície plana e seca,
desligue a máquina e retire a chave.

6.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.

Depois de carregar as baterias desligue o cabo
CA da tomada antes de desligar o carregador da
máquina.

7.

Desligue o carregador da bateria da máquina.

3.

Verifique o nível de eletrólito das baterias
semanalmente. Para modelos equipados com
sistema de hidratação de bateria automático,
verifique os indicadores de nível do eletrólito
situado nas tampas da bateria. Adicione ?gua
destilada, conforme necess?rio.
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MANUTENÇÃO
CARREGAMENTO OCASIONAL (OPÇÃO)
NOTA: A máquina deverá estar equipada com uma
bateria TPPL ou uma bateria capaz de ser carregada
ocasionalmente. Não carregue ocasionalmente as
baterias standard visto que poderá diminuir a duração
das mesmas.
O carregamento ocasional é utilizado para aumentar o
tempo de funcionamento e produtividade da máquina,
permitindo que as baterias sejam carregadas durante
pausas, hora de almoço, entre turnos, ou sempre que
haja uma “ocasião” para carregar.
O carregamento de oportunidade (ou seja, o ciclo
de carregamento parcial de meia hora ou mais) só é
recomendado se o nível da bateria estiver abaixo de
80% (ou seja, quando o indicador estiver na segunda
luz verde ou menos).
IMPORTANTE: Antes do carregamento, certifiquese de que a definição do carregador está
devidamente configurada para o tipo de bateria
em questão.
ESTADO DE CARREGAMENTO DA BATERIA
A tabela abaixo mostra o estado do carregador de
baterias.

Padrão LED

Descrição

Comentários

LED desligado

Sem alimentação CA ligada

O carregador não está ligado à parede

O LED pisca a VERMELHO seguido
de ÂMBAR durante alguns segundos e
DESLIGA-SE (e permanece DESLIGADO)

Alimentação CA ligada ao carregador
mas nenhuma bateria está ligada

O carregador apresenta este padrão
LED quando ligado pela primeira vez à
alimentação CA e o LED desliga-se

Verde lento intermitente (1 segundo
LIGADO; 0,2 segundos DESLIGADO)

A carregar mas as baterias são inferiores a 80% do Estado de Carga

Funcionamento normal. Permita que o
carregador termine o carregamento

VERDE RÁPIDO intermitente (0,4
segundos LIGADO; 0,1 segundo DESLIGADO)

A carregar mas as baterias são superiores a 80% do Estado de Carga

Funcionamento normal. Permita que o
carregador termine o carregamento

VERDE estável

Carregamento concluído

Máquina pronta a usar

ÂMBAR rápido intermitente (0,5
segundos LIGADO; 0,5 segundos
DESLIGADO)

Problema com a bateria detetado

Problema de bateria. Consultar
resolução de problemas.

VERMELHO estável

Falha interna do carregador

Problema de carregador. Consultar
resolução de problemas.
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MANUTENÇÃO
SISTEMA DE HIDRATAÇÃO DA BATERIA
HYDROLINK® (Opção de Bateria Trojan®)

3.

Coloque o acoplador do tubo de enchimento da
bateria no interior do compartimento da bateria.
Retire a tampa anti-poeiras e ligue o tubo da
bomba manual.

4.

Proceda à submersão da outra extremidade da
mangueira do tubo manual numa garrafa com
água destilada.

As instruções seguintes servem para os modelos
equipados com a opção do sistema de hidratação de
baterias HydroLink.

O sistema de hidratação da bateria opcional
proporciona um modo seguro e fácil para manter
níveis adequados de eletrólito nas baterias. Foi
concebido exclusivamente para as baterias húmidas
(molhadas) de ácido de chumbo Trojan.
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Ao executar a
manutenção da máquina, use equipamento de
proteção pessoal caso seja necessário. Evite o
contacto com o ácido da bateria.

Distilled
Water

Antes de utilizar o sistema de hidratação de baterias,
verifique se os cabos e as ligações apresentam sinais
de danos ou desgaste.
1.

Carregue totalmente as baterias, antes de
utilizar o sistema de hidratação da bateria. Não
adicione água às baterias antes do carregamento,
pois o nível do eletrólito aumenta e este pode
transbordar durante o carregamento.

2.

Depois de carregar as baterias, verifique os
indicadores do nível de eletrólito da bateria
localizados nas tampas da bateria. Se o indicador
de nível estiver branco, adicione água conforme
descrito nas instruções seguintes. Se o indicador
de nível estiver preto, o eletrólito encontra-se no
nível correto e não é necessário adicionar água.
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5.

