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WSTĘP
Niniejszy podręcznik dostarczany jest z każdym nowym modelem maszyny. Podręcznik zawiera niezbędne instrukcje 

obsługi oraz konserwacji.

Przed rozpoczęciem obsługi i konserwacji urządzenia należy dokładnie 
przeczytać niniejszy podręcznik oraz zapoznać się z funkcjonowaniem maszyny.

Zapewniamy doskonałe i bezusterkowe działanie maszyny. Najlepsze rezultaty, przy najniższych kosztach eksploata-
cyjnych, można jednak uzyskać, spełniając następujące warunki:

• Staranna eksploatacja maszyny.
• Regularna konserwacja maszyny - zgodnie z podanym harmonogramem konserwacji.
• Eksploatacja maszyny wyłącznie przy użyciu części dostarczonych przez producenta lub części przez niego 
zalecanych.

Instrukcje w wersji elektronicznej do pobrania lub druku dostępne są pod adresem 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.

Model No.  

Serial No.  

Installation Date  

Please fill out at time of installation for future reference.
MACHINE DATA

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

www.tennantco.com

Specyfi kacje i numery części mogą się zmienić bez powiadomienia.

Oryginalne instrukcje: copyright ©  2018–2022 TENNANT Company, Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych



WSTĘP
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje pozwalające na szybkie uruchomienie nowej szorowarki Tennant 
T7AMR opartej na systemie BrainOS. Niniejszy dokument może ulegać okresowym zmianom. Szorowarka 
T7AMR może być używana w trybie ręcznym lub jako samojezdne, zrobotyzowane urządzenie. Używanie w 
trybie robotycznym (autonomicznym) wymaga subskrypcji w Autonomy Services, Brain Corp. Należy przestrzegać 
wszystkich dostarczonych instrukcji i ostrzeżeń. Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia 
maszyny i obrażeń ciała.

T7AMR to komercyjna szorowarka do podłóg obsługiwana przez oprogramowanie BrainOS. Szorowarka z systemem 
BrainOS może pracować w trybie ręcznym lub robotycznym (autonomicznym, samojezdnym). W trybie robotycznym 
oprogramowanie BrainOS umożliwia autonomiczną nawigację. Ten produkt może być objęty jednym lub większą 
liczbą patentów lub oczekujących wniosków patentowych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.
braincorporation.com/patents. Dyskretne części tego produktu były możliwe dzięki oprogramowaniu open source. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.braincorp.com/open-source-attributions/.

PRZEZNACZENIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
T7AMR jest przemysłową/komercyjną robotyczną szorowarką jeżdżącą. Przeznaczona jest do szorowania na mokro 
i zamiatania szorstkich oraz gładkich twardych powierzchni (betonowych, kamiennych, syntetycznych, wyłożonych 
płytkami itp.). Maszyna ta może pracować w trybie robotycznym (bez operatora) lub ręcznym (z operatorem). 
Maszyna jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Maszyny nie należy używać na gruncie, 
trawie, sztucznej murawie ani powierzchniach pokrytych dywanami. Maszyna nie jest przeznaczona do użytku na 
drogach publicznych. Z maszyny należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji dla operatora. 
Należy używać wyłącznie zalecanych akcesoriów. Szorowarka T7AMR, obsługiwana przez system BrainOS, 
powinna być używana wyłącznie przez przeszkolonych operatorów w kontrolowanych, ograniczonych środowiskach 
zatwierdzonych przez Brain Corp/Tennant Company.

Dodatkowe materiały szkoleniowe dotyczące przeznaczenia szorowarki T7AMR mogą zostać zapewnione. 
Urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z takim szkoleniem. Używaj urządzenia w zatwierdzonych 
warunkach, zgodnie z umową licencyjną użytkownika końcowego (EULA) oprogramowania autonomicznej nawigacji. 
Zatwierdzone warunki będą również ograniczone do obszarów czyszczenia z odpowiednimi sygnałami łączności 
komórkowej umożliwiającymi komórkową komunikację danych z maszyną w celu umożliwienia okresowych 
aktualizacji związanych z bezpieczeństwem, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Operator jest odpowiedzialny za użytkowanie każdej szorowarki T7AMR obsługiwanej przez BrainOS, zarówno 
w trybie ręcznym, jak i robotycznym. Gdy maszyna rozpocznie pracę w trybie robotycznym, należy obserwować 
wyniki szorowania, aby upewnić się, że wszystkie elementy działają prawidłowo. Każdy operator musi pamiętać, aby 
zawsze używać maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem i z zachowaniem środków ostrożności. Operatorzy nie będą 
angażować się w żadne z poniższych zachowań lub działań w odniesieniu do Usług Autonomicznych lub BrainOS:

• Przesyłanie jakiegokolwiek oprogramowania lub innych materiałów, które zawierają wirusy, robaki, konie 
trojańskie, wady, oprogramowanie szpiegowskie, pająki, programy typu screen-scraper lub inne elementy o 
charakterze destrukcyjnym lub zakłócającym;

• Kamery maszyny mogą przechwytywać obrazy osób, które znajdą się w jej otoczeniu. Mogą istnieć lokalne 
przepisy operacyjne dotyczące korzystania z technologii z kamerami. Prosimy o przestrzeganie wszystkich 
obowiązujących przepisów, w tym stosowanie oznakowania i uzyskanie wymaganych zgód;

• Wykorzystywanie Usług Autonomy, systemu BrainOS lub sprzętu do szorowania z obsługą Brain w jakikolwiek 
nieautoryzowany sposób, w tym poprzez naruszanie lub obciążanie pojemności serwerów lub sieci albo 
infrastruktury;

• Framing, mirroring lub odsprzedaż jakiejkolwiek części Usług Autonomy lub BrainOS bez pisemnej zgody Brain 
Corp;

• Nieuprawnione gromadzenie informacji o użytkowniku; lub

• Próby umyślnego uszkodzenia Autonomy Services lub BrainOS, lub podważania prawomocnego działania 
Autonomy Services lub BrainOS.
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BEZPIECZEŃSTWO

W niniejszym podręczniku następujące symbole 
są używane zgodnie z ich opisem:

OSTRZEŻENIE: Ostrzega o 
zagrożeniach lub niebezpiecznych 
działaniach, które mogą spowodować 
zranienie lub śmierć.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Określa czynności, 
których należy przestrzegać w celu 
bezpiecznej eksploatacji maszyny.

Poniższe informacje dotyczą potencjalnych 
zagrożeń dla operatora. Należy zapoznać się z 
sytuacjami, w których mogą zaistnieć te warunki. 
Należy zlokalizować położenie wszystkich 
urządzeń zabezpieczających w maszynie. 
Natychmiast zgłaszać przypadki awarii lub 
niepoprawnej pracy urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Akumulator wydziela 
wodór. Może to spowodować wybuch 
lub pożar. Należy zatem unikać 
w jego otoczeniu iskier i źródeł 
otwartego ognia. Ładowanie należy 
przeprowadzać przy otwartych 
pokrywach.

OSTRZEŻENIE: Materiały łatwopalne 
mogą spowodować eksplozję lub 
pożar. W zbiorniku (zbiornikach) 
maszyny nie wolno używać 
materiałów łatwopalnych.

OSTRZEŻENIE: Materiały łatwopalne 
lub metale reaktywne mogą 
spowodować eksplozję lub pożar. Nie 
zbierać.

OSTRZEŻENIE O RUCHOMYCH 
SCHODACH: Przed wyznaczeniem 
trasy działania urządzenia zawsze 
ustawiaj pachołki lub inne blokady 
przy wejściach na schody ruchome 
oraz przy zejściach z nich.

To urządzenie jest wyposażone w 
technologię, która automatycznie 
komunikuje się za pośrednictwem sieci 
telefonii komórkowej. Urządzenie jest 
wyposażone w oprogramowanie BrainOS, 
które jest dostępne za pośrednictwem 
ekranu dotykowego interfejsu użytkownika 
BrainOS User Interface (UI).Unikaj obsługi 
urządzenia w miejscach, gdzie znajdują się 
inne urządzenia, które mogą być wrażliwe na 
zakłócenia elektromagnetyczne.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: 

1. Maszyny nie wolno obsługiwać:
 - Bez przeszkolenia i posiadania 

specjalnych uprawnień.

 - Bez uprzedniego przeczytania i 
zrozumienia niniejszego podręcznika.

 - Pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 - W trybie manualnym: W trakcie 

korzystania z telefonu komórkowego lub 
innego rodzaju urządzeń elektronicznych.

 - Bez posiadania fi zycznej i psychicznej 
zdolności postępowania zgodnie z 
instrukcją.

 - Z wyłączonym hamulcem.
 - Bez fi ltrów lub z zatkanymi fi ltrami.
 - Jeśli nie znajduje się ona we właściwym 

stanie.
 - W miejscach, w których występują 
łatwopalne opary/ciecze lub pyły.

 - Poza pomieszczeniami zamkniętymi. 
Maszyna jest przeznaczona wyłącznie do 
użytku w pomieszczeniach.

 - W miejscach o oświetleniu zbyt słabym, 
aby dostrzeżenie elementów sterowania 
maszyny lub jej obsługa były możliwe.

 - W miejscach, w których istnieje 
niebezpieczeństwo spadania 
przedmiotów.

 - Z tarczami i akcesoriami niedostarczonymi 
lub niezatwierdzonymi przez fi rmę 
Tennant. Używanie innych podkładek 
może zmniejszyć poziom bezpieczeństwa.

2. Przed uruchomieniem maszyny należy 
wykonać następujące czynności:

 - Sprawdzić szczelność maszyny.
 - Sprawdzić, czy wszystkie urządzenia 

zabezpieczające są na właściwych 
miejscach i działają prawidłowo.

 - Sprawdzić prawidłowe działanie hamulców 
i układu kierowniczego.

 - W trybie manualnym: Wyregulować fotel i 
zapiąć pas bezpieczeństwa (jeśli jest na 
wyposażeniu).

3. Podczas używania urządzenia w trybie 
manualnym:

 - Z urządzenia należy korzystać wyłącznie 
zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób 
opisany w niniejszym podręczniku.

 - Do zatrzymywania maszyny używać 
hamulca.

 - Zmniejszać prędkość jazdy przy skręcaniu 
i zawracaniu.

 - Powierzchnie nachylone i śliskie szorować 
powoli.

 - Nie wolno szorować na pochyłościach 
rampy przekraczających 7% / 4° lub 
transportować (GVWR) po pochyłościach 
rampy przekraczających 10,5% / 6°.

 - Przez drzwi i wąskie przejścia należy 
przejeżdżać powoli.

 - Uważać z belką ssącą w pobliżu osób 
postronnych i przeszkód.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA — NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ 
INSTRUKCJĘ
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 - Podczas ruchu maszyny wszystkie części 

ciała operatora muszą się znajdować 
wewnątrz przedziału operatora.

 - Podczas obsługi maszyny zawsze zwracać 
uwagę na otoczenie.

 - Zachowywać ostrożność podczas cofania.
 - W pobliże maszyny nie dopuszczać dzieci 

i osób postronnych.
 - Maszyny nie można używać jako zabawki.
 - Nie przewozić ludzi na żadnej części 

maszyny.
 - Zawsze przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa i ruchu drogowego.
 - Natychmiast zgłaszać przypadki awarii lub 

niepoprawnej pracy urządzenia.
 - Przestrzegać instrukcji mieszania, 

przenoszenia i utylizacji, zamieszczonych 
na pojemnikach z substancjami 
chemicznymi.

 - Należy umieścić odpowiednie 
oznakowanie do czyszczenia podłóg 
w miejscach, gdzie maszyna pracuje 
i gdzie przebywają ludzie, zgodnie ze 
standardowymi praktykami czyszczenia 
podłóg.

 - Przestrzegać zasad bezpieczeństwa 
dotyczących mokrych podłóg.

4. Podczas używania urządzenia w trybie 
robotycznym:

 - Z urządzenia należy korzystać wyłącznie 
zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób 
opisany w niniejszym podręczniku.

 - Gdy maszyna rozpocznie pracę w trybie 
robotycznym, należy obserwować 
wyniki szorowania, aby upewnić się, że 
wszystkie elementy działają prawidłowo.

 - Wyjąć kluczyk z przełącznika ON/OFF, bez 
ustawiania go w pozycji wyłączonej. Nie 
zakłóca to trasy robota i zapobiegnie jego 
kradzieży lub zgubieniu.

 - Nie próbować jeździć na maszynie.
 - Nie należy chwytać za kierownicę ani 

wkładać rąk lub ramion przez otwory w 
kierownicy. Kierownica może poruszać się 
gwałtownie i niespodziewanie podczas 
pracy w trybie robotycznym.

 - Nie należy używać urządzenia w 
miejscach wymagających bezawaryjnego 
działania (takich, w których awaria 
urządzenia mogłaby spowodować 
obrażenia ciała lub szkody materialne).

 - Przy pomocy fi zycznej bariery zabezpiecz 
nagłe spadki, schody, schody ruchome 
lub ruchome platformy w polu działania 
maszyny,

 - Nie używać drabin, rusztowań lub innych 
tymczasowych konstrukcji w obszarze 
działania maszyny.

 - Szorować wyłącznie płaskie, twarde 
powierzchnie o nachyleniu 2% lub 
mniejszym.

 - Nie należy używać maszyny na 
powierzchniach o niskiej przyczepności 
(lód, olej, itp.).

 - Nie zostawiać przewodów elektrycznych 
ani niskoprofi lowych przedmiotów (o 
wysokości mniejszej niż 10 cm od 
podłoża) w polu działania maszyny.

 - Podczas wchodzenia do wind lub przez 
drzwi automatyczne należy obsługiwać 
maszynę w trybie manualnym. Trasy w 
trybie robotycznym nigdy nie powinny 
obejmować wchodzenia do wind lub 
przechodzenia przez drzwi automatyczne.

 - W pobliże maszyny nie dopuszczać dzieci 
i osób postronnych.

 - Maszyny nie można używać jako zabawki.
 - Nie przewozić ludzi na żadnej części 

maszyny.
 - Zawsze przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa i ruchu drogowego.
 - Natychmiast zgłaszać przypadki awarii lub 

niepoprawnej pracy urządzenia.
 - Przestrzegać instrukcji mieszania, 

przenoszenia i utylizacji, zamieszczonych 
na pojemnikach z substancjami 
chemicznymi.

 - Należy umieścić odpowiednie 
oznakowanie do czyszczenia podłóg 
w miejscach, gdzie maszyna pracuje 
i gdzie przebywają ludzie, zgodnie ze 
standardowymi praktykami czyszczenia 
podłóg.

 - Przestrzegać zasad bezpieczeństwa 
dotyczących mokrych podłóg.

5. Przed pozostawieniem maszyny na pewien 
czas lub przed jej serwisowaniem należy 
wykonać następujące czynności:

 - Zatrzymać maszynę na równej 
powierzchni.

 - Wyłączyć maszynę i wyjąć kluczyk.

6. Podczas serwisowania maszyny należy 
przestrzegać następujących zaleceń:

 - Wszystkie prace wykonywać przy 
odpowiednim oświetleniu i dobrej 
widoczności.

 - Pomieszczenie powinno być dobrze 
wentylowane.

 - Nie dotykać ruchomych części maszyny. 
Nie nosić luźnej odzieży ani biżuterii, a 
długie włosy należy zabezpieczyć.

 - Przed podniesieniem maszyny należy 
zablokować koła.

 - Maszynę należy podnosić, chwytając tylko 
w wyznaczonych miejscach. Podeprzeć 
maszynę za pomocą podnośnika.

 - Używać podnośnika lub wyciągu, który 
utrzyma ciężar maszyny.

 - Nie pchać ani nie holować maszyny bez 
operatora na fotelu, który kontroluje 
maszynę.

 - Nie należy pchać ani holować maszyny po 
pochyłości z wyłączonym hamulcem.
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BEZPIECZEŃSTWO
- Nie wolno polewać lub spłukiwać maszyny, 

gdyż mogłoby to uszkodzić jej instalację 
elektryczną. Może nastąpić awaria układu 
elektrycznego. Używać zwilżonej szmatki.

- Ładowarkę zewnętrzną należy podłączać 
wyłącznie do gniazda o odpowiednim 
napięciu.

- Podczas działania ładowarki nie wolno 
odłączać przewodu stałoprądowego 
od gniazda maszyny. Mogłoby to 
doprowadzić do wyładowania łukowego. 
Jeśli konieczne jest przerwanie cyklu 
ładowania, należy najpierw odłączyć 
przewód od gniazda prądu przemiennego.

- Przed rozpoczęciem pracy należy 
odłączyć przewody od akumulatorów.

- Nie odłączać przyłączy akumulatora 
podczas ładowania maszyny. Może to 
spowodować uszkodzenie elektryczne 
maszyny.

- Nie ciągnąć za przewód ładowarki 
akumulatora w celu odłączenia. Chwycić 
wtyczkę przy gniazdku i wyciągnąć.

- Stosowanie niewłaściwych ładowarek grozi 
uszkodzeniem akumulatorów i stwarza 
niebezpieczeństwo pożaru.

- Nie należy ładować zamrożonych 
akumulatorów.

- Sprawdzić, czy przewód ładowania nie jest 
uszkodzony.

- Należy unikać bezpośredniego kontaktu z 
kwasem akumulatorowym.

- Trzymać wszystkie metalowe przedmioty z 
dala od akumulatorów.

- Stosować nieprzewodzące narzędzia do 
wyjmowania akumulatorów.

- Do podnoszenia akumulatorów stosować 
podnośnik i inne odpowiednie narzędzia.

- Akumulatory muszą być instalowane przez 
wykwalifi kowany personel.

- Przestrzegać lokalnych zasad 
bezpieczeństwa dotyczących wyjmowania 
akumulatorów.

- Wszystkie naprawy muszą być 
wykonywane przez wykwalifi kowany 
personel.

- Nie wolno wykonywać żadnych modyfi kacji 
maszyny.

- Używać części zamiennych dostarczanych 
lub zalecanych przez fi rmę Tennant.

Przy konserwacji maszyny (ciąg dalszy)
- Używać środków ochrony osobistej 

zgodnie z potrzebami oraz gdy zaleca to 
niniejsza instrukcja.

Ze względów bezpieczeństwa: 
stosować ochronę słuchu.

Bezpieczeństwo: zakładać rękawice 
ochronne.

Bezpieczeństwo: stosować ochronę 
oczu.

Ze względów bezpieczeństwa: 
zakładać ochronną maskę 
przeciwpyłową.

7. W przypadku korzystania z modelu z 
akumulatorem litowo-jonowym:
- Akumulator jest przeznaczony wyłącznie 

do określonych zastosowań urządzenia 
Tennant. Nie instalować akumulatora w 
niezatwierdzonych maszynach.

- Akumulator utylizować zgodnie z lokalnymi 
przepisami. Skontaktować się z serwisem 
fi rmy Tennant.

- W celu uzyskania instrukcji dotyczących 
właściwego transportu akumulatorów 
litowo-jonowych skontaktować się z 
serwisem fi rmy Tennant lub lokalnymi 
władzami.

- Stosować wyłącznie ładowarkę 
zatwierdzoną przez producenta OEM 
dostarczoną z akumulatorem litowo-
jonowym.

- Nie wystawiać akumulatora na działanie 
temperatur poniżej −20°C (-4°F) ani 
powyżej 40°C (104°F).

- Nie wolno używać ani przechowywać 
akumulatora w środowisku 
niebezpiecznym (naładowanym 
elektrycznie, o wysokiej wilgotności, 
ekstremalnych temperaturach i polach 
magnetycznych).

- Nie wystawiać akumulatora na działanie 
ognia lub plazmy.

- Nie demontować ani nieprawidłowo 
traktować akumulatora. Nie rozrywać 
taśmy uszczelniającej; spowoduje to 
unieważnienie gwarancji.

- Nie upuszczać, nie zgniatać ani nie 
narażać baterii na uderzenia, ponieważ 
może to spowodować jej rozgrzanie lub 
pożar.

- Nie wolno umieszczać akumulatora w 
ogniu lub wodzie; może to spowodować 
wybuch akumulatora.
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 BEZPIECZEŃSTWO  
 - Nie dotykać akumulatora mokrą ręką oraz 

unikać porażenia prądem.
 - Jeśli temperatura akumulatora jest 

nieprawidłowa, dochodzi do wycieku lub 
zachodzi inna nieprawidłowość, należy 
natychmiast przerwać jego użytkowanie 
lub naładować akumulator.

8. Podczas załadunku/rozładunku maszyny 
z ciężarówki lub przyczepy należy 
przestrzegać następujących zaleceń:

 - Użyć rampy, samochodu lub przyczepy, 
które utrzymają ciężar maszyny wraz z 
operatorem.

 - Opróżnić zbiorniki przed załadowaniem 
maszyny.

 - Nie prowadzić na śliskich rampach.
 - Zachować ostrożność podczas używania 

maszyny na rampach.
 - Nie ładować/rozładowywać na rampach o 

nachyleniu przekraczającym 15,8% / 9°.
 - Opuścić głowicę szorującą i belkę ssącą 

przed przywiązaniem maszyny.
 - Wyłączyć maszynę i wyjąć kluczyk.
 - Zablokować koła maszyny.
 - Użyć pasów do uwiązania kół w celu 

zabezpieczenia maszyny.
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BEZPIECZEŃSTWO
Na maszynie, w odpowiednich miejscach, 
umieszczono odpowiednie etykiety bezpieczeństwa. 
Wymieniać uszkodzone/brakujące etykiety

Akumulatory ołowiowo–
kwasowe

Akumulatory TPPL

ETYKIETA OSTRZEGAWCZA — 
Akumulatory wydzielają wodór 
w postaci gazowej. Może to 
spowodować wybuch lub 
pożar. Należy zatem unikać w 
jego otoczeniu iskier i źródeł 
otwartego ognia. Ładowanie 
należy przeprowadzać przy 
otwartych pokrywach.

Znajduje się w dolnej 
części panelu siedziska.

32474

1028824

33444

ETYKIETA OSTRZEGAW-
CZA — 
Akumulatory wydzielają 
wodór w postaci gazowej. 
Może to spowodować 
wybuch lub pożar. Należy 
zatem unikać w jego otoc-
zeniu iskier i źródeł ot-
wartego ognia. Ładowanie 
należy przeprowadzać przy 
otwartych pokrywach.

Znajduje się na panelu 
siedzenia.

ETYKIETA OSTRZEGAWC-
ZA — Materiały łatwopalne 
lub metale reaktywne 
mogą spowodować 
eksplozję lub pożar. Nie 
zbierać.

Znajduje się na 
panelu siedzenia.

ETYKIETA DLA 
BEZPIECZEŃSTWA — 
przed uruchomieniem maszy-
ny należy zapoznać się z 
instrukcją.