Aperte o núcleo do tubo da bomba manual até
ficar firme. Os indicadores de nível ficam pretos
quando o nível estiver cheio.

6.

Depois de adicionar água, substitua a tampa
ante-poeiras do tubo de enchimento da bateria
e guarde o tubo da bomba manual no interior
do compartimento da bateria da máquina para
utilização futura.
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MANUTENÇÃO
SISTEMA DE HIDRATAÇÃO DA BATERIA (OPÇÃO
de Bateria Trojan®)

3.

As instruções seguintes servem para os modelos
equipados com a opção do sistema de hidratação de
baterias manual.

Se o indicador de nível tiver uma boia branca
baixa, adicione água conforme descrito nas
instruções seguintes.

Boia baixa
= Adicionar
água

Boia alta = Cheio

4.

Coloque o acoplador do tubo de enchimento da
bateria no interior do compartimento da bateria.
Retire a tampa anti-poeiras e ligue o tubo da
bomba manual.

5.

Proceda à submersão da outra extremidade da
mangueira do tubo manual numa garrafa com
água destilada.

O sistema de hidratação de baterias manual opcional
proporciona um modo seguro e fácil para manter
níveis adequados de eletrólito nas suas baterias. Foi
concebido exclusivamente para as baterias húmidas
(molhadas) de ácido de chumbo Trojan.
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Ao executar a
manutenção da máquina, use equipamento de
proteção pessoal caso seja necessário. Evite o
contacto com o ácido da bateria.
Antes de utilizar o sistema de hidratação de baterias,
verifique se os cabos e as ligações apresentam sinais
de danos ou desgaste.
1.

Carregue totalmente as baterias, antes de
utilizar o sistema de hidratação da bateria. Não
adicione água às baterias antes do carregamento,
pois o nível do eletrólito aumenta e este pode
transbordar durante o carregamento.

2.

Depois de carregar as baterias, verifique os
indicadores do nível de eletrólito da bateria
localizados nas tampas da bateria.
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6.

Aperte o núcleo do tubo da bomba manual até
ficar firme. A boia branca irá subir quando estiver
cheia.

Boia alta = Cheio

7.

Depois de adicionar água, substitua a tampa
ante-poeiras do tubo de enchimento da bateria
e guarde o tubo da bomba manual no interior
do compartimento da bateria da máquina para
utilização futura.
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MANUTENÇÃO
FUSÍVEIS

DISJUNTORES E FUSÍVEIS
DISJUNTORES
Os disjuntores s?o dispositivos de protec??o do
circuito el?ctrico que podem ser repostos e que
cortam o fluxo de corrente el?ctrica na eventualidade
de uma sobrecarga do circuito. Quando um disjuntor
dispara, deixe-o arrefecer e depois pressione o bot?o
de reposi??o para o repor manualmente.

Se a sobrecarga que provocou o disparo do disjuntor
persistir, o disjuntor continuará a disparar até que se
corrija a situação.
Os disjuntores est?o localizados no compartimento
das baterias, ao lado do contador de horas.
A tabela indica os disjuntores e os componentes
el?ctricos que eles protegem.
Classificação
do

Amperagem

CB1

4A
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Circuito protegido

O fus?vel ? um dispositivo que oferece protec??o uma
?nica vez e que se destina a cortar o fluxo de corrente
el?ctrica na eventualidade de uma sobrecarga do
circuito. O fusível de 100 A está situado na coluna
de apoio ao assento junto do atuador da cabeça da
escova. O fusível protege o controlador da máquina.
NOTA: Substitua sempre os fus?veis por outros de
igual amperagem.

MOTORES ELÉTRICOS
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
As escovas de carbono no motor da ventoinha de
aspiração, o motor de propulsão e os motores das
escovas devem ser inspecionados após as primeiras
500 horas de funcionamento da máquina e depois a
cada 100 horas após as 500 horas iniciais.

Painel de instrumentos – corrente

CB2

4A

Acessórios

CB3

20 A

Sistema AMR
(Nº de série 1000000010962697)

CB3

10A

Sistema AMR
(N/S 10962698-

CB4

10 A

Módulo Brain

)
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MANUTENÇÃO
CÂMARAS E SENSORES
CÂMARAS 2D E 3D DIANTEIRAS E LATERAIS
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
Verifique diariamente (ou antes de cada execução
robótica) se as câmaras 2D e 3D dianteiras e
traseiras têm manchas de água, sujidade, poeiras,
lamas e danos. Resíduos, poeiras ou lamas podem
dar falsas informações à máquina.
A limpeza das lentes das câmaras deve ser feita
apenas com panos de limpeza de microfibra
projetados para superfícies óticas sensíveis (um
deles foi fornecido com os marcadores de localização
inicial). Em casos extremos, uma solução de limpeza
de lente formulada para lentes óticas de policarbonato
pode ser usada. Não borrife as lentes da câmara
com a solução. Se uma solução de limpeza de lentes
for necessária, humedeça o pano de limpeza com
moderação, não borrife a solução de limpeza na
unidade da câmara.
NOTA: Não arranhe nem danifique as lentes das
câmaras 2D e 3D. O desempenho robótico da
máquina pode ser gravemente afetado se as lentes
das câmaras ficarem arranhadas ou danificadas.