Znajduje się na panelu 
siedzenia.

W CELU ZAPEWNIENIA 
BEZPIECZEŃSTWA – El-
ementy elektryczne, przed 
otwarciem panelu należy 
użyć paska uziemiającego.

Znajduje się na panelu elek-
trycznym pod siedzeniem.

ETYKIETA OSTRZEGAWCZA — 
Materiały łatwopalne mogą 
spowodować wybuch lub pożar. W 
zbiorniku nie wolno używać materiałów 
łatwopalnych.

Znajduje się pod króćcem do 
napełniania roztworem i obok pedałów 
nożnych.

32467

32482

1257380

(4) 24V Lithium-Ion

Akumulator litowo-
jonowy
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ZASADA DZIAŁANIA

  PODZESPOŁY MASZYNY

A. Wąż spustowy zbiornika brudnej wody
B. Wąż spustowy zbiornika roztworu
C. Lewa osłona obwodowa
D. Chowane pasy (Anti-Joyride)
E. Ekran dotykowy interfejsu użytkownika (UI)
F. Panel sterowania
G. Zbiornik brudnej wody
H. Pokrywa zbiornika brudnej wody
I. Migające światło
J. Fotel operatora
K. Akumulatory
L. Złącze ładowania akumulatora
M. Pokrywa przedniego zbiornika roztworu

N. Zbiornik roztworu
O. Panel czujników
P. Pedał hamulca
Q. Pedał przyspieszania
R. Przednia osłona obwodowa
S. Boczna belka ssąca
T. Głowica szorująca
U. Prawa osłona obwodowa
V. Zatyczka napełniania zbiornika roztworu
W. Tylna belka ssąca
X. Wąż podciśnieniowy zasysający
Y. Kierownica

A

B

C

M

E

F

G

H

I
J

K
O

P

R

STU

V

W

X

D

L

N
Q

Y
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ZASADA DZIAŁANIA

ELEMENTY KONTROLNE I STERUJĄCE

A. Przełącznik włączania/wyłączania (ON/OFF)
B. Przycisk zatrzymania awaryjnego 

(umieszczony na panelu sterowania i z tyłu 
maszyny)

C. Przycisk 1-Step
D. Przycisk sygnału dźwiękowego
E. Przycisk docisku szczotki
F. Wskaźniki docisku szczotki
G. Kontrolki przepływu roztworu
H. Przycisk przepływu roztworu

I. Przycisk wentylatora odsysania/belki ssącej
J. ec-H2O lampka systemowa (opcja)
K. ec-H2O przycisk włączania/wyłączania 

systemu (opcja)
L. Przełącznik kierunków
M. Niebieski przycisk start/pauza
N. Światła sygnalizacyjne (tył)

D

E

F G
H

I

J

K

A B

C

L

B

M

N

N
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 ZASADA DZIAŁANIA  

KAMERY I CZUJNIKI

A. Czujniki – górny LIDAR
B. Światła sygnalizacyjne (przód)
C. Czujniki – Przednia kamera 2D
D. Czujniki – Przednia kamera 3D
E. Czujniki – Boczna kamera 2D (umieszczona 

z każdej strony maszyny)
F. Czujniki – Boczna kamera 3D (umieszczona 

z każdej strony maszyny) 
G. Czujniki – dolny LIDAR

D

E

F

A

C

BB

G
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USTAWIANIE MASZYNY

MONTAŻ ZESPOŁU BELEK SSĄCYCH
1. Zatrzymać maszynę na płaskiej powierzchni.

2. Wyłącz przełącznik WŁ./WYŁ..

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Umieścić tylną belkę ssącą pod uchwytem 
mocującym belki ssącej i dokręcić dwoma 
pokrętłami.

4. Podłączyć przewód podciśnieniowy do zespołu 
belek ssących. Umocować przewód za pomocą 
dostarczonych zacisków.

Wygięcie belki ssącej jest ustawiane w fabryce. 
Jeżeli krawędź belki wymaga regulacji, należy 
zapoznać się z sekcją REGULACJA WYGIĘCIA 
KRAWĘDZI TYLNEJ BELKI SSĄCEJ w 
niniejszym podręczniku.

MONTAŻ SZCZOTEK / PODKŁADEK
Aby zamontować szczotki lub podkładkę, należy 
zapoznać się z sekcją WYMIANA SZCZOTEK 
SZORUJĄCYCH LUB NAPĘDU PODKŁADKI w 
niniejszej instrukcji.

AKUMULATORY
Akumulatory litowo-jonowe należy naładować przed 
pierwszym użyciem; patrz rozdział ŁADOWANIE 
AKUMULATORÓW.

MOCOWANIE PRZEDNIEJ OSŁONY OBWODOWEJ
1. Zatrzymać maszynę na płaskiej powierzchni.

2. Wyłącz przełącznik WŁ./WYŁ..

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Umieść przednią osłonę obwodową pod przednią 
częścią maszyny.

4. Zamontuj przednią osłonę obwodową na 
przedniej części maszyny.
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  ec-H2O WKŁAD UZDATNIAJĄCY WODĘ (OPCJA)
System ec-H2O wyposażony jest we wkład 
uzdatniający wodę. Wkład służy do zabezpieczenia 
systemu rur maszyny przed osadzaniem się kamienia. 
T7 – Moduł znajduje się on pod fotelem.

Wkład uzdatniający wodę wymaga wymiany, gdy 
osiągnie maksymalny poziom zużycia wody lub 
upłynie termin przydatności wkładu do użytku, 
zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

W zależności od częstotliwości użytkowania maszyny 
nowo założony wkład może wystarczyć na okres od 
12 do 24 miesięcy.

Każdy wkład opatrzony jest datą produkcji. Czas 
przydatności do użytku niezainstalowanego wkładu 
wynosi jeden rok od daty produkcji. W przypadku 
wymiany nowego wkładu, należy zresetować licznik 
czasu modułu ec-H2O. Zobacz ec-H2O WYMIANA 
WKŁADU UZDATNIAJĄCEGO WODĘ.

UWAGA: Podczas pierwszego użycia lub po wymianie 
wkładu uzdatniającego wodę ustawiona wartość 
tempa przepływu roztworu w przypadku systemu 
ec-H2O będzie automatycznie zwiększona przez 
maksymalnie 75 minut.

Kontrolka systemu ec-H2O będzie migać na zielono/
czerwono, gdy nadejdzie czas wymiany wkładu.

   NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA ROZTWORU
DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Z tyłu maszyny znajduje się otwór do jej napełniania.

OSTRZEŻENIE: Materiały łatwopalne 
mogą spowodować eksplozję lub pożar. 
W zbiorniku (zbiornikach) maszyny nie 
wolno używać materiałów łatwopalnych.

PRZY SZOROWANIU KONWENCJONALNYM: 
Otworzyć króciec do napełniania zbiornika roztworu 
i częściowo napełnić go wodą (nie przekraczając 
60°C/140°F). Dolać wymaganą ilość detergentu, 
stosując się do instrukcji mieszania podanych na 
butelce. Następnie należy kontynuować napełnianie 
zbiornika roztworu ciepłą wodą do chwili, aż poziom 
wody znajduje się blisko otworu napełniania.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Podczas eksploatacji 
maszyny należy przestrzegać instrukcji mieszania 
oraz obchodzenia się umieszczonych na 
pojemnikach z chemikaliami.

ec-H2O – SZOROWANIE: Używać wyłącznie 
chłodnej, czystej wody (o temperaturze poniżej 
21°C/70°F). Nie dodawać żadnych konwencjonalnych 
detergentów, aby nie spowodować uszkodzenia 
systemu.

UWAGA: Podczas napełniania zbiornika roztworu 
z wiadra należy upewnić się, że wiadro jest czyste. 
Nie wolno używać tego samego wiadra zarówno do 
napełniania, jak i opróżniania maszyny.

UWAGA: Przy szorowaniu konwencjonalnym 
należy używać wyłącznie zalecanych detergentów. 
Uszkodzenie maszyny w wyniku użycia 
nieodpowiedniego detergentu unieważnia gwarancję 
producenta.
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ZASADA DZIAŁANIA ELEMENTÓW 
STERUJĄCYCH

PRZEŁĄCZNIK KIERUNKÓW
Naciśnij górną część przełącznika kierunkowego aby 
przesunąć urządzenie do przodu. Kontrolka strzałki 
do przodu znajdująca się na górze przełącznika zapali 
się, gdy maszyna zostanie ustawiona w kierunku do 
przodu.

Naciśnij dolną część przełącznika kierunkowego, aby 
przesunąć urządzenie do tyłu. Lampka strzałki cofania 
znajdująca się w dolnej części przełącznika zaświeci 
się, gdy maszyna zostanie ustawiona w kierunku 
tylnym.

USTAWIANIE TRYBÓW SZOROWANIA
Przed rozpoczęciem szorowania należy wybrać 
rodzaj szorowania, ec-H2O (opcja) lub szorowanie 
konwencjonalne. Następnie ustawić preferowaną siłę 
docisku szczotki oraz prędkość przepływu roztworu.

UWAGA: Urządzenie nie zapamiętuje ustawień 
przepływu roztworu i ciśnienia szczotki dla trasy 
zrobotyzowanej, ponieważ wymogi czyszczenia 
mogą się zmieniać. Wyreguluj ustawienia przepływu 
roztworu i nacisku szczotki przed naciśnięciem 
niebieskiego przycisku start/pauza, aby zainicjować 
trasę robota.

KONFIGURACJA PRZYCISKU ec-H2O

Przycisk ec-H2O umożliwia włączenie systemu ec-
H2O po włączeniu przycisku 1-Step. W tym trybie 
świeci się lampka w przycisku.

UWAGA: Światło systemu ec-H2O nie włączy się, 
dopóki urządzenie nie rozpocznie szorowania.

UWAGA: (dla modeli ec-H2O) Podczas pierwszego 
użycia lub po wymianie wkładu uzdatniającego wodę 
ustawiona wartość tempa przepływu roztworu w 
przypadku systemu ec-H2O będzie automatycznie 
zwiększona przez maksymalnie 75 minut.
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USTAWIANIE DOCISKU SZCZOTKI

W normalnych warunkach docisk szczotki powinien 
zostać ustawiony na minimalną wartość (dolna 
lampka). W warunkach silnego zabrudzenia, nacisk 
szczotki powinien być ustawiony na maksymalne 
ustawienie (środkowe lub górne światła). Szybkość 
jazdy i stan podłogi mają wpływ na skuteczność 
szorowania.

Przy włączonym przycisku 1-Step naciśnij przycisk 
nacisku szczotki, aby zwiększyć lub zwiększyć 
ustawienia nacisku szczotki. Wskaźnik docisku 
szczotki pokazuje aktualnie ustawiony docisk.

USTAWIENIA PRZEPŁYWU ROZTWORU

Przy normalnym zabrudzeniu poziom przepływu 
roztworu należy ustawić na minimalną wartość 
(dolna lampka). W warunkach silnego zabrudzenia, 
poziom przepływu roztworu powinien być ustawiony 
na wyższą wartość (środkowe lub górne światła). 
Szybkość jazdy i stan podłogi mają wpływ na 
skuteczność szorowania.

Przy włączonym przycisku 1-Step nacisnąć przycisk 
przepływu roztworu, aby zwiększyć lub zmniejszyć 
przepływ roztworu. Wskaźnik przepływu roztworu 
wyświetla aktualne ustawienie przepływu roztworu.

UWAGA: Zaleca się stosowanie średnich lub 
wysokich poziomów przepływu roztworu dla 
podłóg niepowlekanych lub niepolerowanych 
(bardziej porowatych). Dotyczy to zarówno trybu 
konwencjonalnego, jak i ec-H2O.

UWAGA: Urządzenie będzie działać przez dłuższy 
czas, jeśli ustawienia nacisku szczotki i przepływu 
roztworu zostaną ustawione na najniższe wartości 
(dolne lampki).

ec-H2O USTAWIENIE PRZEPŁYWU ROZTWORU

Aby wyregulować natężenie przepływu roztworu 
podczas szorowania ec-H2O, naciśnij przycisk 
przepływu roztworu znajdujący się na module ec-H2O. 
Jedna kontrolka LED = mała szybkość, dwie kontrolki 
LED = średnia szybkość, trzy kontrolki LED = duża 
szybkość. Moduł 
ec-H2O znajduje się pod siedzeniem.
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PRZYCISKI ZATRZYMANIA AWARYJNEGO
Ta maszyna jest wyposażona w dwa przyciski 
zatrzymania awaryjnego, jeden na panelu sterowania, 
a drugi z tyłu pokrywy zbiornika odzyskiwania. 
Przycisków wyłącznika awaryjnego należy używać 
tylko w sytuacjach awaryjnych, ponieważ roztwór 
może potencjalnie uwolnić się z węża ssącego ssawy 
na podłogę, stwarzając zagrożenie poślizgnięciem.

UWAGA: Przyciski te nie powinny być używane do 
normalnego zatrzymywania się, ponieważ może dojść 
do przedwczesnego zużycia hamulca postojowego i/
lub układu napędowego.

Naciśnij przycisk wyłącznika awaryjnego w sytuacji 
awaryjnej, aby zatrzymać zasilanie maszyny. 

Natychmiast po naciśnięciu jednego z przycisków 
zatrzymania awaryjnego na ekranie dotykowym UI 
pojawi się ekran Naciśnięto przycisk zatrzymania 
awaryjnego. Postępuj zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie dotykowym UI.

Obróć przycisk zatrzymania awaryjnego służący 
do zatrzymywania maszyny, w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara, aby wyłączyć funkcję 
zatrzymania awaryjnego. Komunikat Zwolnienie 

przycisku zatrzymania awaryjnego pojawi się na 
ekranie dotykowym UI bezpośrednio po odblokowaniu 
przycisku zatrzymania awaryjnego. Dotknij OK.

Jeśli przycisk zatrzymania awaryjnego został 
naciśnięty, gdy maszyna znajdowała się na 
automatycznej trasie, naciśnij niebieski przycisk 
Start/pauza, aby wznowić szorowanie w trybie 
automatycznym. Gdy maszyna rozpocznie pracę 
w trybie robotycznym, należy obserwować wyniki 
szorowania, aby upewnić się, że wszystkie elementy 
działają prawidłowo.

Jeśli przycisk zatrzymania awaryjnego został 
naciśnięty, gdy urządzenie znajdowało się w trybie 
ręcznym lub podczas nauki nowej trasy, naciśnij 
przycisk 1-Step i wznów pracę urządzenia w trybie 
ręcznym lub naukę nowej trasy.

UWAGA: Podczas programowania maszyny przycisk 
1-Step musi zostać wciśnięty przed rozpoczęciem 
procesu, po zwolnieniu przycisku zatrzymania 
awaryjnego. Przycisk 1-Step jest automatycznie 
wyłączany, gdy włączony jest przycisk zatrzymania 
awaryjnego. Musi zostać ponownie włączony, aby 
kontynuować naukę maszyny.
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LICZNIK GODZIN PRACY MASZYNY
Licznik godzin zapisuje liczbę godzin pracy maszyny. 
Te informacje są przydatne podczas czynności 
serwisowych. Licznik godzin znajduje się pod fotelem 
operatora, obok wyłączników automatycznych.

ec-H2O SYSTEMOWE ŚWIATŁO WSKAŹNIKOWE
UWAGA: Światło wskaźnikowe systemu ec-H2O 
nie włączy się, dopóki urządzenie nie rozpocznie 
szorowania.

ec-H2O KOD ŚWIATŁA 
WSKAŹNIKOWEGO 
SYSTEMU

STAN

Stałe zielone Normalna praca

Migające czerwone Przeterminowany wkład 
uzdatniający wodę. 
Wymienić wkład

Stałe lub migające* 
czerwone

Skontaktuj się z 
przedstawicielem serwisu 
fi rmy Tennant

Jeśli światło wskaźnikowe systemu ec-H2O zacznie 
migać na zielono/czerwono, należy wymienić wkład 
uzdatniający wodę (Patrz: ec-H2O WYMIANA 
WKŁADU UZDATNIAJĄCEGO WODĘ).

*Sprawdzić, czy detergent czyszczący został 
dodany do zbiornika roztworu. Jeżeli system ec�
H2O pracował z detergentem czyszczącym, należy 
opróżnić zbiornik roztworu, dodać czystej wody i 
uruchomić system ec-H2O na tak długo, aż zniknie 
kod światła wskaźnikowego.

NIEBIESKI PRZYCISK START/PAUZA
Urządzenie jest wyposażone w niebieski przycisk 
Start/pauza na tylnej ściance. Służy on do 
uruchamiania automatycznej trasy lub wstrzymywania 
trasy w toku. Po wybraniu zapisanej trasy nawigacji 
na ekranie dotykowym UI, niebieski przycisk Start/
pauza zacznie migać. Po uruchomieniu trasy w 
trybie automatycznym, niebieski przycisk Start/pauza 
przestanie migać i pozostanie stale podświetlony 
podczas pracy automatycznej. Niebieski przycisk 
Start/pauza jest wyłączony, gdy maszyna pracuje w 
trybie ręcznym.

Po wybraniu zapisanej trasy nawigacji na ekranie 
dotykowym UI naciśnij migający niebieski przycisk 
Start/Pause, aby rozpocząć trasę w trybie 
automatycznym. W razie potrzeby, podejdź do 
urządzenia od tyłu i ponownie naciśnij niebieski 
przycisk Start/pauza w celu wstrzymania trasy 
automatycznej w trakcie procesu. Maszyna przestaje 
poruszać się do przodu, a szczotka szorująca 
przestaje się obracać. Odkurzacz pozostaje włączony 
przez krótki czas, aby zebrać pozostały roztwór, a 
następnie wyłącza się.

Maszyną można kierować ręcznie, gdy wstrzymana 
jest trasa automatyczna. Może być to konieczne, 
jeśli na drodze znajduje się przeszkoda, której 
maszyna nie jest w stanie samodzielnie ominąć. 
Oprogramowanie nawigacyjne będzie śledzić 
bieżącą lokalizację urządzenia na trasie. 
Umożliwia też wznawianie trasy. Naciśnij ponownie 
niebieski przycisk Start/pauza, aby wznowić trasę 
automatyczną. Gdy maszyna rozpocznie pracę 
w trybie robotycznym, należy obserwować wyniki 
szorowania, aby upewnić się, że wszystkie elementy 
działają prawidłowo.
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 NIEBIESKIE ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE (OPCJA)
Niebieskie światło ostrzegawcze oświetla podłogę 
z przodu maszyny, aby ostrzec przechodniów, że 
maszyna znajduje się w pobliżu. Niebieskie światło 
ostrzegawcze włącza się automatycznie po obróceniu 
kluczyka w położenie włączone. Należy ustawić 
przednie światło ostrzegawcze w taki sposób, aby ich 
promień padał wystarczająco daleko od maszyny, by 
odpowiednio ostrzegać przechodniów o zbliżaniu się 
maszyny.

EKRAN DOTYKOWY INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA 
(UI)
Ekran dotykowy interfejsu użytkownika (UI) 
umieszczony po lewej stronie kierownicy. Ekran 
dotykowy UI zapewnia ekran logowania do systemu, 
dostęp do wszystkich elementów sterujących pracą 
urządzenia, akumulatora, zbiornika na roztwór 
i alarmów zbiornika uzdatniania. Gdy zadanie 
konserwacyjne wymaga natychmiastowej uwagi, na 
ekranie dotykowym UI pojawia się sygnał alarmu.

Po włączeniu urządzenia, oprogramowanie 
BrainOS zostanie automatycznie załadowane. Po 
inicjalizacji należy wprowadzić kod PIN (osobisty 
numer identyfi kacyjny), aby uzyskać dostęp do 
oprogramowania BrainOS i korzystać z jego funkcji 
automatycznych.
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WSKAŹNIK ROZŁADOWANIA AKUMULATORA

Wskaźnik rozładowania akumulatora wskazuje poziom 
naładowania akumulatora.

Gdy akumulatory są w pełni naładowane, wskaźnik 
rozładowania akumulatora jest całkowicie wypełniony. 
W miarę rozładowywania się akumulatorów, wskaźnik 
rozładowania akumulatora przesuwa się z prawej 
strony na lewą.

Gdy poziom naładowania akumulatorów jest niski, na 
ekranie dotykowym UI wyświetla się alarm. Wszystkie 
funkcje szorowania zostają zatrzymane, ale maszyna 
może być nadal prowadzona. Naładować akumulator 
Patrz: ŁADOWANIE AKUMULATORÓW w dziale 
KONSERWACJA.

UWAGA: Akumulatorów nie należy ładować częściej 
niż to konieczne. Nadmierne ładowanie może skrócić 
czas użytkowania akumulatorów. Najlepiej jest 
ładować akumulatory tylko wtedy, gdy pojawia się 
komunikat informujący o takiej konieczności. Zobacz 
punkt AKUMULATORY w sekcji KONSERWACJA.

ROC: ROBOTYCZNE CENTRUM OPERACYJNE 
(oprogramowanie BrainOS)

Oprogramowanie BrainOS zapewnia dostęp do 
Robotycznego Centrum Operacyjnego Brain Corp, 
znanego również jako ROC. ROC to zarządzane 
przez techników z Brain Corp., oparte na chmurze 
robotyczne centrum operacyjne, które zwiększa 
możliwości maszyny dzięki monitorowaniu i analizie. 
ROC jest podłączone przez modem 4G LTE i nie 
wymaga interakcji użytkownika w celu nawiązania 
połączenia. Nowe wersje oprogramowania są 
automatycznie aktualizowane w urządzeniu. 
Ekran New Update Available (Nowa aktualizacja 
jest dostępna) pojawi się na ekranie dotykowym 
interfejsu użytkownika, gdy pojawi się możliwość 
zaktualizowania maszyny o nowe oprogramowanie. 
AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA BRAINOS

Wskaźnik ROC znajduje się na pasku stanu ekranu 
dotykowego UI. Gdy wskaźnik jest podświetlony, 
oznacza to, że urządzenie jest pomyślnie połączone 
z ROC. Jeśli wskaźnik jest szary, oznacza to, że 
ROC nie jest połączony i nie może być sparowany z 
telefonem komórkowym.

Połączony Niepołączony
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AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA BRAINOS

Aktualizacje Over-the-air pozwalają na zdalne 
pobieranie nowych wersji oprogramowania 
BrainOS poprzez wbudowany modem. Dzięki tej 
możliwości, urządzenie zawsze posiada najnowsze 
oprogramowanie BrainOS, co jest ważne przy 
wdrażaniu nowych funkcji i ulepszeń.

Kluczowe jest, aby wszystkie urządzenia miały 
zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania 
BrainOS.