As câmaras 2D e 3D laterais estão de cada lado da
máquina.

T7AMR 9020399 (01-2022)

SENSORES LIDAR SUPERIORES E INFERIORES
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
Verifique se os sensores LIDAR superiores e
inferiores têm sujidade, poeiras, lamas ou danos
diariamente (ou antes de execução robótica).
Resíduos, poeiras ou lamas podem dar falsas
informações à máquina.
A limpeza dos sensores LIDAR deve ser feita apenas
com panos de limpeza de microfibra projetados para
superfícies óticas sensíveis (um deles é fornecido
com os marcadores de localização inicial). Em
casos extremos, uma solução de limpeza de lentes
formulada para lentes óticas de policarbonato pode
ser usada. Não borrife os sensores LIDAR com a
solução. Se for necessária uma solução de limpeza
de lentes, humedeça o pano de limpeza com
moderação, não borrife a solução de limpeza nos
sensores LIDAR.
NOTA: Não arranhe nem danifique as superfícies
dos sensores LIDAR superiores ou inferiores.
O desempenho robótico da máquina pode ser
gravemente afetado se as superfícies dos sensores
ficarem arranhadas ou danificadas.

NOTA: Como o sensor LIDAR inferior está situado
junto à superfície de limpeza, tenha especial atenção
para garantir que as superfícies dianteira, lateral,
traseira e inferior estão completamente limpas de
toda a sujidade, amas e/ou resíduos. Use uma
lanterna para inspecionar os sensores e veja se estão
perfeitamente limpos.
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MANUTENÇÃO
ESCOVAS E ACESS?RIOS

3.

Quando mudar a escova de lavagem do lado
esquerdo da máquina: retire só o pino da
proteção do perímetro da esquerda e abra a
proteção do perímetro para aceder à escova.

4.

Puxe o pino da articula??o de reten??o do rodo
lateral.

Inspecione as escovas diariamente para verificar
se têm cabos ou fios enrolados nas escovas
propriamente ditas ou no eixo de transmissão.
Também deve verificar se existem danos ou desgaste
nas escovas.
Substitua as almofadas quando já não limparem
com eficácia. Substitua as escovas quando já
não limparem com eficácia ou quando as cerdas
apresentarem desgaste no indicador amarelo.

Os acessórios de limpeza têm de ser colocados em
suportes apropriados para que possam ser utilizados.
O acess?rio de limpeza ? mantido no devido lugar por
um suporte espec?fico.
Os acessórios de limpeza têm de ser limpos
imediatamente após a utilização, utilizando água e
sabão. Não lave os acessórios com água à pressão.
Para secar, pendure os acess?rios ou pouse-os numa
superf?cie plana.
NOTA: Substitua sempre as escovas e os acessórios
em conjunto. Doutra forma, uma das escovas ou
acessório será mais agressivo do que o outro.
SUBSTITUIR AS ESCOVAS OU OS SUPORTES DE
ACESSÓRIOS
1.

Pare a máquina numa superfície nivelada.
Certifique-se de que a cabe?a de esfrega est? na
posi??o elevada.

2.

Desligue a máquina com a chave de ignição.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
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MANUTENÇÃO
5.

Abra a articula??o de reten??o do rodo lateral
na direc??o da parte da frente da m?quina e, em
seguida, puxe o rodo lateral na direc??o da parte
de tr?s da m?quina para aceder ?s escovas ou
acess?rios.

8.

Alinhe o suporte de acessórios ou a escova
por baixo do cubo do motor e empurre-o para
cima para engatar o cubo. Certifique-se de que
está bem montado no eixo de transmissão das
escovas.

6.

Prima a mola de retenção entre o polegar e o
indicador. O eixo da escova ou almofada sair? do
cubo de trac??o. Retire a escova de debaixo da
máquina.

9.

Feche o rodo lateral e a articula??o de reten??o
e, em seguida, insira o pino.

7.

Coloque as patilhas de mola amarelas na posição
aberta para facilitar a instalação da escova.
Aperte as patilhas de mola entre si e, em seguida,
para baixo para encaixar.
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NOTA: Certifique-se de que o pino est? totalmente
inserido.