Po wyświetleniu ekranu Dostępna nowa aktualizacja 
należy wykonać poniższe czynności:

UWAGA: Nie należy prowadzić urządzenia, gdy 
dostępna jest nowa aktualizacja oprogramowania lub 
gdy oprogramowanie jest aktualizowane.

1. Zaparkuj urządzenie.

2. Na ekranie Dostępna nowa aktualizacja 
wybierz Aktualizuj, aby rozpocząć aktualizację 
oprogramowania.

UWAGA: Nie należy kierować urządzeniem po 
wybraniu przycisku Aktualizuj w celu rozpoczęcia 
aktualizacji oprogramowania. Aktualizacja 
oprogramowania musi zostać ukończona przed 
uruchomieniem maszyny.

3. Po ukończeniu aktualizacji oprogramowania 
wybierz Zakończono.

4. Aby ukończyć aktualizację, należy ponownie 
uruchomić komputer.
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JAK DZIAŁA MASZYNA

Składniki służące do szorowania obejmują: zbiornik 
roztworu, szczotki szorujące lub podkładki, belkę 
ssącą, wentylator odsysania i zbiornik brudnej wody.

Przyciski na panelu sterowania sterują funkcjami 
szorowania maszyny. Przycisk 1-Step włącza i 
wyłącza zaprogramowane funkcje szorowania. 
Przycisk ec-H2O (opcja) włącza system elektrycznego 
przekształcania wody ec-H2O NanoClean. Przycisk 
wentylatora odsysania/belki ssącej włącza i wyłącza 
wentylator odsysania oraz podnosi i opuszcza belkę 
ssącą. Przyciski docisku szczotki sterują dociskiem 
szczotki szorowania, a przyciski roztworu sterują 
przepływem roztworu.

Kierownica służy do kontrolowania toru jazdy 
maszyny. Przełącznik kierunków kontroluje 
jazdę urządzenia do przodu lub do tyłu. Pedał 
przyspieszania steruje szybkością maszyny. Pedał 
hamulca spowalnia i zatrzymuje maszynę.

UWAGA: Rodzaj szczotek lub podkładek, których 
należy użyć, zależy od ilości i rodzaju zanieczyszczeń. 
Szczegółowe zalecenia zostały podane w sekcji 
Informacje o szczotkach w niniejszym podręczniku. 
Można je również uzyskać od przedstawiciela fi rmy 
Tennant.

Urządzenie jest wyposażone w oprogramowanie 
BrainOS, które jest dostępne za pośrednictwem 
ekranu dotykowego interfejsu użytkownika (UI), 
znanego również jako ekran dotykowy UI. Technologia 
BrainOS oferuje funkcję trybu robotycznego, która 
umożliwia maszynie wykonywanie pracy czyszczenia 
podłóg według jednej z zapisanych tras nawigacyjnych 
bez bezpośredniego sterowania przez operatora w 
czasie rzeczywistym. Maszyna może pracować w 
trybie automatycznym tylko w obszarach, gdzie trasy 
czyszczenia zostały nauczone i zapisane. Maszynę 
można nauczyć standardowych tras czyszczenia 
lub, jeśli jest włączona, trasy wypełniania obszaru, w 
której operator wskazuje trasę z obwodem obszaru do 
wyczyszczenia, a maszyna sama określa najlepszą 
trasę prowadzącą do wyczyszczenia obszaru. Ekran 
dotykowy UI umożliwia operatorowi wprowadzenie 
nowej trasy czyszczenia, automatyczne wykonywanie 
istniejącej trasy czyszczenia, dostęp do pojawiających 
się komunikatów alarmowych i wiele innych. Zapewnia 
również stałą widoczność stanu akumulatorów i 
połączenia ROC.

Przed użyciem maszyny w trybie automatycznym 
należy na stałe zainstalować znaczniki bazowe. 
Znacznik bazowy to unikatowy identyfi kator kodowy, 
który urządzenie skanuje w celu określenia swojej 
aktualnej lokalizacji, a także wszelkich tras, które 
zostały zapisane w tym konkretnym znaczniku 
domu. Urządzenie jest przystosowana do pracy z 
maksymalnie 10 markerami bazowymi. W każdym 
markerze bazowym można zapisać do 6 tras, co daje 
łącznie 60 tras.

SZOROWANIE KONWENCJONALNE
Woda i detergent ze zbiornika roztworu wypływają 
na podłogę przez zawór roztworu. Szczotki czyszczą 
podłogę odpowiednim roztworem wody i detergentu. 
W miarę przesuwania się do przodu belka ssąca 
zbiera brudny roztwór z podłogi. Siła odsysania 
wytworzona przez wentylator odsysania wciąga 
brudny roztwór z belki ssącej do zbiornika brudnej 
wody.

ec-H2O SYSTEM SZOROWANIA (OPCJONALNIE)
W przypadku technologii ec-H2O NanoClean przez 
moduł przepływa zwykła woda. Jest ona elektrycznie 
przekształcana w roztwór czyszczący. Przekształcona 
woda wchodzi w reakcję z brudem, rozbijając go 
na mniejsze cząsteczki. Wyciąga je z zabrudzonej 
powierzchni i łatwo wysysa zgromadzoną ziemię. 
Następnie powraca do stanu normalnego w zbiorniku 
brudnej wody.

System ec-H2O może być wykorzystywany w 
zastosowaniach wymagających podwójnego 
szorowania.

UWAGA: Systemu ec-H2O nie można włączać, gdy 
w zbiorniku roztworu znajdują się konwencjonalne 
detergenty czyszczące. Przed użyciem systemu 
ec-H2O należy opróżnić, przepłukać i napełnić 
zbiornik roztworu tylko zimną, czystą wodą. 
Konwencjonalne detergenty czyszczące i środki 
regenerujące mogą spowodować uszkodzenie 
systemu rozwiązań ec-H2O.
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INFORMACJE O SZCZOTKACH

W celu uzyskania najlepszych wyników czyszczenia 
należy używać typu szczotki i podkładki 
odpowiedniego do danego zastosowania. Poniżej 
opisano przeznaczenie poszczególnych szczotek i 
podkładek.

UWAGA: Rodzaj szczotek lub podkładek, których 
należy użyć, zależy od ilości i rodzaju zanieczyszczeń. 
Więcej zaleceń można uzyskać od przedstawiciela 
fi rmy Tennant.

Polipropylenowa szczotka – Polipropylenowe 
włosie do ogólnych zastosowań unosi lekko ubite 
zabrudzenia bez rysowania powlekanych podłóg o 
wysokim połysku.

Szczotka nylonowa – Miękkie, nylonowe włosie jest 
zalecane do szorowania podłóg powlekanych. Czyści 
bez zarysowań.

Szczotka Super AB – Włókno nylonowe o ziarnistości 
ściernej do usuwania plam i zbitych zanieczyszczeń 
– agresywne działanie na każdej powierzchni. Dobrze 
czyści zakumulowany brud, smary lub ślady opon.

Podkładka zdzierająca (brązowa) – stosowana do 
zdzierania wykończenia podłogi i przygotowania do 
nałożenia ponownej powłoki.

Podkładka szorująca (niebieska) – stosowana do 
szorowania o średniej i dużej intensywności. Usuwa 
brud, ślady wycieków i zarysowania.

Podkładka wygładzająca (czerwona) – stosowana 
do lekkiego szorowania, nieusuwającego wykończenia 
podłogi.

Podkładka polerująca (biała) – stosowana do 
konserwacji podłóg polerowanych.

Wytrzymała podkładka zdzierająca (czarna) – 
stosowana do intensywnego zdzierania wykończenia/
pokrycia podłogi lub do bardzo intensywnego 
szorowania. Podkładkę można używać wyłącznie 
z napędem podkładek na zacisk, a nie napędem 
podkładek na rzepy.

Podkładka do przygotowania powierzchni 
(kasztanowa) – do bardzo intensywnego czyszczenia 
bez użycia środków chemicznych i do przygotowania 
podłogi do ponownego powleczenia

Napęd podkładek z zaciskiem – Powierzchnia 
podłoża z zaciskiem umożliwia pełną użytkowość 
i zamocowanie podkładek bez wpływu na jakość 
działania. Urządzenie centrujące aktywowane 
sprężynowo współpracuje ze wszystkimi podkładkami 
fi rmy Tennant, umożliwiając szybką i łatwą ich 
wymianę.

Napęd podkładek na rzepy— standardowy napęd 
podkładek z krótkim włosiem lub rzepami na 
spodniej powierzchni, przytrzymującymi podkładkę 
we właściwym miejscu. Ten napęd współdziała 
ze wszystkimi podkładkami z wyjątkiem czarnej, 
wysokowydajnej podkładki.
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OBSŁUGA MASZYNY

LISTA KONTROLNA CZYNNOŚCI PRZED 
URUCHOMIENIEM

  Sprawdź maszynę na ewentualność wycieków.

  Sprawdzić poziom płynu w akumulatorze i stan 
jego naładowania.

  Sprawdzić, czy uszczelki pokrywy zbiornika nie 
są uszkodzone lub zużyte.

  Oczyścić fi ltr wlotowy wentylatora odsysającego.

  Sprawdzić stan szczotek szorujących. Należy 
usunąć wszelkie sznurki, paski, opakowania 
plastikowe lub inne zanieczyszczenia, które się 
na nie nawinęły.

  Sprawdzić, czy belki ssące nie są uszkodzone, 
zużyte oraz, czy nie należy wyregulować ich 
krzywizny.

  Sprawdź lewą osłonę obwodową, prawą osłonę 
obwodową, przednią osłonę obwodową i włosie 
osłony obwodowej pod kątem zanieczyszczeń, 
uszkodzeń i zużycia. Upewnij się, że lewa osłona 
obwodowa jest zamknięta i zabezpieczona 
sworzniem łączącym.

  Sprawdzić, czy wąż podciśnieniowy nie jest 
zabrudzony lub zablokowany.

  Opróżnić i oczyścić zbiornik brudnej wody.

  Sprawdzić prawidłowe działanie hamulców i 
układu kierowniczego.

  Sprawdzić zapisy serwisowe, aby określić 
wymagane czynności konserwacyjne.

  Sprawdź, czy przednie i boczne kamery 2D 
i 3D oraz górny i dolny czujnik LIDAR nie 
są zabrudzone, zakurzone lub zamazane. 
Użyj dołączonej ściereczki z mikrofi bry do 
wyczyszczenia wszystkich kamer i czujników 
LIDAR.

  Sprawdź klakson, światła przednie, światła tylne, 
światła ostrzegawcze i alarmy dźwiękowe (o ile 
maszyna jest w nie wyposażona).

  ec-H2O Szorowanie: Upewnić się, że wszystkie 
konwencjonalne środki czyszczące zostały 
usunięte i wypłukane ze zbiornika roztworu.

  ec-H2O Szorowanie: Sprawdzić, że zbiornik 
roztworu został napełniony tylko czystą, zimną 
wodą.



26 T7AMR 9020401 (1-2022)

ZASADA DZIAŁANIA
PODCZAS OBSŁUGI MASZYNY (TRYB 
AUTOMATYCZNY/RĘCZNY)
Przed przystąpieniem do szorowania należy usunąć 
dywany, przeszkody i zbyt duże zanieczyszczenia. 
Zebrać kawałki drutu, sznurki, szpagaty, duże kawałki 
drewna lub innych zanieczyszczeń, które mogą wbić 
się lub owinąć wokół szczotek.

Tor jazdy powinien być jak najbardziej prosty. Należy 
unikać uderzania w przeszkody i nie dopuszczać do 
tworzenia rys na bokach maszyny. Drogi szorowania 
powinny zachodzić na siebie o kilka centymetrów.

W trakcie jazdy należy unikać zbyt gwałtownych 
ruchów kierownicą. Maszyna jest bardzo czuła na 
ruch kierownicy. Należy unikać gwałtownych skrętów z 
wyjątkiem nagłych wypadków.

Podczas szorowania należy ustawić szybkość 
maszyny, ciśnienie szczotki i przepływ roztworu 
zgodnie z wymaganiami. Należy użyć jak najniższych 
możliwych ustawień docisku szczotki i przepływu 
roztworu.

Jeżeli skuteczność szorowania pogarsza się, należy 
je zatrzymać i zapoznać się z sekcją WYKRYWANIE I 
USUWANIE USTEREK W MASZYNIE.

Po zakończeniu szorowania należy wykonać 
procedurę codziennej konserwacji (zob. 
KONSERWACJA MASZYNY).

Na powierzchniach pochyłych należy jechać maszyną 
powoli. Przy zjeździe maszyną z pochyłości używać 
pedału hamulca do kontrolowania szybkości. Na 
powierzchniach pochyłych szorować raczej w 
kierunku wzniesienia. Nie należy uczyć urządzenia 
automatycznej trasy na płaszczyźnie wznoszącej się 
lub opadającej.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Podczas eksploatacji 
maszyny w trybie manualnym, na powierzchniach 
nachylonych i śliskich należy się poruszać powoli.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Podczas używania 
maszyny należy umieścić odpowiednie 
oznakowanie informujące o czyszczeniu podłóg 
w miejscach, gdzie przebywają ludzie; zgodnie ze 
standardowymi praktykami czyszczenia podłóg. 
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących 
mokrych podłóg.

Więcej informacji na temat zastosowań i ograniczeń 
można znaleźć w (EULA) umowie licencyjnej 
użytkownika końcowego oprogramowania 
Autonomous Navigation Software.

Nie należy używać urządzenia w miejscach, w których 
temperatura otoczenia przekracza 40°C (104°F). Nie 
należy korzystać z funkcji szorowania w miejscach, 
gdzie temperatura otoczenia wynosi poniżej 2°C 
(38°F).

DLA BEZPIECZEŃSTWA: W trybie ręcznym 
nie wolno szorować na pochyłościach rampy 
przekraczających 7% / 4° lub transportować 
(GVWR) po pochyłościach rampy 
przekraczających 10,5% / 6°.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Gdy maszyna pracuje 
w trybie automatycznym, należy szorować tylko 
płaskie, twarde powierzchnie o nachyleniu 2% lub 
mniejszym.

Aby chronić dolny czujnik LIDAR przed uszkodzeniem 
przez przechodniów, wózki sklepowe, itp... zawsze 
parkuj maszynę przodem do ściany lub bariery.

PODCZAS OBSŁUGI MASZYNY (TYLKO TRYB 
AUTOMATYCZNY)
Gdy maszyna pracuje w trybie automatycznym, 
należy szorować tylko płaskie, twarde powierzchnie o 
nachyleniu 2% lub mniejszym.

Maszyna nie jest zaprojektowana ani przeznaczona do 
użytku w środowiskach wymagających bezawaryjnej 
pracy, w tym między innymi do wszelkich zastosowań, 
w których awaria maszyny mogłaby spowodować 
obrażenia ciała lub szkody materialne.

Nie próbuj jeździć na maszynie, gdy pracuje ona 
w trybie automatycznym. Maszyna wyposażona 
jest w czujniki zabezpieczające przed kradzieżą. W 
przypadku próby siadania na fotelu lub chwycenia 
kierownicy podczas pracy w trybie automatycznym, 
maszyna zatrzyma się i uruchomi alarm. Operator 
jest odpowiedzialny za nadzorowanie i monitorowanie 
bezpiecznej pracy maszyny.
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SZOROWANIE - TRYB MANUALNY

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Nie wolno używać 
maszyny bez poznania i zrozumienia treści 
podręcznika operatora.

1. Włącz przełącznik WŁ./WYŁ..

2. Wybrać preferowane ustawienia dla funkcji 
szorowania (zobacz TRYBY USTAWIENIA 
SZOROWANIA).

3. Naciśnij przycisk 1-Step. Zapali się lampka 
przycisku. Zostaną włączone wszystkie wstępnie 
ustawione funkcje szorowania.

UWAGA: NIE NALEŻY włączać systemu ec-H2O 
przy szorowaniu konwencjonalnym. Konwencjonalne 
detergenty czyszczące i środki regenerujące mogą 
spowodować uszkodzenie systemu rozwiązań ec-
H2O. Przed uruchomieniem systemu ec-H2O należy 
opróżnić, przepłukać i napełnić zbiornik roztworu 
chłodną, czystą wodą.

4. Ustaw przełącznik kierunku w stronę, w którą 
maszyna będzie się poruszać (do przodu lub do 
tyłu).

UWAGA: Maszyna może szorować zarówno podczas 
jazdy do przodu, jak i do tyłu.

UWAGA: Podczas jazdy do tyłu belka ssąca zostanie 
automatycznie uniesiona. Zapobiega to uszkodzeniu 
belki ssącej. Gdy maszyna porusza się do tyłu, 
wentylator zasysania zostanie po krótkiej chwili 
zatrzymany.

5. Aby rozpocząć szorowanie, naciśnij pedał 
przyspieszania.

OSTRZEŻENIE: Materiały łatwopalne lub 
metale reaktywne mogą spowodować 
eksplozję lub pożar. Nie zbierać.
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6. Zwolnij pedał napędu, aby zatrzymać urządzenie. 

Po zatrzymaniu maszyny zostaną wyłączone 
funkcje szorowania i włączony automatyczny 
hamulec postojowy.

Pedał hamulca służy do sterowania urządzeniem 
w przypadku konieczności szybszego zatrzymania 
lub pracy na pochyłości. Podczas szorowania 
nie wolno używać urządzenia na pochyłościach 
przekraczających 7% (4°).

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Podczas eksploatacji 
maszyny w trybie manualnym, na powierzchniach 
nachylonych i śliskich należy się poruszać powoli.

7. Naciśnij przycisk 1-Step, aby zatrzymać 
szorowanie. Zgaśnie lampka przycisku 1-Step, a 
funkcje szorowania zostaną po krótkiej przerwie 
wyłączone.

PODWÓJNE SZOROWANIE
UWAGA: Podwójne szorowanie jest dostępne tylko w 
trybie manualnym.Nie wolno pracować urządzeniem 
na automatycznej trasie czyszczenia z belką ssącą w 
pozycji podniesionej (podwójne szorowanie).

W przypadku silnie zanieczyszczonych obszarów 
należy stosować metodę podwójnego szorowania.

Podwójne szorowanie można wykonać, używając 
opcjonalnego SYSTEMU SZOROWANIA 
ec-H2O lub SZOROWANIA KONWENCJONALNEGO.

Przed rozpoczęciem podwójnego szorowania należy 
usunąć boczne belki ssące, aby nie odprowadzały one 
wody. Aby zdjąć boczne belki ssące, należy opuścić 
głowicę szorującą, a następnie wyjąć kołki blokujące z 
przodu i z tyłu belek ssących.

Aby uruchomić podwójne szorowanie, naciśnij 
przycisk 1-Step, a następnie przycisk wentylatora 
odsysania. Lampka nad przyciskiem wentylatora 
odsysania zgaśnie, belka ssąca zostanie uniesiona, 
a wentylator odsysania wyłączy się. Następnie należy 
rozpocząć szorowanie obszaru.

Pozostawić roztwór czyszczący na podłodze na 3–5 
minut.
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Zamocować boczne belki ssące z powrotem na 
maszynie przed powtórnym szorowaniem podłogi.

UWAGA: Boczne belki ssące łatwiej jest zamocować 
na maszynie, gdy głowica szorująca jest częściowo 
opuszczona. Pozostawiony jest dzięki temu luz do 
zamocowania kołków blokujących.

Powtórnie naciśnij przycisk wentylatora odsysania, 
aby opuścić belkę ssącą i włączyć wentylator 
odsysania. Zapali się lampka nad przyciskiem 
wentylatora odsysania. Wyszorować podłogę drugi 
raz, zbierając roztwór czyszczący.

OSTRZEŻENIE: Materiały łatwopalne lub 
metale reaktywne mogą spowodować 
eksplozję lub pożar. Nie zbierać.

TRYB ZBIERANIA WODY (BEZ SZOROWANIA)
Maszyny można użyć do zbierania wody lub wycieków 
płynów niepalnych bez szorowania.

Aby zebrać wodę lub wycieki płynów niepalnych, 
należy upewnić się, że przycisk 1-Step nie jest 
włączony. Lampka w przycisku 1-Step musi być 
wyłączona.

OSTRZEŻENIE: Materiały łatwopalne lub 
metale reaktywne mogą spowodować 
eksplozję lub pożar. Nie zbierać.

Następnie naciśnij przycisk wentylatora odsysania/
belki ssącej. Zapali się lampka nad przyciskiem 
wentylatora odsysania/belki ssącej, belka ssąca 
zostanie opuszczona, a wentylator odsysania włączy 
się. Można teraz zebrać wodę lub wyciek płynu 
niepalnego.
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SZOROWANIE – TRYB AUTOMATYCZNY

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Nie wolno używać 
maszyny bez poznania i zrozumienia treści 
podręcznika operatora.

USTAL ZNACZNIKI BAZY
Przed użyciem maszyny w trybie automatycznym 
należy na stałe zainstalować znaczniki bazowe. 
Znacznik bazowy to unikatowy identyfi kator kodowy, 
który urządzenie skanuje w celu określenia swojej 
aktualnej lokalizacji, a także wszelkich tras, które 
zostały zapisane w tym konkretnym znaczniku 
bazowym. Urządzenie jest przystosowane do pracy 
z maksymalnie 10 znacznikami domowymi, a każdy 
znacznik domowy może zapamiętać do sześciu tras, 
co daje łącznie 60 tras.

Znaczniki bazy służą do wyznaczania punktu 
początkowego i końcowego trasy czyszczenia. 
Liczba potrzebnych znaczników bazy może być 
różna, w zależności od wielkości przestrzeni, 
na której urządzenie będzie pracowało w trybie 
automatycznym.

• W przypadku dużych lub nietypowo 
odwzorowanych obszarów, na których konieczne 
jest wyznaczenie więcej niż sześciu tras 
czyszczenia, konieczne może być zastosowanie 
wielu znaczników bazy.

• Utwórz unikalny znacznik bazy dla każdego piętra 
w budynku wielopoziomowym.

• Zainstaluj znaczniki bazy w stałym miejscu 
na ścianie lub kolumnie w pobliżu często 
czyszczonych miejsc, które nie zmieniają się 
z dnia na dzień. Jeśli znacznik bazy zostanie 
przesunięty choćby nieznacznie, trasa może nie 
zostać wykonana prawidłowo.

• Zamontuj znaczniki bazy na wysokości 40 cali 
(1000 mm) od podłogi.

24 in. (610 mm)

40 in. (1000 mm)

• Zainstaluj znaczniki bazy w taki sposób, aby 
urządzenie mogło łatwo skanować przy użyciu 
kamery po prawej stronie, w odległości nie 
mniejszej niż 610 mm (24 cale).

• Zamocuj na ścianie znaczniki bazy.

• Cały znacznik bazy musi być dobrze widoczny, nie 
może być ukryty za meblami lub półkami.

• Nie instaluj znaczników bazy w pobliżu schodów, 
wyjść pożarowych, sprzętu przeciwpożarowego, 
pierwszej pomocy lub sprzętu ratunkowego.

• Nie kseruj, nie laminuj, nie umieszczaj znaczników 
bazy w błyszczącym etui lub pokrowcu. W 
przeciwnym razie urządzenie może nie być w 
stanie zeskanować kodu.

UWAGA: Jeśli znacznik bazy zostanie zgubiony 
lub uszkodzony, należy skontaktować się z działem 
obsługi klienta w celu otrzymania znacznika 
zastępczego.
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LOGOWANIE DO SYSTEMU BrainOS
Kod PIN (Personal Identifi cation Number) jest 
wymagany do zalogowania się do systemu BrainOS 
po pierwszym włączeniu urządzenia lub po 3 minutach 
(180 sekundach) braku aktywności dotykowej na 
ekranie dotykowym UI. Ma to na celu zapewnienie, 
że tylko autoryzowany personel ma dostęp i może 
korzystać z robotycznych funkcji BrainOS.

1. Włącz przełącznik WŁ./WYŁ.. Należy poczekać na 
uruchomienie systemu BrainOS (około 1 minuty).

2. Po załadowaniu systemu BrainOS na ekranie 
dotykowym UI wyświetlana jest seria przypomnień 
dotyczących konserwacji.

3. Należy przeczytać przypomnienia i wykonać 
czynności konserwacyjne. 

4. Użyj klawiatury ekranu dotykowego UI, aby 
wprowadzić zabezpieczający, czterocyfrowy kod 
PIN (Personal Identifi cation Number).

5. Po pomyślnym wprowadzeniu kodu PIN (Personal 
Identifi cation Number) na ekranie dotykowym 
interfejsu użytkownika wyświetla się ostrzeżenie o 
schodach ruchomych.

6. Przeczytaj zadania i wykonaj czynności określone 
w Ostrzeżeniu o schodach ruchomych, a 
następnie wybierz ZATWIERDŹ. 

7. Na ekranie dotykowym UI wyświetlane jest menu 
główne.
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ZMIANA REGIONU / JĘZYKA
Ekran dotykowy UI można ustawić tak, aby wyświetlał 
różne języki. Domyślnym językiem jest angielski.

1. Po pomyślnym wprowadzeniu kodu PIN (Personal 
Identifi cation Number) na ekranie dotykowym 
UI wyświetla się menu główne. Wybierz 
USTAWIENIA.

2. Wybierz JĘZYK

3. Wybierz żądany język.

4. Menu będzie teraz wyświetlane w wybranym 
języku.
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WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE AUTONOMICZNYCH 
SYGNAŁÓW DŹWIĘKOWYCH
W maszynie można włączyć emitowanie sygnału 
dźwiękowego co pięć sekund podczas pracy w trybie 
autonomicznym. 

1. Po pomyślnym wprowadzeniu kodu PIN (Personal 
Identifi cation Number) na ekranie dotykowym 
UI wyświetla się menu główne. Wybierz 
USTAWIENIA.

2. Dotknij opcji Autonomiczne sygnały dźwiękowe.

3. Po włączeniu opcji Autonomiczne sygnały 
dźwiękowe ikona zostanie podświetlona.

4. Ponownie dotknij opcji Autonomiczne sygnały 
dźwiękowe, aby ją wyłączyć.
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POZYCJONOWANIE MASZYNY PRZY 
ZNACZNIKACH BAZY
Urządzenie musi być ustawione w taki sposób, aby 
kamera 2D znajdująca się po jego prawej stronie, 
mogła zeskanować znacznik bazy. Urządzenie 
nie może pracować w trybie automatycznym, 
dopóki znacznik bazy nie zostanie zeskanowany i 
rozpoznany.

1. Po pomyślnym wprowadzeniu kodu PIN (Personal 
Identifi cation Number) na ekranie dotykowym UI 
wyświetla się menu główne. Wybierz odpowiednie 
zadanie (CZYSZCZENIE LUB NAUKA).

2. Podjedź urządzeniem do żądanego znacznika 
bazy, ustawiając urządzenie tak, aby kamera po 
jej prawej stronie znajdowała się w odległości 
nie mniejszej niż 610 mm (24 cale) od znacznika 
bazy.

3. Urządzenie automatycznie rozpoczyna 
skanowanie znacznika bazy, jak pokazano na 
ekranie dotykowym UI. Jeśli urządzenie nie 
może zeskanować znacznika bazy, na ekranie 
dotykowym UI zostanie wyświetlony komunikat o 
błędzie z informacją, jak go rozwiązać.

UWAGA: W ciemnych i słabo oświetlonych miejscach 
można użyć latarki, aby pomóc urządzeniu zobaczyć i 
zeskanować znacznik bazy.

UWAGA: Nie stój przed prawą kamerą urządzenia, 
gdy próbuje ono zeskanować znacznik bazy.

4. Praca na wyznaczonej trasie zakończy się 
sukcesem! Wybierz trasę, aby rozpocząć 
czyszczenie Komunikat pojawi się na ekranie 
dotykowym UI zaraz po tym, jak urządzenie 
pomyślnie zeskanuje znacznik bazy.

Nauka trasy zakończy się sukcesem! Wybierz 
pole, na którym zapiszesz swoją trasę. 
Komunikat pojawi się na ekranie dotykowym UI 
zaraz po tym, jak urządzenie pomyślnie zeskanuje 
znacznik bazy.

UWAGA: Nie należy prowadzić maszyny przed 
wybraniem opcji na ekranie dotykowym UI. Jeśli 
urządzenie działa po zeskanowaniu znacznika bazy, 
ale przed wybraniem następnej opcji, na ekranie 
dotykowym UI pojawi się komunikat ostrzegawczy z 
informacją: Proszę nie ruszać robota po namierzeniu 
bazy.
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NAUKA NOWEJ TRASY (Oprogramowanie 
BrainOS)
Co należy rozważyć przed wprowadzaniem trasy 
automatycznej:

• Maszyna może pracować w trybie automatycznym 
tylko w obszarach, gdzie trasy czyszczenia 
zostały nauczone i zapisane.

• Maszynę można nauczyć dwóch różnych 
procedur czyszczenia: czyszczenia po trasie lub 
czyszczenia przez wypełnianie obszaru.

• Trasa, której nauka zajmuje 1 godzinę, 
może zająć maszynie do 2 godzin w trybie 
automatycznym. Podczas pracy w trybie 
automatycznym, maksymalna prędkość wynosi 
około 4,0 km/h (2,5 mph). Trasy dłuższe niż 
1 godzina nie są zalecane ze względu na 
pojemność zbiornika wody oraz wydajność 
akumulatora. Aby uzyskać najlepszą wydajność, 
należy podzielić duże trasy czyszczenia na 
mniejsze.

• Unikaj programowania tras w pobliżu nagłych 
spadków powierzchni podłogi, schodów, doków 
załadunkowych lub ramp. Podczas uczenia 
urządzenia nowej trasy należy zachować 
bezpieczną odległość około 457 mm (
18 cali) od takich obszarów. 

• Jeśli trasa zostanie zaprogramowana na obszarze 
z przeszkodami, które zostaną później usunięte, 
urządzenie nie będzie czyścić tych miejsc, na 
których wcześniej znajdowały się przeszkody.

• Należy unikać programowania tras w miejscach 
o powierzchniach mocno polerowanych/
odbijających światło, pleksiglasie lub czarnych 
powierzchniach odbijających światło, ponieważ są 
one trudne do wykrycia przez urządzenie.

• Należy unikać programowania tras w miejscach, 
gdzie powierzchnia podłogi jest nadmiernie 
nasłoneczniona. Odbicia światła słonecznego na 
powierzchni podłogi mogą negatywnie wpływać 
na działanie urządzenia w trybie automatycznym.

Uczenie maszyny nowej trasy automatycznej:

1. Włącz przełącznik WŁ./WYŁ.. Należy poczekać na 
uruchomienie systemu BrainOS (około 1 minuty).

2. Użyj klawiatury ekranu dotykowego UI, aby 
wprowadzić zabezpieczający, czterocyfrowy kod 
PIN (Personal Identifi cation Number).

3. Po pomyślnym wprowadzeniu kodu PIN (Personal 
Identifi cation Number) na ekranie dotykowym UI 
wyświetla się menu główne. Wybierz NAUKA.

4. Podjedź maszyną do żądanego znacznika bazy, 
ustawiając maszynę tak, aby kamera po jej 
prawej stronie znajdowała się w odległości nie 
mniejszej niż 24 cale (610 mm) od znacznika 
bazy. POZYCJONOWANIE URZĄDZENIA PRZY 
ZNACZNIKACH BAZY
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5. Urządzenie automatycznie rozpoczyna 

skanowanie znacznika bazy, jak pokazano na 
ekranie dotykowym UI. Jeśli urządzenie nie 
może zeskanować znacznika bazy, na ekranie 
dotykowym UI zostanie wyświetlony komunikat o 
błędzie z informacją, jak go rozwiązać.

6. Sukces! Wybierz pole, na którym zapiszesz 
swoją trasę. Komunikat pojawi się na ekranie 
dotykowym UI zaraz po tym, jak urządzenie 
pomyślnie zeskanuje znacznik bazy. Wyświetli się 
również lista wszystkich tras dostępnych dla tego 
znacznika bazy.

7. Wybierz dotykowo jedną z dostępnych tras.

UWAGA: Na powyższym ekranie trasy od A do D są 
już używane jako trasy automatyczne. Trasa E może 
zostać wprowadzona jako nowa trasa.

UWAGA: Jeśli żadne trasy nie są dostępne, w celu 
wyznaczenia nowej trasy należy usunąć już istniejącą. 
EDYCJA / USUWANIE TRAS.

8. Wybierz typ trasy do nauczania.

UWAGA: Włączona opcja Wypełnianie obszaru 
umożliwia operatorowi utworzenie trasy wokół obwodu 
obszaru, który ma zostać wyczyszczony. Naucz 
urządzenie trasę, która będzie obwodem powierzchni 
do wypełnienia, a maszyna automatycznie oczyści 
cały obszar.

9. Na ekranie dotykowym UI wyświetli się komunikat: 
Start Driving (Rozpocznij jazdę). Maszyna 
będzie się uczyć w trakcie jazdy.
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10. Naciśnij przycisk 1-Step aby aktywować systemy 

czyszczące.

UWAGA: Jeśli przycisk 1-Step nie zostanie naciśnięty, 
trasa zostanie zapisana bez włączonych systemów 
czyszczenia.

11. Naciśnij pedał napędu i przejedź urządzeniem 
przez całą trasę czyszczenia, która ma zostać 
zapisana. Po rozpoczęciu jazdy ekran dotykowy 
UI pokaże komunikat Nauka..., a także dane 
dotyczące czasu spędzonego na trasie.

UWAGA: Nie należy programować automatycznej 
trasy na płaszczyźnie wznoszącej się lub opadającej.

UWAGA: Nie należy programować tras, które 
obejmują wjazd do windy lub przejazd przez drzwi 
automatyczne.

Urządzenie może zapisać punkty zatrzymania 
i wycięcia wzdłuż zapisanej trasy w celu ich 
automatycznego odtworzenia, gdy zapisana trasa 
zostanie uruchomiona automatycznie.

12. Gdy maszyna zatrzyma się, na ekranie 
dotykowym UI pojawi się komunikat Prowadź, 
aby wznowić, oraz przycisk Zatrzymaj i wytnij. 
Aby utworzyć punkt zatrzymania i wycięcia, 
zatrzymaj urządzenie w żądanym miejscu. Dotknij 
przycisku Zatrzymaj i wytnij.

13. Lokalizacja Zatrzymaj i wytnij zostanie utworzona 
i zapisana do odtworzenia.

UWAGA: Dla każdej lokalizacji Zatrzymaj i wytnij na 
trasie należy utworzyć punkt Zatrzymaj i wytnij.

UWAGA: Punkty Zatrzymaj i wytnij nie są zapisywane 
na trasach obwodowych dla funkcji Wypełnianie 
obszaru.
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UWAGA: Podczas nauki nowej trasy z obszarem 
nienadającym się do szorowania, należy nacisnąć 
przycisk 1-Step ok. 120 cali (3048 mm) przed 
dotarciem do tego obszaru, aby unieść głowicę 
szorującą i belkę ssącą. Ponownie naciśnij przycisk 
1-Step, aby opuścić głowicę szorującą i belkę 
ssącą po minięciu tego obszaru. Oprogramowanie 
nawigacyjne BrainOS zapamiętuje, w którym miejscu 
na trasie systemy czyszczące były podnoszone i 
opuszczane podczas pracy w trybie automatycznym.

UWAGA: Unikaj zawracania. Maszyna wymaga 
minimum 120 cali (3048 mm) do wykonania manewru 
zawracania.

UWAGA: Unikaj ciasnych narożników. Do pokonania 
zakrętu maszyna potrzebuje minimum 60 cali (1524 
mm).

UWAGA: Unikaj wąskich miejsc. Maszyna potrzebuje 
szerokości 48 cali (1220 mm), aby poruszać się w 
korytarzach i pomiędzy wystawami.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Gdy maszyna pracuje 
w trybie automatycznym, należy szorować tylko 
płaskie, twarde powierzchnie o nachyleniu 2% lub 
mniejszym.

14. Wznów naukę nowej trasy, kończąc ją na 
znaczniku bazy lub wybierz ANULUJ, aby 
zatrzymać naukę trasy.

UWAGA: Jeśli chcesz anulować nową trasę, 
wybierz CANCEL na ekranie dotykowym UI. Na 
ekranie dotykowym UI pojawi się komunikat Cancel 
Teach?Wybierz dotykowo Tak, aby anulować trasę 
i powrócić do menu głównego. Naciśnij przycisk No 
(Nie), aby powrócić do nauki nowej trasy.

15. Po ponownym zatrzymaniu się na znaczniku 
bazy wybierz dotykowo DONE, a urządzenie po 
raz drugi zeskanuje znacznik bazy jako punkt 
końcowy trasy czyszczenia. Jeśli urządzenie 
nie widzi znacznika bazy w kamerze po prawej 
stronie, na ekranie dotykowym UI pojawi się 
komunikat Prowadź, aby zeskanować znacznik 
bazy.
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UWAGA: Nowa trasa czyszczenia nie może zostać 
zapisana, dopóki urządzenie nie zeskanuje tego 
samego znacznika bazy po raz drugi w tej samej 
lokalizacji.

16. W trakcie zapisywania danych na ekranie 
dotykowym interfejsu użytkownika wyświetla się 
komunikat Saving.. (Zapisywanie..).

UWAGA: Jeśli na ekranie dotykowym UI pojawi się 
komunikat Trasa nie została zapisana, wybierz 
dotykowo TEACH, aby powtórzyć całą procedurę 
nauki trasy czyszczenia.

UWAGA: Jeśli urządzenie odczyta nieprawidłową 
lokalizację bazy, zostanie wyświetlony błąd wraz z 
komunikatem instruującym, do jakiej lokalizacji bazy 
należy się udać.

17. Po pomyślnym zapisaniu trasy na ekranie 
dotykowym UI wyświetli się komunikat Trasa 
zapisana, a następnie pojawi się ekran Add 
Label. Naciśnij przycisk Add Label.

UWAGA: Wybranie opcji ZAPISZ bez przypisania 
etykiety trasy spowoduje wyświetlenie domyślnej 
nazwy zapisanej trasy <BRAK ETYKIETY>.

18. Wprowadź nazwę zapisanej trasy.

UWAGA: Etykiety tras mogą mieć maksymalnie 15 
znaków.
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PAROWANIE TELEFONU Z URZĄDZENIEM ROC
Przed uruchomieniem trasy czyszczenia w trybie 
automatycznym zaleca się, aby operator sparował 
swój telefon komórkowy z ROC. Gdy telefon 
komórkowy zostanie sparowany z ROC, ROC będzie 
wysyłać wiadomości SMS lub MMS na telefon za 
każdym razem, gdy urządzenie napotka alarm i/lub 
gdy trasa zostanie ukończona.

Aby upewnić się, że tylko operator obecny na miejscu 
otrzymuje alerty z ROC, tylko jeden telefon może być 
sparowany z ROC w celu otrzymywania alertów o 
stanie. Sparowany numer telefonu jest automatycznie 
usuwany po wyłączeniu urządzenia lub po sparowaniu 
nowego telefonu.

1. Włącz przełącznik WŁ./WYŁ..

2. Wybierz SETTINGS w menu głównym na 
ekranie dotykowym UI. Menu ustawień zostanie 
wyświetlone.

3. Wybierz dotykowo ALERTY MOBILNE.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie 
dotykowym UI, aby sparować telefon komórkowy 
z urządzeniem ROC.

5. Parowanie zostanie ukończone pomyślnie, gdy 
telefon komórkowy otrzyma wiadomość tekstową 
z potwierdzeniem.
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URUCHAMIANIE JEDNEJ LUB WIELU 
AUTOMATYCZNYCH TRAS CZYSZCZENIA 
(oprogramowanie BrainOS)
Maszyna może pracować w trybie automatycznym 
tylko w miejscach, gdzie trasy czyszczenia zostały 
zaprogramowane i zapisane. Podczas pokonywania 
trasy w trybie automatycznym, sparowanie z 
telefonem komórkowym może być cennym 
narzędziem. ROC: ROBOTYCZNE CENTRUM 
OPERACYJNE (oprogramowanie BrainOS)

1. Należy upewnić się, że belka ssąca jest w pozycji 
opuszczonej do szorowania. Nie wolno pracować 
urządzeniem na automatycznej trasie czyszczenia 
z belką ssącą w pozycji podniesionej (podwójne 
szorowanie). Należy opuścić belkę ssącą, jeśli 
jest w pozycji podniesionej w opcji podwójnego 
szorowania.

2. Włącz przełącznik WŁ./WYŁ..

3. Gdy na ekranie dotykowym UI pojawi się menu 
główne, wybrać CLEAN.

4. Podjedź do wybranego znacznika bazy, 
ustawiając urządzenie w taki sposób, aby kamera 
po prawej stronie zeskanowała znacznik bazy 
(Patrz: POZYCJONOWANIE MASZYNY NA 
ZNACZNIKU BAZY). Urządzenie automatycznie 
rozpocznie skanowanie znacznika bazy, co 
wyświetli się na ekranie dotykowym UI.



42 T7AMR 9020401 (1-2022)

ZASADA DZIAŁANIA
5. Komunikat Sukces! wyświetli się na ekranie, a 

następnie pojawi się lista wszystkich istniejących 
tras dla zeskanowanego znacznika bazy.

6. Wybierz trasę lub trasy czyszczenia, które 
mają zostać uruchomione. Trasy czyszczenia 
będą działać nieprzerwanie w kolejności, w 
jakiej zostały wybrane, zgodnie z informacją 
wyświetlaną w rogu każdej wybranej trasy.
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7. Aby usunąć lub zmienić kolejność tras 

czyszczenia, usunąć zaznaczenie trasy 
czyszczenia, wybierając ją ponownie. Numer trasy 
czyszczenia wyświetli się na szaro, a numeracja 
wszystkich pozostałych wybranych tras zostanie 
zmieniona.

8. Ponownie wybierz trasę czyszczenia, a zostanie 
ona dodana oraz dostanie nowy numer jako 
ostatnia trasa do uruchomienia.

9. W razie potrzeby dostosuj ustawienia 
szorowania do obszaru (obszarów), które 
mają być szorowane. USTAWIENIA TRYBÓW 
SZOROWANIA

UWAGA: Urządzenie nie zapamiętuje ustawień 
przepływu roztworu i ciśnienia szczotki dla trasy 
automatycznej, ponieważ wymogi czyszczenia 
mogą się zmieniać. Określ wymagania dotyczące 
czyszczenia wybranego obszaru (obszarów) i w razie 
potrzeby dostosuj przepływ roztworu i ustawienia 
nacisku szczotki.

10. Wyjmij kluczyk z przełącznika włączanie/
wyłączanie, bez ustawiania go w pozycji 
wyłączonej. Nie zakłóci to trasy automatycznej, a 
zapobiegnie kradzieży lub zgubieniu kluczyka.

11. Ekran dotykowy UI wyświetla instrukcję 
ROZPOCZNIJ1. Zamocuj żółte pasy 
bezpieczeństwa. 2. Naciśnij przycisk Start/ 
Pauza. Ekran dotykowy UI wyświetla również 
obraz obracającej się maszyny. Pokazuje on 
zabezpieczenie żółtymi pasami bezpieczeństwa i 
podświetlenie niebieskiego przycisku start/pauza 
z tyłu maszyny.
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12. Jeśli konieczne jest, aby urządzenie wielokrotnie 

uruchamiało tę samą trasę (zapętlenie), wybierz 
przycisk pętli.

UWAGA: Można wybrać zarówno pojedynczą trasę, 
jak i większą liczbę tras, które będą pokonywane 
wielokrotnie.

13. Na ekranie pojawi się komunikat Powtarzaj na 
trasie/trasach. Będzie się wyświetlał do momentu 
anulowania go. 

14. Wybierz ponownie przycisk pętli, aby anulować 
wielokrotne uruchamianie trasy (tras). Na ekranie 
pojawi się komunikat Powtórzenie wyłączone. 
Trasa (trasy) zostanie uruchomiona jeden raz..

15. Pociągnij żółte pasy bezpieczeństwa do przednich 
śrub po obu stronach maszyny.

16. Wciśnij migający niebieski przycisk Start/pauza, 
aby rozpocząć trasę automatyczną. Miga żółta 
lampka ostrzegawcza i rozlega się dźwięk 
klaksonu sygnalizując rozpoczęcie czyszczenia 
automatycznego.
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17. Gdy maszyna rozpocznie pracę w trybie 

robotycznym, należy obserwować wyniki 
szorowania, aby upewnić się, że wszystkie 
elementy działają prawidłowo.

18. Jeśli któraś z funkcji szorowania wymaga 
regulacji, naciśnij niebieski przycisk Start/
pauza, aby wstrzymać pracę urządzenia. Na 
ekranie dotykowym UI wyświetli się komunikat 
Zatrzymano: Aby wznowić, naciśnij przycisk 
Start/pauza.

19. W razie potrzeby należy ustawić docisk szczotki, 
przepływ roztworu oraz belkę ssącą.

20. Naciśnij niebieski przycisk Start/pauza, aby 
wznowić trasę automatyczną. Należy obserwować 
wyniki szorowania, aby upewnić się, że wszystkie 
elementy działają prawidłowo.

21. Podczas gdy maszyna pokonuje trasę w trybie 
automatycznym, na ekranie dotykowym UI 
wyświetla się komunikat Cleaning..., a także 
aktualna lokalizacja urządzenia na trasie 
czyszczenia, ilość czasu spędzonego na trasie 
oraz całkowity czas, jaki trasa powinna zająć w 
trybie automatycznym.