10. Se mudou/tirou a escova de lavagem do lado
esquerdo da máquina: Feche e volte a fixar a
proteção do perímetro da esquerda.
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MANUTENÇÃO
SUBSTITUIR OS ACESS?RIOS DE DISCO
1.

Retire o suporte de acessórios da máquina.

2.

Aperte a mola de reten??o para retirar o disco
central.

3.

Volte ou substitua o acess?rio de esfrega e
centralize o mesmo no suporte de acess?rios. Em
seguida, volte a instalar o disco central para fixar
o acess?rio no suporte de acess?rios.

4.

Volte a inserir o suporte de acess?rios na
m?quina.
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MANUTENÇÃO
SISTEMA ec-H2O

3.

SUBSTITUIÇÃO DE CARTUCHO DE
CONDICIONAMENTO DE ÁGUA ec-H2O

Desconecte os dois conectores de mangueira do
topo do cartucho pressionando as correias pretas
para dentro e puxando os conectores para fora.
Levante o cartucho para remover.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
O cartucho de condicionamento de água deve ser
substituído ao atingir a sua máxima utilização ou o
prazo de expiração de quando o cartucho foi ativado,
o que ocorrer primeiro. A luz indicadora do sistema
ec-H2O começará a cintilar verde/vermelho quando
for altura de substituir o cartucho.
Dependendo da média do uso da máquina, um
novo cartucho pode durar de 12 meses para um uso
de máquina pesado, a 24 meses, para um uso de
máquina leve.

Gray Collar

4.

Preencha a data de instalação na etiqueta do
novo cartucho.

5.

Instale o novo cartucho e reconecte as duas
mangueiras. Certifique-se de que os conectores
das mangueiras estão totalmente inseridos no
novo cartucho.

NOTA: Durante a primeira utilização e depois de
substituir o cartucho de condicionamento de água,
o sistema ecH2O irá superar de forma automática a
taxa de fluxo selecionada da solução durante até 75
minutos.
1.

2.

Desconecte o arnês metálico do assento do
operador e retire cuidadosamente o assento da
máquina.

Retire a cobertura do compartimento das pilhas
da máquina para aceder ao cartucho.
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6.

Reponha o temporizador para o novo cartucho.
Leia cuidadosamente e compreenda todos
os passos previamente antes de realizar o
procedimento.
a. Rode a chave de ignição ON/OFF para a
posição de ligado.
b. Pressione e mantenha o interruptor do
módulo ec-H2O pressionado durante 10
segundos. Quando o interruptor de serviço
for solto, os três indicadores de fluxo de
solução irão (ondular) mover-se para os dois
lados.
c. No espaço de 5 segundos após soltar o
interruptor de serviço, enquanto os três
indicadores estão a mover-se para os dois
lados, prima rapidamente e solte o botão
de fluxo de solução localizado no módulo
ec-H2O.
As três luzes indicadoras irão então piscar
três vezes para indicar que o temporizador
foi redefinido. Repita o processo se a luz não
piscar três vezes.

Service switch

LUBRIFICAÇÃO
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
CORREIA DA RODA DE DIREÇÃO
A corrente da roda de direção encontra-se diretamente
por cima do pneu frontal. Verifique a existência de
desgaste ou danos e lubrifique a correia da direção a
cada 200 horas.

3 indicator lights

JUNTA EM U DA DIREÇÃO

Solution flow button

7.
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A junta em U da direção está situada diretamente
abaixo do motor da direção. Verifique a existência de
desgaste ou danos e lubrifique a junta em U a cada
200 horas.

Volte a instalar a tampa do compartimento da
pilha e o assento do operador.
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LÂMINAS DO RODO

5.

Desaperte o fecho de tens?o da faixa de
reten??o do rodo traseiro e retire a faixa de
reten??o.

6.

Retire a l?mina do rodo traseiro do conjunto do
rodo traseiro.

7.

Desaperte os dois man?pulos externos no
conjunto do rodo traseiro. Retire a l?mina da
frente do rodo do conjunto do rodo.

Verifique diariamente o desgaste e danos nas lâminas
do rodo. Quando as lâminas ficarem gastas, rode as
lâminas de ponta a ponta ou de cima para baixo para
obter uma nova extremidade de limpeza. Substitua
as lâminas quando todas as extremidades estiverem
gastas.
Verifique a deflexão das lâminas dos rodos
diariamente ou quando lavar outro tipo de superfície.
A cada 50 horas de utilização, verifique o nivelamento
do rodo traseiro.
O conjunto do rodo traseiro pode ser retirado da
articula??o do rodo para evitar danos durante o
transporte da m?quina.
SUBSTITUIR (OU RODAR) AS LÂMINAS DOS
RODOS TRASEIROS
1.