22. Ekran dotykowy UI pozostaje wyłączony, kiedy 
urządzenie pracuje w trybie automatycznym. 
Po dotknięciu ekranu pojawi się komunikat 
Wyłączone. Aby ponownie skorzystać z ekranu 
UI, naciśnij przycisk Start/pauza, aby wstrzymać 
pracę urządzenia.
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DLA BEZPIECZEŃSTWA: Gdy maszyna pracuje 
w trybie automatycznym, nie wolno chwytać 
kierownicy ani wkładać dłoni lub ramion przez 
otwory w kierownicy. Kierownica może poruszać 
się gwałtownie i niespodziewanie podczas pracy w 
trybie robotycznym.

UWAGA: Urządzenie jest wyposażone w czujniki 
zabezpieczające przed kradzieżą. W przypadku próby 
siadania na fotelu lub chwytania kierownicy podczas 
pracy w trybie automatycznym, maszyna zatrzyma się 
i uruchomi alarm.

23. Jeśli w trakcie trasy w trybie automatycznym 
uruchomi się komunikat pomocy, maszyna 
automatycznie zatrzyma się, a komunikat 
pomocy wyświetli się na ekranie dotykowym UI 
wraz z działaniami wymaganymi do rozwiązania 
problemu. Jeśli telefon jest sparowany z ROC, 
ROC wysyła wiadomość tekstową o alercie na 
telefon. KOMUNIKATY SYSTEMOWE

UWAGA: Jeżeli urządzenie wielokrotnie uruchamia 
komunikat pomocy w tym samym miejscu na 
trasie czyszczenia, nawet gdy nie ma żadnych 
przeszkód, może to być spowodowane czynnikiem 
środowiskowym, takim jak odbicie światła, które 
urządzenie wyczuwa przeszkodę na trasie 
czyszczenia. Aby uzyskać pomoc w rozwiązaniu 
problemu, skontaktuj się z działem obsługi klienta 
i podaj numer znacznika bazy, literę trasy, obszar, 
którego dotyczy problem oraz zdjęcia tego, co widzi 
urządzenie (jeśli to możliwe). Obsługa klienta może 
zdalnie dostosować trasę, aby poprawić wydajność.

24. Jeśli maszyna musi się ponownie uruchomić z 
powodu komunikatu pomocy, który ją zatrzymał, 
należy obserwować wydajność szorowania, aby 
upewnić się, że wszystkie elementy działają 
prawidłowo.

25. Po ukończeniu przez urządzenie trasy 
automatycznej, na ekranie dotykowym UI 
wyświetli się komunikat COMPLETE, a także 
informacje o trasie, długości czasu spędzonego 
na trasie oraz mapa z zaznaczonymi 
oczyszczonymi obszarami. Dotknij opcji 
UKOŃCZONE, by wrócić do menu głównego.

26. Jeśli uruchomiono wiele tras, użyj strzałek, aby 
przejść do powiadomień o zakończeniu trasy.

27. Dotknij opcji WYBIERZ TRASĘ, by wybrać inną 
trasę czyszczenia, która ma być uruchomiona w 
trybie automatycznym (patrz poprzednie kroki).

28. Po zakończeniu czyszczenia należy odjechać 
urządzeniem na wyznaczone miejsce postojowe, 
włożyć kluczyk do przełącznika WŁĄCZ/WYŁĄCZ 
i przekręcić przełącznik na pozycję wyłączenia.



47T7AMR 9020401 (1-2022)

 ZASADA DZIAŁANIA  
HISTORIA TRASY AUTONOMICZNEJ
The Learning Center (Centrum Nauki) zawiera krótkie 
fi lmy instruktażowe dotyczące zadań Codziennej 
konserwacji i Okresowej konserwacji.

1. Po pomyślnym wprowadzeniu kodu PIN (Personal 
Identifi cation Number) na ekranie dotykowym 
UI wyświetla się menu główne. Dotknij opcji 
USTAWIENIA, by przejść do menu ustawień.

2. Dotknij opcji HISTORIA.

3. Pojawi się ekran HISTORII TYGODNIOWEJ. 
Należy dotknąć trasy, aby sprawdzić historię 
czyszczenia.

Obok symbolu znacznika bazy wyświetlany jest 
jego numer, trasa, czas przejazdu trasy oraz 
czas, jakiego urządzenie potrzebowało na jej 
pokonanie. Nad informacjami o trasie wyświetlana 
jest data jej wykonania. Dotknij opcji WSTECZ, 
żeby powrócić do menu USTAWIENIA.

4. Należy obserwować ekran HISTORIA 
CZYSZCZENIA. Pomarańczowe fragmenty 
to obszary trasy, które zostały wyczyszczone. 
Białe fragmenty to obszary, które nie zostały 
wyczyszczone.

5. Po zakończeniu sprawdzania historii czyszczenia 
dotknij opcji BACK, aby powrócić do menu 
USTAWIENIA. Ponownie wybrać WSTECZ, aby 
wrócić do menu głównego.



48 T7AMR 9020401 (1-2022)

ZASADA DZIAŁANIA
CENTRUM NAUKI
The Learning Center (Centrum Nauki) zawiera krótkie 
fi lmy instruktażowe dotyczące zadań, Codziennej 
konserwacji i Okresowej konserwacji.

1. Po pomyślnym wprowadzeniu kodu PIN (Personal 
Identifi cation Number) na ekranie dotykowym UI 
wyświetla się menu główne. Dotknij opcji LEARN.

2. Wybierz żądany fi lm z listy.

.

3. Ponownie dotknij opcji WSTECZ, aby wrócić do 
menu głównego.

KOMUNIKATY POMOCY PODCZAS OPERACJI 
AUTOMATYCZNYCH
Gdy podczas pracy robota zostanie wyzwolony 
komunikat pomocy, praca maszyna zostanie 
automatycznie wstrzymana. Na ekranie dotykowym 
UI wyświetli się komunikat pomocy oraz kroki 
umożliwiające rozwiązanie problemu. W razie 
potrzeby maszynę można nadal prowadzić ręcznie, 
ale wszystkie funkcje szorowarki są wyłączone.
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EDYCJA / USUWANIE TRAS
1. Włącz przełącznik WŁ./WYŁ..

2. Dotknij opcji SETTINGS w menu głównym na 
ekranie dotykowym UI.

3. Wybierz TRASY.

4. Wybierz żądaną lokalizację bazową, aby 
wyświetlić trasy dostępne do edycji w tej 
lokalizacji.

UWAGA: Jeśli urządzenie jest zaprogramowane dla 
wielu lokalizacji bazowych, lokalizacje te zostaną 
wymienione w porządku chronologicznym, zaczynając 
od dołu ekranu dotykowego UI.

5. Wszystkie istniejące trasy dla wybranej lokalizacji 
bazowej są wyświetlane na ekranie dotykowym 
UI. Dotknij trasy, którą chcesz edytować.
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6. Dotknij opcji ADD LABEL, aby wprowadzić lub 

zmienić nazwę zapisanej trasy.

UWAGA: Wybranie opcji ZAPISZ bez przypisania 
etykiety trasy spowoduje wyświetlenie domyślnej 
nazwy zapisanej trasy <BRAK ETYKIETY>.

7. Wprowadź nazwę zapisanej trasy.

UWAGA: Etykiety tras mogą mieć maksymalnie 15 
znaków.

8. Dotknij opcji USUŃ ETYKIETĘ, by usunąć nazwę 
przypisaną do istniejącej trasy.

UWAGA: Po usunięciu zapisanej etykiety trasy, do 
trasy przypisywana jest domyślna nazwa <BRAK 
ETYKIETY>.

9. Dotknij opcji USUŃ TRASĘ, by trwale usunąć 
wybraną trasę z urządzenia.

UWAGA: Wybierz WSTECZ, by anulować usuwanie 
trasy i powrócić do listy istniejących tras.



51T7AMR 9020401 (1-2022)

 ZASADA DZIAŁANIA  
10. Wybierz TAK, aby potwierdzić usunięcie trasy i 

trwale usunąć wybraną trasę.

UWAGA: Usunięta trasa nie może zostać odzyskana 
za pomocą oprogramowania. Jeśli trasa zostanie 
przypadkowo usunięta, musi zostać zaprogramowana 
ponownie (Patrz: NAUKA NOWEJ TRASY).

UWAGA: Wybierz ANULUJ, by anulować usuwanie 
trasy i powrócić do listy istniejących tras.

11. Wyświetlą się wszystkie istniejące trasy dla 
wybranej lokalizacji bazowej. Usunięta trasa nie 
będzie już wyświetlana na ekranie.

12. Po zakończeniu usuwania tras dla wybranego 
znacznika bazy dotknij opcji WSTECZ, aby 
powrócić do menu USTAWIENIA. Ponownie 
wybrać WSTECZ, aby wrócić do menu głównego.
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OPRÓŻNIANIE I CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW

Po zakończeniu czyszczenia należy opróżnić i 
wyczyścić zbiornik zanieczyszczeń. Zbiornik roztworu 
można następnie ponownie napełnić i kontynuować 
czyszczenie.

1. Należy podjechać maszyną do spustu utylizacji 
roztworu.

2. Wyłącz przełącznik WŁ./WYŁ..

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Nachylić fotel operatora do przodu i zaczepić 
zatrzask fotela na właściwym miejscu, aby 
podtrzymywał fotel.

4. Zdjąć wąż spustowy zbiornika brudnej wody. 
Trzymając wąż w górze, wyjąć korek, a następnie 
powoli opuszczać wąż spustowy do odpływu lub 
ujęcia w podłodze.

5. Podnieść pokrywę zbiornika brudnej wody. 
Wypłukać wnętrze zbiornika brudnej wody czystą 
wodą.

OSTRZEŻENIE: Materiały łatwopalne 
mogą spowodować eksplozję lub pożar. 
W zbiorniku (zbiornikach) maszyny nie 
wolno używać materiałów łatwopalnych.

UWAGA: Do czyszczenia zbiorników NIE WOLNO 
używać pary. Nadmierne ciepło może uszkodzić 
zbiornik i podzespoły.

6. Spłukać czujnik poziomu znajdujący się wewnątrz 
zbiornika brudnej wody.

7. Po opróżnieniu zbiornika należy założyć z 
powrotem korek węża spustowego zbiornika 
roztworu i przymocować wąż spustowy do 
zaczepu.
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12. Przepłukać zbiornik roztworu i opłukać czujnik 
poziomu znajdujący się w tylnej wewnętrznej 
części zbiornika roztworu. Przepłukać fi ltr na dnie 
zbiornika.

13. Ostrożnie popchnąć zbiornik brudnej wody do 
przodu, aby zamknąć zbiornik roztworu.

14. Odczepić zatrzask fotela operatora i opuścić go.

15. Oczyścić przód zbiornika roztworu poprzez 
przedni otwór dostępu znajdujący się pod 
przednią pokrywą zbiornika roztworu. Przed 
ponownym założeniem pokrywy należy przetrzeć 
spód pokrywy i uszczelkę zbiornika.

16. Po opróżnieniu zbiornika należy założyć z 
powrotem korek węża spustowego zbiornika 
roztworu i przymocować wąż spustowy do 
zaczepu.

8. Wyjąć i oczyścić fi ltr wentylatora odsysania. 
Oczyścić brudny fi ltr wilgotną szmatką lub pod 
łagodnym strumieniem wody. Przed ponownym 
zamontowaniem fi ltru wentylatora odsysania w 
maszynie należy pozostawić go do całkowitego 
wyschnięcia.

9. Zamknąć pokrywę zbiornika brudnej wody.

10. Zdjąć wąż spustowy zbiornika roztworu. 
Trzymając wąż w górze, wyjąć korek, a następnie 
powoli opuszczać wąż spustowy do odpływu lub 
ujęcia w podłodze.

11. Odchylić zbiornik brudnej wody do tyłu, aby 
uzyskać dostęp do zbiornika roztworu. Przed 
pochyleniem należy upewnić się, że zbiornik 
brudnej wody jest pusty.
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KOMUNIKATY SYSTEMOWE

ALARMY – TRYB MANUALNY
Gdy pojawi się mechaniczny / elektroniczny problem 
z maszyną podczas pracy w trybie manualnym, 
operator otrzyma ostrzeżenie o awarii / alarmie. 
Alarmy krytyczne wymagają od operatora zatrzymania 
maszyny. Rutynowe alarmy pozwalają operatorowi 
kontynuować pracę z maszyną. 

Aby zresetować wskaźniki awarii, należy wyłączyć 
urządzenie i usunąć przyczynę alarmu. Wskaźnik 
alarmu zostanie zresetowany po ponownym 
uruchomieniu maszyny.

W celu określenia przyczyny alarmu i sposobu 
naprawy należy zapoznać się z poniższą tabelą.

Jeśli maszyna musi się ponownie uruchomić 
z powodu alarmu, który ją zatrzymał, należy 
obserwować proces szorowania, aby upewnić się, że 
wszystkie elementy działają prawidłowo.

Alert(y) Przyczyny Symbole
Wskaźniki 
dodatkowe

Sposób naprawy (wyświetlany na 
ekranie dotykowym 
UI)

200 ZBIORNIK 
BRUDNEJ 
WODY JEST 
PEŁNY *

Pełny zbiornik brudnej 
wody

Lampki kontrolne 
przepływu roztworu 
i dioda przycisku 
wentylatora /belki 
ssącej migają.

1. Opróżnij zbiornik brudnej wody.

201 ZBIORNIK 
WODY JEST 
PUSTY *

Zbiornik wody jest pusty. Lampki kontrolne 
przepływu roztworu 
i dioda przycisku 
wentylatora /belki 
ssącej migają.

1. Sprawdź i napełnij zbiornik wody.

202
ZBYT NISKIE 
NAŁADOWANIE 
AKUMULATORA 
*

Akumulatory muszą 
zostać naładowane.

Sygnał przerywany 
lub ćwierkanie co 10 
sekund.

1. Podjedź urządzeniem do stacji 
ładowania.
2. Wyłącz urządzenie.
2. Należy sprawdzić i naładować 
akumulatory.
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Alert(y) Przyczyny Symbole
Wskaźniki 
dodatkowe

Sposób naprawy (wyświetlany na 
ekranie dotykowym 
UI)

203 BŁĄD 
SILNIKA 
TRAKCYJNEGO

Problemy z napędem. Diody przełącznika 
kierunkowego 
migają.

1. Wyłączenie zasilania
 2. Odłącz akumulator na 16 sekund.
3. Podłącz ponownie przewód 
akumulatora i włącz urządzenie.
4. Jeśli problem nadal występuje, 
skontaktuj się z Biurem obsługi klienta.

204
BŁĄD SZCZOTKI

Uszkodzone szczotki.
Szczotka jest 
zanieczyszczona.

Migają lampki 
kontrolne nacisku 
szczotki oraz dioda 
przycisku 1-Step.

1. Sprawdź szczotki/podkładki pod 
kątem uszkodzeń lub zanieczyszczeń. 
2. Wyreguluj lub wymień w razie 
potrzeby.
3.  Jeśli problem nadal występuje, 
skontaktuj się z Biurem obsługi klienta.

205
BŁĄD 
PODCIŚNIENIA

Przeszkoda utknęła w 
wężu ssącym.
Uszkodzony wąż 
podciśnieniowy

Miga dioda przycisku 
wentylatora 
odsysania/belki 
ssącej.

1. Sprawdź odkurzacz i wąż pod 
kątem uszkodzeń lub zanieczyszczeń.
2. Jeśli wąż jest uszkodzony, 
skontaktuj się z Biurem Obsługi 
Klienta.

206 BŁĄD BELKI 
SSĄCEJ

Przeszkoda zaplątała 
się w belkę ssącą.
Uszkodzona lub brak 
belki ssącej.

Miga dioda przycisku 
wentylatora 
odsysania/belki 
ssącej.

1. Sprawdź belkę ssącą pod kątem 
zniszczenia lub zanieczyszczeń.
2. Wyreguluj lub wymień w razie 
potrzeby.
3. Jeśli problem nadal występuje, 
skontaktuj się z Biurem Obsługi 
Klienta.

207
BŁĄD PŁYTY 
SZORUJĄCEJ

Przeszkoda 
uniemożliwiająca 
podnoszenie/
opuszczanie płyty 
szorującej.

Migają lampki 
kontrolne nacisku 
szczotki oraz dioda 
przycisku 1-Step.

1. Wyłącz urządzenie.
2. Sprawdź płytę szorującą pod kątem 
uszkodzeń.
3. Włącz zasilanie maszyny.
4. Jeśli problem nadal występuje, 
skontaktuj się z Biurem obsługi klienta.

208
NIE WYKRYTO 
SZCZOTKI

Brak zamontowanych 
szczotek. 
Szczotki nie 
są prawidłowo 
zainstalowane.

Migają lampki 
kontrolne nacisku 
szczotki oraz dioda 
przycisku 1-Step.

1. Upewnij się, że szczotki 
lub podkładki są prawidłowo 
zamontowane.
2.Jeśli problem nadal występuje, 
należy skontaktować się z Biurem 
Obsługi Klienta.

209
URUCHOMIONY 
CZUJNIK 
FOTELA

Osoba lub przedmiot 
na fotelu operatora, gdy 
maszyna jest w trybie 
automatycznym.

Nie dotyczy 1. Należy sprawdzić, czy fotel jest 
pusty.

210
BŁĄD 
PROCESORA

Nie dotyczy 1. Uruchom ponownie urządzenie.
2. Jeśli problem nadal występuje, 
skontaktuj się z Biurem obsługi klienta.

216
WŁĄCZONE 
ZATRZYMANIE 
AWARYJNE

Przycisk zatrzymania 
awaryjnego  
załączony.**

Wszystkie diody 
panelu sterowania 
będą migać.

1. Sprawdź urządzenie i otoczenie.
2. Jeśli wszystko jest w porządku, 
wyłącz przycisk zatrzymania 
awaryjnego.

217
TRWA 
SPRAWDZANIE 
PRZY UŻYCIU 
CZUJNIKÓW

Czujniki zidentyfi kowały 
potencjalne zagrożenie.

Nie dotyczy 1. Przejedź urządzeniem 10–15 stóp 
wzdłuż trasy.
2. Jeśli droga jest wolna, naciśnij 
przycisk Start/Pauza, aby wznowić 
pracę.

* Wszystkie funkcje szorowania zostaną zatrzymane, 
ale maszyna może być nadal prowadzona. W razie 
potrzeby należy nacisnąć przycisk 1-Step, aby 
włączyć maszynę na dodatkową minutę i zebrać 
pozostałą wodę lub roztwór.

**Patrz: PRZYCISK ZATRZYMANIA AWARYJNEGO 
dla ekranów/alertów związanych z zatrzymaniem 
awaryjnym.

UWAGA: W przypadku wszystkich innych kodów 
błędów należy skontaktować się z przedstawicielem 
serwisu fi rmy Tennant.
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POMOC – TRYB AUTOMATYCZNY
Operator otrzyma komunikat pomocy, a maszyna 
zostanie wstrzymana, jeżeli wystąpi problem 
mechaniczny/elektroniczny podczas pracy w 
trybie automatycznym. Po wyzwoleniu komunikatu 
pomocy wszystkie funkcje szorowania są wyłączone. 
Maszyna może być prowadzona ręcznie zgodnie 
z komunikatem pomocy, ale wszystkie funkcje 
szorowania są wyłączone. Gdy telefon jest sparowany 
z ROC w celu otrzymywania powiadomień, 
wiadomość tekstowa o alarmie wraz z lokalizacją 
maszyny zostanie wysyłana na sparowany telefon.

W celu usunięcia komunikatu pomocy należy 
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie.

W celu określenia przyczyny awarii i sposobu jej 
naprawienia należy zapoznać się z poniższą tabelą.

Jeśli maszyna musi się ponownie uruchomić z 
powodu komunikatu pomocy, który ją zatrzymał, 
należy obserwować wydajność szorowania, aby 
upewnić się, że wszystkie elementy działają 
prawidłowo.

Pomoc Przyczyny Symbole
Wskaźniki 
dodatkowe Środek zaradczy

100 - 102,
BŁĄD 
STEROWANIA

Problem z 
elektronicznym/
mechanicznym układem 
kierowniczym.

Nie dotyczy 1. Wyłącz urządzenie.
2. Odczekaj 15 sekund.
3. Włącz zasilanie maszyny.
4. Jeżeli problem się utrzymuje, 
skontaktuj się z Biurem Obsługi 
Klienta.

103 - 104,
ŚCIEŻKA JEST 
ZABLOKOWANA

Przeszkody na trasie 
czyszczenia.

Nie dotyczy 1. Upewnij się, że trasa jest wolna lub 
omiń przeszkody.
2. Naciśnij NIEBIESKI przycisk Start/
Pauza, aby rozpocząć.

105, 106 
URZĄDZENIE 
ZBOCZYŁO Z 
TRASY

Urządzenie znajduje 
się poza wyznaczoną 
ścieżką szorowania.

Nie dotyczy 1. Podążaj za niebieską strzałką i 
wjedź na czerwoną ścieżkę.
2. Po prawidłowym wykonaniu 
manewru, ścieżka zmieni kolor na 
biały.
3. Naciśnij tylny NIEBIESKI przycisk 
Start/Pauza, aby rozpocząć.
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Pomoc Przyczyny Symbole
Wskaźniki 
dodatkowe Środek zaradczy

200 ZBIORNIK 
BRUDNEJ 
WODY JEST 
PEŁNY *

Pełny zbiornik brudnej 
wody

Lampki kontrolne 
przepływu roztworu 
i dioda przycisku 
wentylatora /belki 
ssącej migają.

1. Opróżnij zbiornik brudnej wody.
2. Wróć do ścieżki czyszczenia.
3. Naciśnij tylny NIEBIESKI przycisk 
Start/Pauza, aby rozpocząć.

201 ZBIORNIK 
WODY JEST 
PUSTY *

Zbiornik wody jest pusty. Lampki kontrolne 
przepływu roztworu 
i dioda przycisku 
wentylatora /belki 
ssącej migają.

1. Napełnij zbiornik na wodę.
2. Wróć do ścieżki czyszczenia.
3. Naciśnij tylny NIEBIESKI przycisk 
Start/Pauza, aby rozpocząć.

202
ZBYT NISKIE 
NAŁADOWANIE 
AKUMULATORA 
*

Akumulatory muszą 
zostać naładowane.

Sygnał przerywany 
lub ćwierkanie co 10 
sekund.

1. Podjedź do stacji ładowania.
2. Sprawdź i naładuj akumulatory.

203 BŁĄD 
SILNIKA 
TRAKCYJNEGO

Problemy z napędem. Diody przełącznika 
kierunkowego 
migają.

1. Wyłączenie zasilania
 2. Odłącz, a następnie ponownie 
podłącz akumulator.
3. Ponownie włącz zasilanie 
urządzenia.
4. Jeżeli problem się utrzymuje, 
skontaktuj się z Biurem Obsługi 
Klienta.

204
BŁĄD SZCZOTKI

Uszkodzone szczotki.
Szczotka jest 
zanieczyszczona.

Migają lampki 
kontrolne nacisku 
szczotki oraz dioda 
przycisku 1-Step.

1. Należy sprawdzić szczotki/
podkładki pod kątem uszkodzeń 
lub zanieczyszczeń. Wyreguluj lub 
wymień w razie potrzeby.
2. Jeśli nie występują żadne 
problemy, naciśnij NIEBIESKI przycisk 
Start/pauza z tyłu urządzenia, aby 
wznowić pracę.
3. Jeżeli problem się utrzymuje, 
skontaktuj się z Biurem Obsługi 
Klienta.

205
BŁĄD 
PODCIŚNIENIA

Przeszkoda utknęła w 
wężu ssącym.
Uszkodzony wąż 
podciśnieniowy

Miga dioda przycisku 
wentylatora 
odsysania/belki 
ssącej.

1. Sprawdź odkurzacz i wąż pod 
kątem uszkodzeń lub zanieczyszczeń.
2. Jeśli wąż jest czysty, naciśnij 
przycisk Start/Pauza, aby wznowić 
pracę. Jeśli wąż jest uszkodzony, 
skontaktuj się z Biurem Obsługi 
Klienta.

206 BŁĄD BELKI 
SSĄCEJ

Przeszkoda zaplątała 
się w belkę ssącą.
Uszkodzona lub brak 
belki ssącej.

Miga dioda przycisku 
wentylatora 
odsysania/belki 
ssącej.

1. Sprawdzić belkę ssącą pod kątem 
zniszczenia lub zanieczyszczeń. 
Wyreguluj lub wymień w razie 
potrzeby.
2. Jeśli nie występują żadne 
problemy, naciśnij NIEBIESKI przycisk 
Start/pauza z tyłu urządzenia, aby 
wznowić pracę.
3. Jeżeli problem się utrzymuje, 
skontaktuj się z Biurem Obsługi 
Klienta.

207
BŁĄD PŁYTY 
SZORUJĄCEJ

Przeszkoda 
uniemożliwiająca 
podnoszenie/
opuszczanie płyty 
szorującej.

Migają lampki 
kontrolne nacisku 
szczotki oraz dioda 
przycisku 1-Step.

1. Wyłącz i sprawdź urządzenie.
2. Jeśli nie występują żadne 
problemy, naciśnij NIEBIESKI przycisk 
Start/pauza z tyłu urządzenia, aby 
wznowić pracę.
3. Jeśli problem nadal występuje, 
skontaktuj się z Biurem obsługi 
klienta.

208
NIE WYKRYTO 
SZCZOTKI

Brak zamontowanych 
szczotek. 
Szczotki nie 
są prawidłowo 
zainstalowane.

Migają lampki 
kontrolne nacisku 
szczotki oraz dioda 
przycisku 1-Step.

1. Upewnij się, że szczotki 
lub podkładki są prawidłowo 
zamontowane.
2. Jeśli nie występują żadne 
problemy, naciśnij NIEBIESKI przycisk 
Start/pauza z tyłu urządzenia, aby 
wznowić pracę.
3. Jeśli problem nadal występuje, 
skontaktuj się z Biurem obsługi 
klienta.
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209
URUCHOMIONY 
CZUJNIK 
FOTELA

Osoba lub przedmiot 
na fotelu operatora, gdy 
maszyna jest w trybie 
automatycznym.

Nie dotyczy 1. Sprawdź, czy fotel jest pusty.
2. Naciśnij tylny NIEBIESKI przycisk 
Start/Pauza, aby rozpocząć.

210
NIEZNANY BŁĄD

Błąd o nieznanej 
genezie.

Nie dotyczy 1. Wyłącz i sprawdź urządzenie.
2. Uruchom ponownie urządzenie.
3. Jeśli problem nadal występuje, 
skontaktuj się z Biurem obsługi 
klienta.

211
BŁĄD 
PRZEPUSTNICY

Problem elektroniczny/
mechaniczny z 
przepustnicą.

Nie dotyczy 1. Sprawdź przepustnicę.
2. Jeśli nie występują żadne 
problemy, naciśnij przycisk Start/
pauza, aby wznowić pracę.
3. Jeśli problem nadal występuje, 
skontaktuj się z Biurem obsługi 
klienta.

212
BŁĄD HAMULCA

Problem elektroniczny/
mechaniczny związany 
z pedałem hamulca.

Nie dotyczy 1. Sprawdź pedał hamulca.
2. Jeśli nie występują żadne 
problemy, naciśnij przycisk Start/
pauza, aby wznowić pracę.
3. Jeśli problem nadal występuje, 
skontaktuj się z Biurem obsługi 
klienta.

215 
TRWA 
SPRAWDZANIE 
PRZY UŻYCIU 
CZUJNIKÓW

Czujniki skanują teren. Nie dotyczy 1. Przejedź urządzeniem 10–15 stóp 
wzdłuż wyznaczonej trasy.
2. Aby wznowić pracę, należy 
nacisnąć przycisk Start/Pauza.

216
ŚCIEŻKA JEST 
ZABLOKOWANA

Przeszkody na trasie 
czyszczenia.

Nie dotyczy 1. Upewnij się, że trasa jest wolna lub 
omiń przeszkody.
2. Naciśnij tylny NIEBIESKI przycisk 
Start/Pauza, aby rozpocząć.

217
WYKRYTO 
POTENCJALNE 
ZAGROŻENIE

Czujniki zidentyfi kowały 
potencjalne zagrożenie.

Nie dotyczy 1. Sprawdź urządzenie.
2. Upewnij się, że trasa urządzenia 
jest wolna lub omiń przeszkody.
3. Jeśli droga jest wolna, naciśnij 
NIEBIESKI przycisk Start/Pauza, aby 
wznowić pracę.

218
BŁĄD 
STEROWANIA

Problem z 
elektronicznym/
mechanicznym układem 
kierowniczym.

Nie dotyczy 1. Wyłącz urządzenie.
2. Odczekaj 15 sekund.
3. Włącz zasilanie maszyny.
4. Jeżeli problem się utrzymuje, 
skontaktuj się z Biurem Obsługi 
Klienta.

219 
ŚCIEŻKA JEST 
ZABLOKOWANA

Przeszkody na trasie 
czyszczenia.

Nie dotyczy 1. Upewnij się, że droga jest wolna.
2. Omiń wszystkie przeszkody.
3. Aby wznowić pracę, należy 
nacisnąć przycisk Start/Pauza.

222
NACIŚNIĘTO 
PEDAŁ

Pedał został naciśnięty 
podczas pracy w trybie 
automatycznym.

Nie dotyczy 1. Upewnij się, że pedał nie jest 
wciśnięty.
2. Naciśnij tylny NIEBIESKI przycisk 
Start/Pauza.

223, 224, 225
BŁĄD CZUJNIKA

Zanieczyszczony, 
zamazany lub 
uszkodzony czujnik(i).

Nie dotyczy 1. Wyczyść wszystkie czujniki czystą 
ściereczką z mikrofi bry.
2. Sprawdź pod kątem uszkodzeń i 
niedrożności.
3. Jeśli nie występują żadne 
problemy, naciśnij NIEBIESKI przycisk 
Start/Pauza, aby wznowić pracę.



59T7AMR 9020401 (1-2022)

 ZASADA DZIAŁANIA  

Pomoc Przyczyny Symbole
Wskaźniki 
dodatkowe Środek zaradczy

226, 228
LEWY 
CZUJNIK NIE 
ODPOWIADA

Zanieczyszczony, 
zamazany lub 
uszkodzony czujnik(i).

Nie dotyczy 1. Wyczyść lewe czujniki czystą 
ściereczką z mikrofi bry.
2. Sprawdź pod kątem uszkodzeń i 
niedrożności.
3. Jeśli nie występują żadne 
problemy, naciśnij NIEBIESKI przycisk 
Start/Pauza, aby wznowić pracę.

227, 229
PRAWY 
CZUJNIK NIE 
ODPOWIADA

Zanieczyszczony, 
zamazany lub 
uszkodzony czujnik(i).

Nie dotyczy 1. Wyczyść prawe czujniki czystą 
ściereczką z mikrofi bry.
2. Sprawdź pod kątem uszkodzeń i 
niedrożności.
3. Jeśli nie występują żadne 
problemy, naciśnij NIEBIESKI przycisk 
Start/Pauza, aby wznowić pracę.

230, 9010
WYKRYTO 
PRZESZKODĘ 
PO LEWEJ 
STRONIE

Przeszkoda(y) na trasie 
czyszczenia.

Nie dotyczy 1. Sprawdź urządzenie i otoczenie.
2. Omiń wszystkie przeszkody.
3. Jeśli droga jest wolna, naciśnij 
przycisk Start/pauza, aby wznowić 
pracę.

231, 9011
WYKRYTO 
PRZESZKODĘ 
PO PRAWEJ 
STRONIE

Przeszkoda(y) na trasie 
czyszczenia.

Nie dotyczy 1. Sprawdź urządzenie i otoczenie.
2. Omiń wszystkie przeszkody.
3. Jeśli droga jest wolna, naciśnij 
przycisk Start/pauza, aby wznowić 
pracę.

232
WYKRYTO 
POTENCJALNE 
ZAGROŻENIE

Wykryto potencjalne 
zagrożenie.

Nie dotyczy 1. Sprawdź urządzenie.
2. Upewnij się, że trasa urządzenia 
jest wolna lub omiń przeszkody.
3. Jeśli droga jest wolna, naciśnij 
przycisk Start/Pauza, aby wznowić 
pracę.

233 WYKRYTO 
NAGŁY SPADEK.

Wykryto nagły spadek. Nie dotyczy 1. Upewnij się, że maszyna nie 
pracuje w pobliżu schodów lub 
schodów ruchomych.
2. Aby wznowić, naciśnij przycisk 
Start/pauza.

234–237
BŁĄD MASZYNY

Wykryto błąd w 
maszynie.

Nie dotyczy 1. Wyłącz i sprawdź urządzenie.
2. Jeśli nie występują żadne 
problemy, naciśnij przycisk Start/
pauza, aby wznowić pracę.
3. Jeśli problem nadal występuje, 
skontaktuj się z Biurem obsługi 
klienta.

300, 301
URZĄDZENIE 
ZBOCZYŁO Z 
TRASY

Urządzenie znajduje 
się poza wyznaczoną 
ścieżką szorowania.

Nie dotyczy 1. Podążaj za niebieską strzałką i 
wjedź na czerwoną ścieżkę.
2. Po prawidłowym wykonaniu 
manewru, ścieżka zmieni kolor na 
biały.
3. Naciśnij tylny NIEBIESKI przycisk 
Start/Pauza, aby rozpocząć.

302 - 309
ŚCIEŻKA JEST 
ZABLOKOWANA

Przeszkody na trasie 
czyszczenia.

Nie dotyczy 1. Upewnij się, że trasa jest wolna lub 
omiń przeszkody.
2. Naciśnij tylny NIEBIESKI przycisk 
Start/Pauza, aby rozpocząć.

500
ZATRZYMANIE 
AWARYJNE 
WŁĄCZONE

Naciśnięto przycisk 
zatrzymania 
awaryjnego.

Nie dotyczy 1. Sprawdź urządzenie i otoczenie.
2. Jeśli problem zniknął, zwolnij 
zatrzymanie awaryjne.

507, 508
ŚCIEŻKA JEST 
ZABLOKOWANA

Przeszkody na trasie 
czyszczenia.

Nie dotyczy 1. Upewnij się, że trasa jest wolna lub 
omiń przeszkody.
2. Naciśnij tylny NIEBIESKI przycisk 
Start/Pauza, aby rozpocząć.
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510–514
BŁĄD 
PODĄŻANIA PO 
ŚCIEŻCE

Urządzenie znajduje 
się poza wyznaczoną 
ścieżką.

Nie dotyczy 1. Uruchom ponownie urządzenie.
2. Jeżeli problem się utrzymuje, 
skontaktuj się z Biurem Obsługi 
Klienta.

6000, 8100
ZABRUDZONY 
DOLNY CZUJNIK

Zanieczyszczony, 
zamazany lub 
uszkodzony czujnik.

Nie dotyczy 1. Sprawdź i wyczyść dolny czujnik 
czystą ściereczką z mikrofi bry.
2. Uruchom ponownie urządzenie.
3. Jeżeli problem się utrzymuje, 
skontaktuj się z Biurem Obsługi 
Klienta. 

6001, 8200
ZABRUDZONY 
GÓRNY 
CZUJNIK

Zanieczyszczony, 
zamazany lub 
uszkodzony czujnik.

Nie dotyczy 1. Sprawdź i wyczyść górny czujnik 
czystą ściereczką z mikrofi bry.
2. Uruchom ponownie urządzenie.
3. Jeżeli problem się utrzymuje, 
skontaktuj się z Biurem Obsługi 
Klienta. 

6002
ZANIECZYSZCZONA 
PRZEDNIA KAMERA

Zanieczyszczony, 
zamazany lub 
uszkodzony czujnik.

Nie dotyczy 1. Ostrożnie wyczyść przednią 
kamerę czystą ściereczką z 
mikrofi bry.
2. Uruchom ponownie urządzenie.
3. Jeżeli problem się utrzymuje, 
skontaktuj się z Biurem Obsługi 
Klienta. 

8300–8600
BŁĄD CZUJNIKA

Zanieczyszczony, 
zamazany lub 
uszkodzony czujnik.

Nie dotyczy 1. Wyczyść wszystkie czujniki czystą 
ściereczką z mikrofi bry.
2. Sprawdź pod kątem uszkodzeń i 
niedrożności.
3. Jeśli nie występują żadne 
problemy, naciśnij przycisk Start/
pauza, aby wznowić pracę. 

8610

NIEZNANY BŁĄD

Błędy nieznanego 
pochodzenia.

Nie dotyczy 1. Wyłącz i sprawdź urządzenie.
2. Uruchom ponownie urządzenie.
3. Jeśli problem nadal występuje, 
skontaktuj się z Biurem obsługi 
klienta.

8800
ŚCIEŻKA JEST 
ZABLOKOWANA

Przeszkody na trasie 
czyszczenia.

Nie dotyczy 1. Upewnij się, że trasa jest wolna lub 
omiń przeszkody.
2. Naciśnij tylny NIEBIESKI przycisk 
Start/Pauza, aby rozpocząć.

9001
WYKRYTO 
ZDERZENIE

Wykryto uderzenie w 
urządzenie.

Nie dotyczy 1. Sprawdź urządzenie.
2. Omiń wszystkie przeszkody.
3. Jeśli droga jest wolna, naciśnij 
przycisk Start/pauza, aby wznowić 
pracę.

10000
UTRATA TRASY

Urządzenie zgubiło 
ścieżkę czyszczenia.

1. Podjedź urządzeniem do znacznika 
bazy.
2. Ponownie uruchom trasę.

10001
URZĄDZENIE 
ZBOCZYŁO Z 
TRASY

Urządzenie znajduje 
się poza wyznaczoną 
ścieżką szorowania.

Nie dotyczy 1. Podążaj za niebieską strzałką i 
wjedź na czerwoną ścieżkę.
2. Po prawidłowym wykonaniu 
manewru, ścieżka zmieni kolor na 
biały.
3. Naciśnij tylny NIEBIESKI przycisk 
Start/Pauza, aby rozpocząć.

40002, 40006
BŁĄD 
STEROWANIA

Problem z 
elektronicznym/
mechanicznym układem 
kierowniczym.

Nie dotyczy 1. Wyłącz urządzenie.
2. Odczekaj 15 sekund.
3. Włącz zasilanie maszyny.
4. Jeżeli problem się utrzymuje, 
skontaktuj się z Biurem Obsługi 
Klienta. 
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50001
WYKRYTO 
POTENCJALNE 
ZAGROŻENIE

Wykryto potencjalne 
zagrożenie.

Nie dotyczy 1. Sprawdź, czy w okolicy nie ma 
ramp, schodów ruchomych lub 
potencjalnych spadków.
2. Przejedź urządzeniem dalej wzdłuż 
wyznaczonej trasy.
3. Aby wznowić, naciśnij przycisk 
Start/pauza.

60161, 60173, 
60400, 60422, 
60423, 60424, 
60442, 60461
NIEZNANY BŁĄD

Błędy nieznanego 
pochodzenia.

Nie dotyczy 1. Wyłącz i sprawdź urządzenie.
2. Uruchom ponownie urządzenie.
3. Jeżeli problem się utrzymuje, 
skontaktuj się z Biurem Obsługi 
Klienta.

60500, 60501, 
60503
USTERKA 
SYSTEMU 
AKUMULATORÓW 
LITOWYCH

Błąd systemu 
akumulatorów litowych

Nie dotyczy 1. Uruchom ponownie urządzenie.
2. Jeżeli problem się utrzymuje, 
skontaktuj się z Biurem Obsługi 
Klienta.

* Wszystkie funkcje szorowania zostaną zatrzymane, 
ale maszyna może być nadal prowadzona. W razie 
potrzeby należy nacisnąć przycisk 1-Step, aby 
włączyć maszynę na dodatkową minutę i zebrać 
pozostałą wodę lub roztwór.

UWAGA: W przypadku wszystkich innych kodów 
błędów należy skontaktować się z przedstawicielem 
serwisu fi rmy Tennant.
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BŁĘDY SYSTEMU (TRYB AUTOMATYCZNY / TRYB 
MANUALNY)
Jeśli pojawi się kod błędu systemowego, wyłącz 
urządzenie, odczekaj 15 sekund, a następnie włącz je 
ponownie. Jeśli błąd systemu nadal występuje, należy 
niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi 
Klienta.

BŁĘDY CZUJNIKA LIDAR / KAMERY
Operator otrzyma komunikat o błędzie, gdy wystąpi 
problem z czujnikami LIDAR lub kamerami. Wszystkie 
automatyczne funkcje szorowania zostaną wyłączone, 
gdy wystąpi alarm związany z czujnikiem LIDAR lub 
kamerą.

W przypadku, gdy wystąpi taki błąd czujnika LIDAR 
lub kamery, który będzie miał wpływ na dalsze 
działanie automatyczne urządzenia, zostanie 
wyświetlony komunikat Błędy uruchamiania. Na 
ekranie pojawi się błąd (błędy) uruchamiania i 
związany z nim(-i) numer(-y) kodu błędu wraz z 
instrukcją, jak usunąć alarm. Maszyna nie może 
pracować w trybie automatycznym, dopóki nie zostaną 
usunięte wszystkie błędy uruchamiania. 

Dotknij przycisku USTAWIENIA, by przejść do menu 
ustawień.

Menu ustawień zostanie wyświetlone z ostrzeżeniem 
BŁĄD URUCHAMIANIA! w lewym górnym rogu 
ekranu.

Sprawdź czujniki LIDAR i kamery pod kątem 
zabrudzeń, smug i uszkodzeń, które mogą być 
przyczyną błędów rozruchu. Wyczyść wszystkie 
zabrudzenia, zanieczyszczenia i smugi z kamery 
(kamer)/czujnika (czujników) LIDAR. Patrz: sekcja 
KAMERY I CZUJNIKI w rozdziale KONSERWACJA. 
Należy ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli 
problem(-y) nie ustępuje(-ą), skontaktuj się z Biurem 
Obsługi Klienta.

W celu określenia przyczyny awarii i sposobu naprawy 
należy zapoznać się z poniższą tabelą.
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0, 1, 4, 401, 411, 

700, 800
Nieznany błąd 1. Wyłącz urządzenie

2. Odczekaj 15 sekund.
3. Włącz zasilanie maszyny.
4. Jeśli po kilku próbach ponownego uruchomienia urządzenie nadal 
nie działa, należy natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi 
Klienta.

202 Akumulator bliski 
rozładowania

1. Podjedź do stacji ładowania.
2. Sprawdź i naładuj akumulatory.

501, 504, 20003, 
20009

Żyroskop utknął. 1. Wyłącz urządzenie
2. Odłącz przewód akumulatora.
3. Odczekaj 15 sekund i ponownie podłącz kabel akumulatora.
4. Włącz zasilanie maszyny.
5. Jeśli po kilku próbach ponownego uruchomienia urządzenie nadal 
nie działa, należy natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi 
Klienta.

502, 503 Błąd skanowania znacznika 
bazy

1. Wróć do znacznika bazy.
2. Ponownie zeskanuj znacznik bazy.
3. Nie ruszaj urządzenia do momentu zakończenia skanowania.

509 Błąd oprogramowania 
sprzętowego

1. Uruchom ponownie urządzenie.
2. Jeśli po kilku próbach ponownego uruchomienia urządzenie nadal 
nie działa, należy natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi 
Klienta.

20005 Błąd czujnika 1. Ostrożnie wyczyść dolny czujnik czystą ściereczką z mikrofi bry i 
sprawdź na wypadek uszkodzeń lub przeszkód.*
2. Jeśli po kilku próbach ponownego uruchomienia urządzenie nadal 
nie działa, należy natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi 
Klienta.

40007 Wymagana regulacja 
kalibracji sterowania

1. Podjedź urządzeniem do stacji ładowania.
2. Wyłącz urządzenie.
3. Skontaktuj się z działem obsługi klienta, podając numer kodu błędu. 
Ta maszyna wymaga ponownej kalibracji.

5001 Nieskalibrowany 1. Ponownie uruchom urządzenie.
2. Jeśli po kilku próbach ponownego uruchomienia urządzenie nadal 
nie działa, należy natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi 
Klienta.

5004, 5014
5024, 5025

5026

Lewa kamera 3D nie reaguje 1. Ostrożnie wyczyść lewą kamerę 3D czystą ściereczką z mikrofi bry i 
sprawdź na wypadek uszkodzeń.*
2. Ponownie uruchom urządzenie.
3. Jeśli po kilku próbach ponownego uruchomienia urządzenie nadal 
nie działa, należy natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi 
Klienta.

5005, 5015
5027, 5028

5029

Prawa kamera 3D nie reaguje 1. Ostrożnie wyczyść prawą kamerę 3D czystą ściereczką z mikrofi bry i 
sprawdź na wypadek uszkodzeń.*
2. Ponownie uruchom urządzenie.
3. Jeśli po kilku próbach ponownego uruchomienia urządzenie nadal 
nie działa, należy natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi 
Klienta.