Pare a máquina numa superfície nivelada.
Certifique-se de que a cabe?a de esfrega est? na
posi??o elevada.

2.

Desligue a máquina com a chave de ignição.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
3.

4.

Retire a mangueira de aspiração do rodo traseiro.
Em seguida, desaperte ambos os man?pulos de
fixa??o do conjunto do rodo traseiro.

Puxe o conjunto do rodo traseiro da máquina.
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8.

Instale a nova l?mina da frente do rodo ou rode
a l?mina existente at? ? outra extremidade.
Certifique-se de que os furos na l?mina da frente
do rodo est?o inseridos nas patilhas do grampo
da l?mina da frente.

12. Aperte o fecho de tens?o da faixa de reten??o do
rodo traseiro.

13. Volte a instalar o rodo traseiro por baixo do
suporte de montagem do rodo e aperte os quatro
man?pulos.
9.

Aperte suavemente os dois man?pulos externos.

10. Instale a nova l?mina de tr?s do rodo ou rode
a l?mina existente at? ? outra extremidade.
Certifique-se de que os furos na l?mina de tr?s do
rodo est?o inseridos nas patilhas do conjunto do
rodo.

14. Volte a instalar a mangueira de aspiração do rodo
no rodo traseiro.

11. Volte a instalar a faixa de reten??o do rodo
traseiro no conjunto do rodo. Certifique-se de que
cada uma das flanges na faixa de reten??o se
encaixa nos entalhes existentes no conjunto do
rodo traseiro.
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REPOSI??O DAS L?MINAS DO RODO LATERAL

3.

Separe a l?mina antiga do rodo lateral do retentor
do rodo lateral. Coloque a nova l?mina no
retentor.

4.

Feche o rodo lateral.

5.

Se o rodo lateral situado do lado esquerdo da
máquina for mudado: Feche e volte a fixar a
proteção do perímetro da esquerda.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
1.

Quando mudar o rodo do lado esquerdo: retire
o pino da proteção do perímetro da esquerda
e abra a proteção do perímetro para aceder à
escova.

AJUSTAR O ROLO GUIA DO RODO
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações
de manutenção, pare numa superfície plana,
desligue a máquina e retire a chave.
Os rolos guia dos rodos est?o localizados de ambas
as extremidades do rodo traseiro. Os rolos guiam
a extremidade da l?mina do rodo ao longo de uma
parede. Desaperte a porca localizada no topo do rolo
guia e desloque o rolo para dentro ou para fora para
regular a dist?ncia a que a extremidade da l?mina do
rodo fica da parede. A extremidade da l?mina do rodo
deve estar mais afastada da parede quando o ch?o
curva at? ? parede.
2.

Abra o rodo lateral.
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NIVELAR O RODO TRASEIRO
O nivelamento do rodo garante que todo o
comprimento do rodo est? em contacto uniforme com
a superf?cie a ser lavada. Execute esta regulação
num chão regular e nivelado.
1.
2.

Baixe o rodo e conduza a m?quina alguns metros
para a frente.

4.

A deflexão é a quantidade de curvatura que a lâmina
do rodo apresenta no seu todo quando a máquina
avança. A melhor deflexão é quando o rodo faz uma
passagem pelo chão com o mínimo de deflexão.
1.

Baixe o rodo e conduza a m?quina alguns metros
para a frente.

2.

Desligue a m?quina com a chave de igni??o.

Desligue a m?quina com a chave de igni??o.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
3.

AJUSTAR A DEFLEX?O DA L?MINA DO RODO
TRASEIRO

Observe a deflex?o do rodo em toda a extens?o
da l?mina.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
3.

Se a deflex?o n?o for uniforme ao longo da
l?mina do rodo, rode o perno de nivelamento do
rodo para efectuar os ajustes necess?rios.
O perno de nivelamento do rodo está localizado
logo atrás da mangueira de aspiração do rodo.
NÃO desligue a mangueira de aspiração da
estrutura do rodo quando estiver a nivelar o rodo.

Observe a deflexão ou “curvatura” da lâmina
do rodo. A deflexão correta é de 12 mm para
lavar pisos regulares e de 15 mm para pisos
irregulares.

12 mm
(0.50 in)

03719

4.

Se a deflex?o geral da l?mina do rodo tiver de ser
ajustada, desaperte as porcas dos rod?zios do
rodo e ajuste a altura.

5.