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

Pochyły (górny) czujnik 
LIDAR nie reaguje

1. Ostrożnie wyczyść górny czujnik LIDAR czystą ściereczką z 
mikrofi bry i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń lub przeszkód.*
2. Ponownie uruchom urządzenie.
3. Jeśli po kilku próbach ponownego uruchomienia urządzenie nadal 
nie działa, należy natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi 
Klienta. ***

5007, 5017
5033, 5034

5035

Płaski (dolny) czujnik LIDAR 
nie reaguje

1. Ostrożnie wyczyść dolny czujnik LIDAR czystą ściereczką z 
mikrofi bry i sprawdź na wypadek uszkodzeń lub przeszkód.*
2. Ponownie uruchom urządzenie.
3. Jeśli po kilku próbach ponownego uruchomienia urządzenie nadal 
nie działa, należy natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi 
Klienta. ***

5021, 5022
5023

Przednia kamera 3D nie 
reaguje

1. Ostrożnie wyczyść przednią kamerę 3D czystą ściereczką z 
mikrofi bry i sprawdź na wypadek uszkodzeń.*
2. Zwróć uwagę, czy diody na kamerze migają.**
3. Ponownie uruchom urządzenie.
4. Jeśli po kilku próbach ponownego uruchomienia urządzenie nadal 
nie działa, należy natychmiast skontaktować się z Biurem Obsługi 
Klienta.
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Kod błędu Błąd Środek zaradczy
5008 Urządzenie nie odpowiada. 1. Ponownie uruchomić maszynę.

5010 Licznik przebiegu nie reaguje. 1. Ponownie uruchomić maszynę.

5011 Transformator nie reaguje. 1. Ponownie uruchomić maszynę.

5019 Czujniki nie reagują. 1. Ponownie uruchomić maszynę.

5036 Błąd aktualizacji czujnika. 1. Ponownie uruchomić maszynę.

20000, 20001, 
20006, 20008

Błąd trasy 1. Raz jeszcze naucz urządzenie trasy, zaczynając i kończąc na tym 
samym znaczniku bazy.

20002 Błąd trasy 1. Przeprogramuj trasę tak, aby miała co najmniej dwie minuty 
długości.

20004 Błąd trasy 1. Naucz ponownie trasy.
2. Podczas sprawdzania trasy nie należy jechać wstecz.

20005 Błąd czujnika 1. Ostrożnie wyczyść dolny czujnik czystą ściereczką z mikrofi bry i 
sprawdź na wypadek uszkodzeń.*
2. Jeśli nie znaleziono żadnych problemów, naciśnij tylny niebieski 
przycisk.

20007 Błąd trasy 1. Nie udało się zapisać trasy.
2. Trasa przeprogramowana.

29999 Nie udało się zapisać trasy. 1. Raz jeszcze naucz urządzenie trasy, zaczynając i kończąc na tym 
samym znaczniku bazy.

30000 Błąd komunikacji 1. Uruchom ponownie urządzenie.
2. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z Biurem obsługi 
klienta.

30001 Błąd 1. Nie udało się załadować danych trasy, spróbuj ponownie.

40002 Błąd sterowania 1. Wyłącz i sprawdź urządzenie.
2. Uruchom ponownie urządzenie.
3. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z Biurem obsługi 
klienta.

40003 Błąd połączenia USB 1. Wyłącz i sprawdź urządzenie.
2. Uruchom ponownie urządzenie.
3. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z Biurem obsługi 
klienta.

40004 Błąd żyroskopu 1. Wyłącz i sprawdź urządzenie.
2. Uruchom ponownie urządzenie.
3. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z Biurem obsługi 
klienta.

40005 Błąd czujnika 1. Upewnij się, że maszyna ma swobodę ruchu.
2. W razie potrzeby poprowadź urządzenie tak, by wyminąć 
przeszkody.
3. Jeśli nie ma przeszkód, naciśnij tylny niebieski przycisk.

40006 Błąd sterowania 1. Wyłącz urządzenie.
2. Uruchom ponownie urządzenie.
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Kod błędu Błąd Środek zaradczy
40007 Błąd sterowania 1. Wyłącz urządzenie.

2. Uruchom ponownie urządzenie.
3. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z Biurem obsługi 
klienta.

50001 Wykryto potencjalne 
zagrożenie

1. Sprawdź, czy w okolicy nie ma ramp, schodów ruchomych lub 
potencjalnych spadków.
2. Przejedź urządzeniem dalej po ścieżce.
3. Aby wznowić, naciśnij tylny niebieski przycisk.

60502 Usterka systemu akumulatora 
litowego

1.  Uruchom ponownie urządzenie.
2. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z Biurem obsługi 
klienta.

* UWAGA: Informacje dotyczące czyszczenia 
i pielęgnacji kamer/czujników LIDAR znajdują 
się w rozdziale KAMERY I CZUJNIKI w sekcji 
KONSERWACJA.

** UWAGA: Jeżeli diody nie migają, może to oznaczać 
potencjalne problemy z konserwacją kamery 3D.

*** UWAGA: Przesłanie do Biura Obsługi Klienta 
fi lmu lub zdjęcia przedstawiającego czujnik LIDAR z 
bliska może okazać się konieczne, aby określić zakres 
możliwych uszkodzeń lub problemów powodujących, 
że czujnik LIDAR nie działa.
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WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK W 
MASZYNIE

Problem Przyczyna Środek zaradczy
Za maszyną 
pozostaje 
wilgotny ślad, 
woda jest słabo 
zbierana lub nie 
jest zbierana 
wcale

Wyłączony wentylator odsysania Włącz wentylator odsysania

Belka ssąca w pozycji podniesionej, podwójne 
szorowanie

Opuść belkę ssącą z pozycji podniesionej 
podwójnego szorowania.

Zużycie listew belek ssących Obrócić lub wymienić listwy belek ssących

Brak regulacji belki ssącej Wyregulować belkę ssącą

Zatkany wąż podciśnieniowy Przepłukać węże podciśnieniowe

Zanieczyszczony fi ltr wentylatora odsysania Oczyść fi ltr wentylatora odsysania

Zużyte uszczelki pokrywy wentylatora odsysania Wymienić uszczelki

Na belce ssącej zebrały się zanieczyszczenia Usunąć zanieczyszczenia

Wąż doprowadzenia podciśnieniowy do belki ssącej 
lub zbiornika brudnej wody jest odłączony lub 
uszkodzony

Podłączyć lub wymienić wąż podciśnieniowy

Pokrywa zbiornika brudnej wody niedokładnie 
zamknięta

Usuń przeszkody i zamknij pokrywę

Nie obraca 
się wentylator 
odsysania

Wyłączony przełącznik wentylatora odsysania Włącz przełącznik wentylatora odsysania

Zbiornik odzyskujący jest pełny Opróżnić zbiornik brudnej wody

Zbiornik brudnej wody wypełnia piana Opróżnić zbiornik brudnej wody

Używaj mniej detergentu

Czujnik zbiornika brudnej wody zabrudzony lub 
zablokowany

Oczyść lub wymień czujnik

Niski przepływ lub 
brak przepływu 
roztworu na podłogę 
(tryb szorowania 
konwencjonalnego)

Zbiornik roztworu jest pusty Napełnić zbiornik roztworu

Wyłączony przepływ roztworu Włączyć przepływ roztworu

Zatkane przewody dostarczania roztworu Przepłukać przewody dostarczania roztworu

Zatkany fi ltr w zbiorniku roztworu Opróżnić zbiornik roztworu, wyjąć fi ltr, 
oczyścić i zamontować ponownie

Mała skuteczność 
szorowania

Przycisk 1-STEP nie jest włączony Włącz przycisk 1-Step.

Zastosowano niewłaściwy detergent lub szczotki Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu 
fi rmy Tennant

Zbiornik odzyskujący jest pełny Opróżnić zbiornik brudnej wody

Zbiornik roztworu jest pusty Napełnić zbiornik roztworu

Na podkładkach lub szczotkach szorowania zebrały 
się zanieczyszczenia

Usunąć zanieczyszczenia

Zużycie szczotki szorującej Wymień szczotkę szorującą

Ustawiono zbyt mały nacisk szczotki Zwiększyć nacisk szczotki

Niski stan naładowania akumulatorów Ładować akumulator do czasu 
automatycznego wyłączenia ładowarki
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System ec-H2O

Problem Przyczyna Środek zaradczy
Kontrolka systemu ec-
H2O miga na zielono/
czerwono

Przeterminowany wkład uzdatniający wodę Wymień wkład (Patrz: WYMIANA WKŁADU 
UZDATNIAJĄCEGO WODĘ ec�H2O)

Kontrolka systemu ec-
H2O świeci lub miga* na 
czerwono

Wykryto awarię systemu ec-H2O Skontaktować się z serwisem

*Sprawdzić, czy detergent czyszczący został 
dodany do zbiornika roztworu. Jeżeli system ec�
H2O pracował z detergentem czyszczącym, należy 
opróżnić zbiornik roztworu, dodać czystej wody i 
uruchomić system ec-H2O na tak długo, aż zniknie 
kod światła wskaźnikowego.
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SCHEMAT KONSERWACJI

W poniższej tabeli określono osobę odpowiedzialną 
za każdą procedurę.

O = operator.
T = przeszkolony personel.

Okres Osoba 
odpowied-

zialna

Klucz Opis Procedura Smar/
płyn

Liczba 
punktów 

serwisowania
Codziennie O 1 Boczne i tylne belki ssące Sprawdzić, obrócić lub wymienić - 3

Sprawdzić wygięcie i 
poziomowanie

- 6

O 2 Przednie/boczne czujniki 
2D i 3D oraz górne/dolne 
czujniki LIDAR

Sprawdzić na ewentualność 
uszkodzeń. Czyścić za pomocą 
dołączonej ściereczki z mikrofi bry

- 8

O 3 Szczotki/nakładki 
szorujące

Sprawdzić, czy nie ma 
uszkodzeń, śladów zużycia lub 
zanieczyszczeń.

- 2

O 4 Osłony obwodowe (lewa, 
prawa i przednia)

Sprawdzić na ewentualność 
uszkodzeń, śladów zużycia lub 
zanieczyszczeń

- 3

O 5 Zbiornik brudnej wody Oczyścić zbiornik, fi ltr i czujnik 
poziomu

- 1

O 6 Filtr wentylatora odsysania Oczyścić - 1

Co tydzień T 7 Ogniwa akumulatora Sprawdź poziom elektrolitu 
(kwas ołowiowy)

WD 3

50 godzin O 8 Obrzeża głowicy 
szorującej przy podłodze

Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń 
lub śladów zużycia

- 2

100 godzin T 9 Uszczelki wentylatora 
odsysania i zbiornika 
uzdatniania

Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń 
lub śladów zużycia

- 3

O 13 Uszczelki zbiornika z 
roztworem

Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń 
lub śladów zużycia

2

O 7 System doprowadzenia 
wody do akumulatora 
(opcja)

Sprawdzić węże pod kątem 
uszkodzeń i śladów zużycia

- Wszystkie

200 godzin T 7 Styki i kable akumulatora Sprawdzić i oczyścić - 12

T 14 Łańcuch przekładni 
kierownicy

Nasmarować, sprawdzić 
naprężenie i sprawdzić, czy nie 
ma uszkodzeń lub śladów zużycia.

GL 1

T 15 Przegub kierowniczy Nasmarować i sprawdzić, czy 
nie ma uszkodzeń lub śladów 
zużycia.

GL 1

500 godzin T 6 Silniki wentylatora 
odsysania

Sprawdzić szczotki silnika 
(po pierwszym sprawdzeniu 
po upływie 500 godzin należy 
sprawdzać co 100 godzin)

- 1

T 10 Silniki szczotki szorowania Sprawdzić szczotki silnika 
(po pierwszym sprawdzeniu 
po upływie 500 godzin należy 
sprawdzać co 100 godzin)

- 2

T 11 Silnik napędowy Sprawdzić szczotki silnika 
(po pierwszym sprawdzeniu 
po upływie 500 godzin należy 
sprawdzać co 100 godzin)

- 1

T 12 Opony Sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń 
lub śladów zużycia

- 3

SMAR/PŁYN

WD — Woda destylowana
SP Smar do przekładni SAE 90
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 AKUMULATORY

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Czas przydatności akumulatorów do użytku zależy od 
ich właściwej konserwacji. Aby akumulatory służyły jak 
najdłużej:

MOKRE AKUMULATORY KWASOWO-OŁOWIOWE
 – nie pozostawiać go w stanie częściowo 

rozładowanym przez dłuższy czas;

 – Aby uzyskać jak najlepszą wydajność ładowania, 
akumulator należy ładować w temperaturach 
poniżej 27°C/80°F i powyżej 0°C/32°F.

 – utrzymywać właściwy poziom elektrolitu w 
akumulatorach mokrych, sprawdzając go co 
tydzień.

Powyższe zalecenia nie obowiązują w przypadku 
ładowania wyrównawczego (patrz sekcja 
ŁADOWANIE WYRÓWNAWCZE).

 – nie ładować akumulatora częściej niż raz dziennie 
i tylko po co najmniej 15-minutowej pracy 
maszyny;

 – ładowarka musi całkowicie go naładować przed 
ponownym użyciem maszyny;

SPRAWDZANIE POZIOMU ELEKTROLITU
Mokre akumulatory kwasowo-ołowiowe wymagają 
rutynowego doprowadzania wody, jak opisano poniżej. 
Raz w tygodniu należy sprawdzać poziom elektrolitu 
w akumulatorze.

UWAGA: Nie należy sprawdzać poziomu elektrolitu, 
jeśli maszyna jest wyposażona w system nawadniania 
akumulatora.

08247

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Podczas serwisowania 
maszyny nie zbliżać przedmiotów metalowych 
do akumulatorów. Należy unikać bezpośredniego 
kontaktu z kwasem akumulatorowym.

Przed ładowaniem elektrolit powinien nieznacznie 
zakrywać płyty akumulatora, jak pokazano. W 
razie potrzeby dolać wody destylowanej. NIE 
PRZEPEŁNIAĆ. Podczas ładowania poziom elektrolitu 
się podnosi, co może doprowadzić do jego przelania 
się. Po ładowaniu można dolać wodę destylowaną 
do wysokości ok. 0,12 cala / 3 mm poniżej rurek 
wskaźnikowych.

Before Charging After Charging

UWAGA: Podczas ładowania akumulatora korki 
muszą być założone. Po ładowaniu akumulatorów 
może utrzymywać się zapach siarki. Jest to normalne 
zjawisko.

SPRAWDZANIE POŁĄCZEŃ/CZYSZCZENIE
Co 200 godzin użytkowania należy sprawdzić 
zamocowanie połączeń akumulatora i oczyścić 
powierzchnię akumulatorów, łącznie z końcówkami 
i zaciskami kablowymi, przy użyciu mocnego 
roztworu sody oczyszczonej i wody. Należy wymienić 
wszelkie zużyte lub uszkodzone przewody. Podczas 
czyszczenia akumulatorów nie zdejmować korków.
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AKUMULATOR LITOWO-JONOWY
Akumulator litowo-jonowy jest akumulatorem 
bezobsługowym chronionym przez system 
zarządzania akumulatorem (BMS). Aby osiągnąć 
maksymalny czas pracy akumulatora, należy 
dokładnie przestrzegać poniższych instrukcji:

 – Akumulatory litowo-jonowe należy przed 
pierwszym użyciem naładować.

 – Podczas korzystania z modelu akumulatora 
litowo-jonowego należy dokładnie przestrzegać 
części Ważne instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa w podręczniku.

 – Wolno używać wyłącznie ładowarki dostarczonej 
z urządzeniem.

 – Akumulator należy ładować w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. Aby zapewnić 
najlepszą wydajność ładowania, należy to 
robić przy temperaturach poniżej 40°C (104°F) 
i powyżej 0°C (32°F). Poza tym zakresem 
temperatur akumulator może się wyłączyć i nie 
ładować.

 – Zaleca się ładowanie akumulatora tylko wtedy, 
gdy poziom wskaźnika rozładowania osiągnie 
ostatni słupek. Nie wolno przechowywać 
urządzenia przez dłuższy czas, jeśli akumulator 
jest rozładowany do ostatniego pręta. Akumulator 
może się rozładować do poziomu, który nie jest 
naprawialny.

 – Poczekaj, aż cykl ładowania całkowicie naładuje 
akumulator.

 – Ładowanie okazjonalne (tzn. częściowy cykl 
ładowania trwający pół godziny lub dłużej) jest 
zalecane tylko wtedy, gdy poziom rozładowania 
jest niższy niż 80%.

 – Nie należy używać urządzenia w temperaturach 
powyżej 55°C/131°F albo poniżej –20°C/–
4°F. Przekroczenie tych temperatur może 
spowodować wyłączenie się urządzenia.

 – W sprawie serwisowania i wymiany akumulatora 
litowo-jonowego skontaktuj się z serwisem fi rmy 
Tennant.

PRZYCISK ZASILANIA AKUMULATORA / WSKAŹNIK 
ROZŁADOWANIA AKUMULATORA

Każdy akumulator litowo-jonowy jest wyposażony w 
przycisk zasilania umożliwiający wyłączenie zasilania. 
Wskaźnik rozładowania akumulatora (BDI) wyświetla 
bieżący stan akumulatora.

Naciśnij i przytrzymać przycisk zasilania akumulatora 
przez 20 sekund, aby wyłączyć zasilanie akumulatora. 
Wskaźniki rozładowania akumulatora zgasną.

Aby włączyć zasilanie akumulatorowe, szybko naciśnij 
przycisk zasilania akumulatorowego. Po włączeniu 
zaświecą się wskaźniki rozładowania akumulatora.

Wskaźnik rozładowania akumulatora wskazuje poziom 
naładowania akumulatora. Gdy akumulatory są w 
pełni naładowane, świecą się wszystkie kontrolki 
(pięć). W miarę rozładowywania się akumulatora 
poziom naładowania wskaźnika spada.

Jeśli wskaźnik miga na czerwono, bateria jest 
uszkodzona. Aby naprawić usterkę, skontaktuj się z 
serwisem fi rmy Tennant.
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ŁADOWANIE AKUMULATORÓW
Instrukcje dotyczące ładowania zawarte w niniejszej 
instrukcji dotyczą ładowarki dostarczonej wraz z 
maszyną. Nie wolno używać innych ładowarek niż 
dostarczonych i zatwierdzonych przez fi rmę Tennant. 
Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji 
obsługi ładowarki. W sprawie zalecanych ładowarek 
skontaktować się ze sprzedawcą lub fi rmą Tennant.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Stosowanie 
niewłaściwej ładowarki grozi uszkodzeniem 
baterii akumulatorów i stwarza niebezpieczeństwo 
pożaru.

WAŻNE: Ładowarka jest ustawiona na ładowanie 
akumulatorów dostarczonych wraz z urządzeniem.

1. Maszynę należy przetransportować w miejsce 
dobrze wentylowane.

OSTRZEŻENIE: Akumulator wydziela 
wodór. Może to spowodować wybuch 
lub pożar. Należy zatem unikać w jego 
otoczeniu iskier i źródeł otwartego ognia. 
Ładowanie należy przeprowadzać przy 
otwartych pokrywach.

2. Zaparkować maszynę na płaskiej, suchej 
powierzchni, wyłączyć ją i wyjąć kluczyk.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Co tydzień przed ładowaniem należy sprawdzić 
poziom elektrolitu w akumulatorze. W modelach 
wyposażonych w automatyczny system 
nawadniania akumulatorów należy sprawdzić 
poziom elektrolitu na wskaźnikach umieszczonych 
na pokrywach akumulatorów. W razie potrzeby 
dolać wody destylowanej.

4. Podłącz przewód prądu stałego ładowarki do 
gniazda ładowania akumulatora maszyny, a 
następnie podłącz przewód zasilania prądem 
zmiennym do prawidłowo uziemionego gniazda 
ściennego. Instrukcje obsługi znajdują się w 
instrukcji obsługi ładowarki do akumulatorów.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Podczas działania 
ładowarki nie wolno odłączać przewodu 
stałoprądowego od gniazda maszyny. Mogłoby 
to doprowadzić do wyładowania łukowego. Jeśli 
chcemy przerwać ładowanie, należy najpierw 
wyjąć kabel z gniazdka prądu zmiennego.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Nie odłączać przyłączy 
akumulatora podczas ładowania maszyny. 
Może to spowodować uszkodzenie elektryczne 
maszyny.

5. Ładowarka automatycznie rozpocznie ładowanie 
i wyłączy się, po całkowitym naładowaniu. 
Maksymalny cykl ładowania może trwać od 6 do 
12 godzin, w zależności od typu akumulatora.

UWAGA: Nie odłączaj przewodów akumulatora, gdy 
podłączona jest ładowarka. Może to doprowadzić do 
uszkodzenia układu scalonego.

6. Po naładowaniu akumulatorów należy wyjąć 
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka przed 
odłączeniem ładowarki od urządzenia.

7. Odłącz ładowarkę akumulatorów od urządzenia.
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   ŁADOWANIE WYRÓWNAWCZE (OPCJA)

UWAGA: Maszyna musi być wyposażona w 
akumulator TPPL lub akumulator, który może być 
ładowany okazjonalnie. Nie stosować ładowania 
wyrównawczego w stosunku do akumulatorów 
standardowych, ponieważ może to skrócić ich 
żywotność.

Z funkcji ładowania wyrównawczego można korzystać 
w celu wydłużenia czasu pracy i produktywności 
maszyny, pozwalając na ładowanie akumulatorów w 
czasie przerw (w tym obiadowych), między zmianami 
lub w dowolnym innym momencie, w którym zaistnieje 
taka możliwość. 

Ładowanie okazjonalne (tzn. częściowy cykl 
ładowania trwający pół godziny lub dłużej) jest 
zalecane tylko wtedy, gdy poziom rozładowania jest 
niższy niż 80% (tzn. gdy wskaźnik rozładowania jest 
na poziomie lub powyżej drugiego zielonego światła).

WAŻNE: Przed przystąpieniem do ładowania 
należy upewnić się, czy maszyna i ładowarka są 
odpowiednio ustawione.

STAN NAŁADOWANIA AKUMULATORA
Poniższa tabela przedstawia stan ładowarki 
akumulatorów.

Wzór świecenia diod Opis Uwagi
Dioda jest wyłączona Nie podłączono zasilania AC Ładowarka nie jest podłączona do 

prądu

Dioda miga na CZERWONO, a 
następnie ma POMARAŃCZOWO 
przez kilka sekund, po czym wyłącza 
się (i pozostaje wyłączona)

Zasilanie prądem zmiennym 
podłączone do ładowarki, ale nie są 
podłączone żadne akumulatory

Ładowarka wyświetla ten wzór diod po 
pierwszym podłączeniu do zasilania 
AC, a następnie dioda gaśnie

Wolne miganie na ZIELONO (wł. przez 
1 s, wył. przez 0,2 s)

Ładowanie, ale stan naładowania aku-
mulatorów jest niższy niż 80%.