Conduza novamente a m?quina para a frente
para voltar a verificar a deflex?o da l?mina do
rodo ap?s os ajustes.

6.

Se necessário, volte a ajustar a deflexão da
lâmina do rodo.

Rode o perno de nivelamento do rodo no sentido
contr?rio ao dos ponteiros do rel?gio para
aumentar a deflex?o nas extremidades da l?mina.
Rode o perno de nivelamento do rodo no sentido
dos ponteiros do rel?gio para diminuir a deflex?o
nas extremidades da l?mina.
5.

Conduza a máquina em frente com o rodo em
baixo para verificar novamente a deflexão da
lâmina do rodo, caso tenha feito algum ajuste.

6.

Se necessário, volte a ajustar a deflexão da
lâmina do rodo.
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SAIAS E VEDANTES
SAIA DA CABE?A DE ESFREGA
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
A saia está localizada diante das cabeças das
escovas. A cada 50 horas de utiliza??o, verifique se a
saia apresenta sinais de danos e desgaste.

PROTEÇÃO DO PERÍMETRO DA ESQUERDA,
PROTEÇÃO DO PERÍMETRO DA DIREITA E
PROTEÇÃO DO PERÍMETRO DIANTEIRO
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
Verifique a proteção do perímetro da esquerda,
proteção do perímetro da direita, proteção do
perímetro dianteiro e cerdas da proteção de perímetro
para resíduos, danos e desgaste.

As saias devem estar entre 0 e 6 mm do
(0 a 0.25 in) chão quando as escovas são novas e a
cabeça estiver para baixo.

As cerdas devem tocar ligeiramente no piso.
Substitua cerdas estragadas ou gastas.
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VEDANTE DO DEPÓSITO DE RECUPERAÇÃO
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
O vedante do dep?sito de recupera??o est?
localizado na parte inferior da tampa do dep?sito de
recupera??o. A cada 100 horas de utiliza??o, verifique
se o vedante apresenta sinais de danos e desgaste.

PNEUS
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
A máquina tem três pneus de borracha sólida: um
na dianteira e dois na traseira. A cada 500 horas de
utiliza??o, verifique se os pneus apresentam sinais de
danos e desgaste.

VEDANTES DOS DEP?SITOS DE SOLU??O
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
H? dois vedantes do dep?sito de solu??o. A cada 100
horas de utiliza??o, verifique se o vedante apresenta
sinais de danos e desgaste.
Um vedante dianteiro est? localizado na parte inferior
da tampa do dep?sito de solu??o. Um vedante
traseiro est? localizado na parte inferior do dep?sito
de recupera??o.
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MANUTENÇÃO
EMPURRAR, REBOCAR E TRANSPORTAR A
MÁQUINA
EMPURRAR OU REBOCAR A MÁQUINA
Se a m?quina ficar desactivada, pode ser empurrada
por tr?s ou pela frente, mas apenas pode ser
rebocada pela frente.
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
Antes de tentar empurrar ou rebocar a máquina,
desengate o travão conforme descrito em baixo.
Para desativar o travão, insira a ponta de uma chave
de fendas pequena entre a alavanca do travão
eletrónico e o terminal.

TRANSPORTAR A MÁQUINA
Quando transportar a m?quina com a ajuda de
um atrelado ou cami?o, certifique-se de que os
procedimentos de fixa??o abaixo indicados s?o
seguidos:
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
carregar/descarregar a máquina para/de um
camião ou atrelado, drene os depósitos.
1.

Levante o rodo e a cabe?a de esfrega.

2.

Retire a unidade do rodo traseiro da máquina.

3.

Remova o hardware que protege a proteção do
perímetro dianteiro dos suportes da proteção do
perímetro dianteiro e remova essa proteção da
máquina.

Deve apenas empurrar ou rebocar a máquina uma
distância muito curta e não deve exceder os 3,2
km/h. A máquina NÃO se destina a ser empurrada
nem rebocada durante longas distâncias, nem a
velocidades elevadas.
NOTA: Não empurre nem reboque a máquina
durante uma longa distância, pois podem ocorrer
danos no sistema de propulsão.
Imediatamente depois de empurrar a máquina, retire
a chave de fendas de entre a alavanca do travão
eletrónico e o terminal. NUNCA utilize a máquina com
o travão desativado.
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Não utilize a
máquina com o travão desativado.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Ao carregar/
descarregar a máquina para/do camião ou
reboque, utilize uma rampa que apoie o peso da
máquina e do operador.
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Ao carregar/
descarregar a máquina para/de um camião ou
reboque, não carregue/descarregue em rampas
cuja inclinação exceda 15,8 % / 9° .
NOTA: A capacidade de subir uma rampa é afetada
pelo desgaste dos pneus, superfície da rampa,
condições atmosféricas e outros fatores. Só deve ser
posta no reboque por pessoal qualificado e que sabe
fazer a tarefa em segurança.
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4.

Coloque a máquina no reboque ou no camião.
Posicione a máquina de forma a distribuir o peso
e poder ser bem fixada ao reboque ou camião.

NOTA: Pode ser necess?rio instalar pontos de fixa??o
no ch?o do atrelado ou do cami?o.
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Quando carregar/
descarregar a máquina de/para o reboque ou
camião, use cintas de aperto para fixar a máquina.
9.

5.

Baixe a cabe?a de esfrega e o rodo quando
a m?quina estiver posicionada no atrelado ou
cami?o.

6.

Desligue a máquina.

7.

Coloque uma cunha atrás de cada roda para
impedir que a máquina se desloque.

8.

Encaminhe as correias de fixação da frente
através dos braços estabilizadores e depois
prenda as fixações ao atrelado ou camião para
impedir que a máquina se vire.

Direcione essas cintas pela abertura ao centro do
eixo traseiro e prenda-as ao reboque ou camião
para que a máquina não possa tombar.

Não enrole as cintas em volta do sensor LIDAR
inferior nem direcione as cintas de aperto inferior
por cima do sensor LIDAR dianteiro.

10. Todas as cintas devem estar bem apertadas e a
máquina completamente segura ao reboque ou
camião.
11. Fixe/segure todas as peças removidas da
máquina em lugar seguro para não as perder
nem danificar.
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MANUTENÇÃO
LEVANTAR A MÁQUINA COM O MACACO
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.

Uma terceira localização na parte dianteira da
máquina está situada na parte traseira do suporte
LIDAR. Não posicione o macaco nem o suporte na
frente do suporte LIDAR.

Despeje os depósitos de recuperação e de solução
antes de levantar a máquina.
Retire a proteção do perímetro frontal dos seus
suportes situados na parte dianteira da máquina antes
de levantar a parte da frente.


Os pontos traseiros para a coloca??o de um macaco
est?o localizados de ambos os lados da m?quina nos
eixos.

Os pontos dianteiros para a colocação de um macaco
estão localizados de ambos os lados da máquina.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Quando efetuar
o serviço de manutenção da máquina, bloqueie
os pneus antes de levantar a máquina com um
macaco. Utilize um guincho ou um macaco que
suporte o peso da máquina. Levante a máquina
com o macaco apenas nos pontos indicados para
esse efeito. Mantenha a máquina bloqueada e
levantada com apoios fixos.
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INFORMAÇÃO SOBRE ARRUMAÇÃO
Antes de arrumar a máquina durante um período de
tempo prolongado, deve seguir os passos descritos
adiante.
1.

Drene e limpe os dep?sitos de recupera??o
e de solu??o. Abra a tampa do depósito de
recuperação para facilitar a circulação do ar.

2.

Carregue as baterias antes de armazenar
a máquina para prolongar a vida útil das
baterias. Recarregue as baterias uma vez por
mês. Recarregue as baterias de iões de lítio
armazenadas a aproximadamente 77°F/25 °C
uma vez por ano ou 113°F/45 °C uma vez a cada
dois anos.

3.

Desligue as baterias antes de armazenar.

4.

Baterias de iões de lítio: Desligue a alimentação
da bateria usando o botão de alimentação da
bateria.

5.

Arrume a m?quina num local seco e fresco. N?o
exponha a m?quina ? chuva. Armazene em
ambientes interiores.

PROTEÇÃO CONTRA CONGELAMENTO
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Ao armazenar o
modelo com bateria de iões de lítio, não exponha
a bateria a temperaturas inferiores a -4°F/-20 °C,
superiores a 104°F/40 °C.
POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Antes de
abandonar a máquina ou lhe efetuar operações de
manutenção, pare numa superfície plana, desligue
a máquina e retire a chave.
1.

Drene toda a água do depósito de solução e do
depósito de recuperação.

2.

Deite 2 galões (8 litros) de anticongelante
baseado em propilenoglicol / de veículo de recreio
(RV) no depósito de solução na força máxima.
Não dilua.

POR RAZÕES DE SEGURANÇA: Evite o contacto
dos olhos com o anticongelante. Use óculos de
protecção.
3.

Ligue a máquina e utilize o sistema de fluxo
da solução. Desligue a máquina quando o
anticongelante aparecer na cabeça de esfrega.

Continue o procedimento de proteção contra
congelamento se a máquina estiver equipada com o
sistema ec-H2O.
MODELOS ec-H2O
Opere a máquina no modo ec-H2O para circular o
anticongelante pelo sistema ec-H2O.
Depois de arrumar a máquina em temperaturas
de congelamento, drene qualquer anticongelante
restante do tanque de solução. Adicione água limpa
ao tanque de solução e opere a máquina para
enxaguar o sistema.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSÕES GERAIS DA MÁQUINA/
CAPACIDADES
Item

Dimensão/Capacidade

Comprimento

65 in (1645 mm)

Altura (à luz)

57 in (1450 mm)

Largura/estrutura

740 mm

Largura/máquina com cabeça de lavagem

800 mm (31,5 polegadas)

Largura/esfregona traseira (rodo para rodo)

850 mm

Diâmetro da escova

330 mm

Largura do percurso do esfregão

650 mm

Largura do percurso

28.5 in (724 mm)

Base da roda

31.2 in (971 mm)

Capacidade do depósito de solução

110 l

Capacidade do depósito de recuperação

110 l

Câmara desumidificadora

6 gallons (23 L)

Peso/l?quido menos baterias

685 lbs (311 kg)

Peso/com conjunto de baterias normais

1085 lbs (492 kg)

GVWR

1575 lbs (714 kg)

Grau de proteção

IPX3

Valores determinados de acordo com a norma EN 60335-2-72

Medida

Nível de pressão sonora LpA

68.82 dB(A)

Incerteza da pressão sonora KpA

2.97 dB(A)

Nível de potência sonora LWA + Incerteza KWA

82.71 dB(A) + 2.98 dB

Vibração - Mãos e braços

<2,5 m/s2

Vibração - Corpo todo

<0,5 m/s2

DESEMPENHO GERAL DA MÁQUINA
Item

Medida

Inversão de marcha em corredor (direita)

68 in (1732 mm)

Inversão de marcha em corredor (esquerda)

72 in (1818 mm)

Velocidade de deslocação para a frente (máximo) - Modo Manual

6,4 km/h

Velocidade de deslocação para a frente (máximo) - Modo Robótico

4,0 Km/h (2.5 mph)

Velocidade de deslocação para trás -Só Modo Manual

4,0 Km/h (2.5 mph)

Máximo ângulo de subida e descida com depósitos cheios (Modo Robótico)

0%

Inclinação máxima da rampa para lavagem - (Modo Robótico)

0%

Inclinação máxima da rampa para transporte (GVWR - Só Modo Manual)

10,5% / 6°

Inclinação máxima da rampa para carregamento – Vazio (Só Modo
Manual)

15,8% / 9°

Inclinação máxima da rampa para lavagem - (Modo Manual)

7% / 4°

Temperatura ambiente máxima para utilização da máquina

40° C (104° F)

Temperatura mínima para utilização das funções de lavagem da máquina

2° C (36° F)
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TIPO DE ENERGIA
Tipo

Quantidade

Volts

Corrente

Peso (por unidade)

Baterias (ácido-chumbo inundado)

4 em
série

6

Corrente 360@20 hr 44,5 kg

Baterias (TPPL)

4 em
sérieparalelas

12

Corrente de 256 a
20 horas

43,2kg (95 lb)

Baterias (iões de lítio)

4 em
paralelo

24

90Ah

20,2 kg (44,7 lb)

Tipo

Utilização

VDC

kW (cv)

Motores elétricos

Escova

24

0,45 kW

Ventoinha de aspiração

24

0,45 kW

Propulsão

24

0.85 kW (1.1 hp)S

Tipo

VDC

amp

Hz

Fase

24

41.3

50/60

1

Carregador (Inteligente)

VAC
100-240

PNEUS
Localização

Tipo

Dimensão

Frente (1)

Sólido

90 mm largura x 260 mm DE

Traseiros (2)

Sólido

80 mm largura x 260 mm DE

LAVAGEM CONVENCIONAL
Item

Medida

Taxa de fluxo de solução

Baixa: 0.20 gpm
Média: 0.35 gpm
Alta: 0.45 gpm

SISTEMA ec-H2O
Item

Medida

Bomba de solução

24 Volt DC, 5A, 5,7 LPM, fluxo aberto, defini??o “bypass” de 70 psi

Taxa de fluxo de solução

Baixa: 0.14 gpm
Média: 0.25 gpm
Alta: 0.35 gpm
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DIMENSÕES DA MÁQUINA

740 mm
(29 in)
800 mm
(31.5 in)

850 mm
(34 in)

1450 mm
(57 in)

Wheel base
971 mm
(31.2 in)
1645 mm
(65 in)
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Track
(at rear wheels)
724 mm
(28.5 in)
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