Normalne działanie. Pozostaw 
ładowarkę do zakończenia ładowania

Szybkie miganie na ZIELONO (wł. 
przez 0,4 s, wył. przez 0,1 s)

Ładowanie, ale stan naładowania aku-
mulatorów przekracza 80%.

Normalne działanie. Pozostaw 
ładowarkę do zakończenia ładowania

Jednolity ZIELONY Ładowanie zakończone Maszyna gotowa do pracy

Szybkie miganie na 
POMARAŃCZOWO (wł. przez 0,5 s, 
wył. przez 0,5 s)

Problem z wykrywaniem akumulatora Problem z akumulatorem. Patrz 
rozdział 
rozwiązywanie problemów.

Jednolity CZERWONY Wewnętrzna usterka ładowarki Problem z ładowarką. Patrz rozdział 
rozwiązywanie problemów.
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HYDROLINK® — SYSTEM DOPROWADZANIA 
WODY DO AKUMULATORA (Opcja akumulatora 
Trojan®)
Poniższe wskazówki dotyczą modeli wyposażonych 
w opcjonalny system doprowadzania wody do 
akumulatora HydroLink.

Opcjonalny system nawadniania akumulatorów 
HydroLink zapewnia bezpieczny i łatwy sposób 
na utrzymanie właściwego poziomu elektrolitu w 
akumulatorach. System przeznaczony jest wyłącznie 
do akumulatorów kwasowo-ołowiowych Trojan 
(mokrych).

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Podczas serwisowania 
maszyny należy stosować odpowiednie środki 
ochrony osobistej. Należy unikać bezpośredniego 
kontaktu z kwasem akumulatorowym.

Przed użyciem systemu doprowadzania wody 
sprawdzić, czy węże i połączenia nie są uszkodzone 
ani zużyte.

1. Przed zastosowaniem systemu doprowadzenia 
wody do akumulatora należy całkowicie 
naładować akumulator. Przed ładowaniem nie 
należy dolewać wody do akumulatora, ponieważ 
podczas ładowania poziom elektrolitu się podnosi, 
co może doprowadzić do jego przelania się.

2. Po naładowaniu akumulatorów sprawdzić 
wskaźniki poziomu elektrolitu umieszczone 
w pokrywach akumulatorów. Jeśli wskaźniki 
poziomu są białe, należy dolać wody zgodnie 
z poniższymi instrukcjami. Jeżeli wskaźniki są 
czarne, poziom elektrolitu jest prawidłowy — nie 
jest wymagane dolewanie wody.

3. Odszukać złączkę do napełniania akumulatorów 
w komorze akumulatorów. Zdjąć zatyczkę i 
podłączyć wężyk pompki ręcznej.

4. Zanurzyć drugi koniec wężyka pompki ręcznej w 
butelce z wodą destylowaną.

Distilled
Water

5. Ścisnąć gruszkę pompki ręcznej. Po napełnieniu 
wskaźniki poziomu zmienią barwę na czarną.

6. Po dolaniu wody założyć zatyczkę na wąż do 
napełniania akumulatora i schować wąż z pompką 
ręczną do komory akumulatorów do następnego 
wykorzystania.
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RĘCZNY SYSTEM DOPROWADZANIA WODY DO 
AKUMULATORA (Opcja akumulatora Trojan®)
Poniższe wskazówki dotyczą modeli wyposażonych 
w opcjonalny ręczny system doprowadzania wody do 
akumulatora.

Opcjonalny manualny system doprowadzenia wody 
do akumulatora to prosty i bezpieczny sposób 
na utrzymanie właściwego poziomu elektrolitu w 
akumulatorach. System przeznaczony jest wyłącznie 
do akumulatorów kwasowo-ołowiowych Trojan 
(mokrych).

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Podczas serwisowania 
maszyny należy stosować odpowiednie środki 
ochrony osobistej. Należy unikać bezpośredniego 
kontaktu z kwasem akumulatorowym.

Przed użyciem systemu doprowadzania wody 
sprawdzić, czy węże i połączenia nie są uszkodzone 
ani zużyte.

1. Przed zastosowaniem systemu doprowadzenia 
wody do akumulatora należy całkowicie 
naładować akumulator. Przed ładowaniem nie 
należy dolewać wody do akumulatora, ponieważ 
podczas ładowania poziom elektrolitu się podnosi, 
co może doprowadzić do jego przelania się.

2. Po naładowaniu akumulatorów sprawdzić 
wskaźniki poziomu elektrolitu umieszczone w 
pokrywach akumulatorów. 

3. Jeśli biały pływak wskazujący poziom znajduje się 
nisko, należy dolać wody zgodnie z poniższymi 
instrukcjami. 

Pływak nisko = dolać wody Pływak wysoko = pełny

4. Odszukać złączkę do napełniania akumulatorów 
w komorze akumulatorów. Zdjąć zatyczkę i 
podłączyć wężyk pompki ręcznej.

5. Zanurzyć drugi koniec wężyka pompki ręcznej w 
butelce z wodą destylowaną.
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6. Ścisnąć gruszkę pompki ręcznej. Po zapełnieniu 

biały pływak uniesie się.

Pływak wysoko = pełny

7. Po dolaniu wody założyć zatyczkę na wąż do 
napełniania akumulatora i schować wąż z pompką 
ręczną do komory akumulatorów do następnego 
wykorzystania.
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WYŁĄCZNIKI OBWODÓW I BEZPIECZNIKI

WYŁĄCZNIKI OBWODÓW
Wyłączniki instalacyjne to urządzenia ochronne 
obwodów elektrycznych z możliwością kasowania, 
które przerywają przepływ prądu w przypadku 
przeciążenia obwodu. Po zadziałaniu wyłącznika 
należy zostawić go do ostygnięcia, a następnie 
nacisnąć przycisk zerowania, aby ręczne przywrócić 
stan wyjściowy wyłącznika.

Jeżeli przeciążenie, które spowodowało zadziałanie 
wyłącznika, nadal istnieje, wyłącznik będzie nadal 
wstrzymywał przepływ prądu do chwili usunięcia 
problemu.

Wyłączniki obwodów znajdują się wewnątrz komory 
akumulatora obok licznika godzin.

Na poniższym schemacie zostały przedstawione 
wyłączniki oraz chronione przez nie elementy 
elektryczne.

Obwód
Wyłącznik

Wartość 
nomi-
nalna

Chroniony obwód

CB1 4 A Tablica przyrządów - zasilanie

CB2 4 A Akcesoria

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

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

CB4 10 A Moduł Brain

BEZPIECZNIKI
Bezpiecznik jest urządzeniem ochronnym 
jednorazowego użytku służącym do zatrzymania 
przepływu prądu w przypadku przeciążenia obwodu. 
Bezpiecznik 100 A znajduje się w kolumnie wspornika 
siedzenia w pobliżu siłownika głowicy szorującej. 
Bezpiecznik chroni sterownik maszyny.

UWAGA: Bezpiecznik można wymienić tylko na inny o 
takiej samej wartości natężenia.

SILNIKI ELEKTRYCZNE

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Szczotki węglowe w silniku wentylatora próżniowego, 
silniku napędowym i silnikach szczotek do szorowania 
powinny być sprawdzane po pierwszych 500 
godzinach pracy maszyny, a następnie co 100 godzin 
po pierwszych 500 godzinach.



78 T7AMR 9020401 (1-2022)

KONSERWACJA

KAMERY I CZUJNIKI

PRZEDNIE I BOCZNE KAMERY 2D I 3D
DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Codziennie (lub przed każdym uruchomieniem 
robota) sprawdzaj przednie i boczne kamery 2D i 
3D pod kątem obecności plam wody, brudu, kurzu, 
smug i uszkodzeń. Odłamki, smugi lub plamy mogą 
dostarczać do urządzenia fałszywych informacji o 
środowisku. 

Obiektywy kamer należy czyścić wyłącznie 
ściereczkami z mikrofi bry przeznaczonymi do 
delikatnych powierzchni optycznych (jedna została 
dołączona do znaczników lokalizacji pozycji 
domowej). W skrajnych przypadkach można użyć 
roztworu do czyszczenia soczewek, przeznaczonego 
do optycznych soczewek poliwęglanowych. Nie 
należy spryskiwać obiektywów kamer roztworem. 
Jeśli konieczne jest użycie roztworu do czyszczenia 
obiektywu, należy oszczędnie zwilżyć ściereczkę 
czyszczącą - nie rozpylać roztworu czyszczącego na 
moduł kamery.

UWAGA: Nie należy zarysowywać ani uszkadzać 
obiektywów kamery 2D lub 3D. Porysowanie lub 
uszkodzenie obiektywu kamery może mieć negatywny 
wpływ na wydajność pracy zrobotyzowanej maszyny.

Boczne kamery 2D i 3D znajdują się po każdej stronie 
maszyny.

GÓRNY I DOLNY CZUJNIK LIDAR
DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Codziennie (lub przed każdym uruchomieniem robota) 
sprawdzaj górny i dolny czujnik LIDAR pod kątem 
zabrudzeń, kurzu, smug i uszkodzeń. Odłamki, smugi 
lub plamy mogą dostarczać do urządzenia fałszywych 
informacji o środowisku.

Czujniki LIDAR należy czyścić wyłącznie za pomocą 
ściereczek czyszczących z mikrofazy przeznaczonych 
do delikatnych powierzchni optycznych (jedna jest 
dołączona do znaczników lokalizacji domowej). 
W skrajnych przypadkach można użyć płynu 
do czyszczenia soczewek przeznaczonego do 
optycznych soczewek poliwęglanowych. Nie należy 
spryskiwać czujników LIDAR roztworem. Jeśli 
konieczne jest użycie roztworu do czyszczenia 
soczewek, należy oszczędnie zwilżyć ściereczkę do 
czyszczenia - nie rozpylać roztworu do czyszczenia 
na czujniki LIDAR.

UWAGA: Nie należy zarysowywać ani uszkadzać 
górnej ani dolnej powierzchni czujnika LIDAR. 
Porysowanie lub uszkodzenie powierzchni czujników 
może mieć negatywny wpływ na wydajność maszyny 
robotycznej.

UWAGA: Ze względu na to, że dolny czujnik LIDAR 
znajduje się w pobliżu powierzchni czyszczącej, 
należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby 
powierzchnie przednie, boczne, tylne i dolne były 
całkowicie oczyszczone z brudu, smug i/lub innych 
zanieczyszczeń. Użyj latarki, aby sprawdzić te 
powierzchnie czujników i upewnij się, że są dokładnie 
wyczyszczone.
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SZCZOTKI I PODKŁADKI SZORUJĄCE

Szczotki szorujące należy sprawdzać codziennie, 
zwracając uwagę, czy wokół szczotki lub piasty 
napędu nie owinął się drut lub sznurek. Sprawdź 
również szczotki pod kątem uszkodzeń i zużycia.

Podkładki należy wymienić, jeśli ich skuteczność 
czyszczenia zmniejszy się. Wymień szczotki, gdy nie 
czyszczą już skutecznie lub gdy włosie jest zużyte do 
żółtego wskaźnika.

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy umieścić 
podkładki czyszczące na napędach podkładek. 
Podkładka czyszcząca jest podtrzymywana przez 
uchwyt.

Podkładki czyszczące należy czyścić natychmiast 
po użyciu wodą i mydłem. Podkładek nie należy 
myć wodą pod ciśnieniem. Do wyschnięcia należy je 
powiesić lub położyć płasko.

UWAGA: Należy zawsze wymieniać całe zestawy 
szczotek lub podkładek. W przeciwnym razie 
jedna szczotka lub krążek będzie czyścić bardziej 
agresywnie niż druga.

WYMIANA SZCZOTEK LUB ZABIERAKÓW
1. Zatrzymać maszynę na płaskiej powierzchni. 

Należy upewnić się, że głowica szorująca jest 
uniesiona.

2. Wyłącz przełącznik WŁ./WYŁ..

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Przy wymianie szczotki do szorowania znajdującej 
się tylko po lewej stronie urządzenia: Wyjąć 
zawleczkę z lewej osłony obwodowej i otworzyć 
osłonę obwodową, aby uzyskać dostęp do 
szczotki do szorowania.

4. Wyjąć kołek z osi przegubu mocowania belki 
ssącej.
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5. Otworzyć oś przegubu mocowania bocznej belki 

ssącej w kierunku przodu maszyny, a następnie 
pociągnąć boczną belkę ssącą w kierunku tyłu 
maszyny, aby uzyskać dostęp do szczotek 
szorujących lub podkładek.

6. Nacisnąć kciukiem i palcem wskazującym 
na zaczep sprężynowy. Szczotka szorująca/
napęd podkładki opadną z piasty napędu. Wyjąć 
szczotkę spod maszyny.

7. Ustawić żółty zacisk sprężynowy w pozycji 
otwartej, aby ułatwić montaż szczotek. Docisnąć 
klipsy sprężynowe do siebie i w dół, aby je 
unieruchomić.

8. Ustawić zabierak lub szczotkę pod piastą silnika 
i popchnąć ją do góry, aby zatrzasnąć piastę. 
Upewnić się, że jest pewnie zamocowany(-a) na 
piaście silnika.

9. Zamknąć boczną belkę ssącą i oś przegubu 
mocowania, a następnie włożyć kołek.

UWAGA: Upewnić się, że kołek został włożony 
całkowicie aż do dna.

10. Jeśli szczotka do szorowania znajdująca się po 
lewej stronie urządzenia została wymieniona/
usunięta: Zamknąć i zabezpieczyć lewą osłonę 
obwodową.
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WYMIANA PODKŁADEK TARCZOWYCH
1. Zdemontować napęd podkładki.

2. Aby wyjąć tarczę centralną, ścisnąć sprężynę.

3. Przełożyć lub wymienić podkładkę szorującą, 
wyśrodkować podkładkę szorującą na napędzie 
podkładki. Zamontować z powrotem tarczę 
środkową, aby zamocować podkładkę do napędu 
podkładki.

4. Zamontować z powrotem napęd podkładki.
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SYSTEM ec-H2O:

ec-H2O WYMIANA WKŁADU UZDATNIAJĄCEGO 
WODĘ
DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Wkład uzdatniający wodę wymaga wymiany, gdy 
osiągnie maksymalny poziom zużycia wody lub 
upłynie termin przydatności wkładu do użytku, 
zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Kontrolka 
systemu ec-H2O będzie migać na zielono/czerwono, 
gdy nadejdzie czas wymiany wkładu.

W zależności od stopnia wykorzystywania maszyny 
nowy wkład wystarcza na 12 miesięcy w przypadku 
intensywnego wykorzystywania urządzenia lub nawet 
24 miesięcy, jeżeli maszyna nie jest eksploatowana 
zbyt intensywnie.

UWAGA: Podczas pierwszego użycia lub po wymianie 
wkładu uzdatniającego wodę ustawiona wartość 
tempa przepływu roztworu w przypadku systemu 
ec-H2O będzie automatycznie zwiększona przez 
maksymalnie 75 minut.

1. Odłącz wiązkę przewodów od fotela operatora i 
ostrożnie wyjmij fotel z maszyny.

2. Zdejmij osłonę komory akumulatora z maszyny, 
aby uzyskać dostęp do wkładu.

3. Odłącz dwa złącza węża od wkładu, naciskając 
szare kołnierze do wewnątrz i pociągając złącza 
na zewnątrz. Unieść wkład, aby go wyjąć.

Gray Collar

4. Na etykiecie nowego wkładu wpisać datę 
instalacji.

5. Zainstalować nowy wkład i ponownie podłączyć 
oba węże. Sprawdzić, czy złącza węży są w 
całości wprowadzone do nowego wkładu.
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6. Wyzerować licznik dla nowego wkładu.

Przed wykonaniem procedury należy uważnie 
przeczytać i dokładnie zrozumieć informacje 
dotyczące wszystkich kroków.
a. Włącz przełącznik WŁ./WYŁ..
b. Naciśnij i przytrzymaj wyłącznik serwisowy, 

znajdujący się na module ec-H2O przez 
10 sekund. Po zwolnieniu przełącznika 
serwisowego trzy kontrolki przepływu 
roztworu zaczną naprzemiennie migać.

c. W ciągu 5 sekund po zwolnieniu przełącznika 
serwisowego, gdy trzy kontrolki migają, 
należy szybko nacisnąć i zwolnić przycisk 
przepływu roztworu zlokalizowany na module 
ec-H2O.
Trzy kontrolki zamigają trzykrotnie, 
wskazując wyzerowanie licznika czasu. 
Powtórzyć procedurę, jeżeli trzy kontrolki nie 
zamigają trzykrotnie.

Service switch 3 indicator lights

Solution flow button

7. Ponownie zamontować osłonę komory 
akumulatora i fotel operatora.

SMAROWANIE

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

ŁAŃCUCH PRZEKŁADNI KIEROWNICY
Łańcuch kierownicy znajduje się bezpośrednio nad 
przednim kołem. Po każdych 200 godzinach pracy 
sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń lub śladów zużycia, i 
nasmarować łańcuch przekładni kierownicy.

PRZEGUB KIEROWNICZY
Przegub kierowniczy znajduje się bezpośrednio pod 
silnikiem kierowniczym. Po każdych 200 godzinach 
pracy sprawdzić na ewentualność uszkodzeń lub 
śladów zużycia i nasmarować łańcuch układu 
kierowniczego.
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LISTWY BELKI SSĄCEJ

Codziennie należy sprawdzać, czy listwy belek 
ssących nie są uszkodzone lub zużyte. Jeśli listwy 
zużyją się, wystarczy po prostu obrócić listwy do 
nowej pozycji, znajdującej się u góry i u dołu lub na 
końcach zespołu. Jeśli wszystkie cztery krawędzie 
zostały zużyte, należy wymienić całą listwę.

Sprawdzać codziennie lub szorując na różnych 
rodzajach powierzchni odchylenie listew belki 
ssącej. Po każdych 50 godzinach pracy sprawdzić 
poziomowanie tylnej belki ssącej.

Zespół tylnej belki ssącej można zdjąć z osi belki 
ssącej w celu zapobieżenia uszkodzeniu podczas 
transportowania maszyny.

WYMIANA (LUB OBRÓCENIE) LISTEW TYLNEJ 
BELKI SSĄCEJ
1. Zatrzymać maszynę na płaskiej powierzchni. 

Należy upewnić się, że głowica szorująca jest 
uniesiona.

2. Wyłącz przełącznik WŁ./WYŁ..

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Zdemontować wąż ssący z tylnej belki. 
Poluzować oba pokrętła mocowania zespołu 
tylnej belki ssącej.

4. Zdemontować zespół tylnej belki ssącej.

5. Poluzować zatrzask naciągu taśmy 
podtrzymującej tylnej belki ssącej i zdjąć taśmę.

6. Zdjąć listwę tylnej belki ssącej z zespołu tylnej 
belki ssącej.

7. Poluzować dwa zewnętrzne pokrętła zespołu 
tylnej belki ssącej. Zdemontować przednią belkę 
z zespołu belek ssących.
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8. Zamocować nową listwę przednią belki ssącej 

lub obrócić istniejącą listwę nową krawędzią do 
przodu. Sprawdzić, czy otwory przedniej listwy 
belki ssącej są zaczepione na występach zacisku 
przedniej listwy.

9. Delikatnie dokręcić dwa zewnętrzne pokrętła.

10. Zamocować nową listwę tylną belki ssącej lub 
obrócić istniejącą listwę nową krawędzią do 
przodu. Sprawdzić, czy otwory listwy belki ssącej 
są zaczepione na występach zespołu belki.

11. Ponownie założyć tylną taśmę podtrzymującą 
belki ssącej na zespół belki. Sprawdzić, 
czy końcówki taśmy podtrzymującej zostały 
umieszczone w wycięciach zespołu tylnej belki 
ssącej.

12. Dociągnąć zatrzask napinający taśmy 
podtrzymującej tylnej belki ssącej.

13. Zamontować z powrotem tylną belkę ssącą pod 
uchwytem montażowym belki i dokręcić wszystkie 
cztery pokrętła.

14. Ponownie zamontować wąż na tylną belkę ssącą.



86 T7AMR 9020401 (1-2022)

KONSERWACJA
Wymiana listew bocznych belek ssących
DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

1. Tylko przy wymianie tylko lewej belki ssącej: 
Wyjąć zawleczkę z lewej osłony obwodowej i 
otworzyć lewą osłonę obwodową, aby uzyskać 
dostęp do belki ssącej.

2. Otwórz boczną belkę ssącą.

3. Wyjąć zużytą listwę bocznej belki ssącej z 
uchwytu bocznej belki ssącej. Wsunąć nową 
listwę w uchwyt.

4. Zamknij boczną belkę ssącą.

5. Jeśli wymieniona została belka ssąca znajdująca 
się po lewej stronie maszyny: Zamknąć i 
zabezpieczyć lewą osłonę obwodową.

REGULACJA ROLKI PROWADZĄCEJ BELKI 
SSĄCEJ
DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Rolki prowadzące belki ssącej znajdują się na 
obydwu końcach tylnej belki ssącej. Rolki prowadzą 
listwę belki ssącej wzdłuż ściany. Poluzować nakrętkę 
znajdującą się u góry rolki prowadzącej i przesunąć 
rolkę, aby wyregulować odległość pomiędzy listwą 
belki ssącej i ścianą. Jeżeli podłoga jest wybrzuszona 
w kierunku ściany, koniec listwy belki ssącej powinien 
być oddalony od ściany.
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POZIOMOWANIE TYLNEJ BELKI SSĄCEJ
Poziomowanie belki ssącej zapewnia, że listwa belki 
ssącej styka się z szorowaną powierzchnią na całej 
długości. Regulację należy przeprowadzać na płaskiej 
i równej podłodze.

1. Opuścić belkę ssącą i przejechać maszyną do 
przodu kilkadziesiąt centymetrów.

2. Wyłączyć przełącznik WŁ./WYŁ..

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Sprawdzić odchylenie belki ssącej na całej 
długości listwy belki.

4. Jeżeli odchylenie nie jest takie samo na całej 
długości, należy przekręcić śrubę poziomowania 
belki ssącej i przeprowadzić regulację.

Śruba poziomowania belki ssącej znajduje się 
bezpośrednio za wężem zasysania. Podczas 
poziomowania belki ssącej NIE WOLNO odłączać 
węża zasysania od ramy belki ssącej.

Aby zwiększyć odchylenie na końcach belki 
ssącej, należy przekręcić śrubę poziomowania 
belki ssącej w kierunku przeciwnym do kierunku 
ruchu wskazówek zegara.

Aby zmniejszyć odchylenie na końcach listwy 
belki ssącej, należy przekręcić nakrętkę 
poziomującą belki ssącej w kierunku ruchu 
wskazówek zegara.

5. W przypadku wprowadzenia zmian przejechać 
maszyną krótki odcinek do przodu z opuszczoną 
belką ssącą, aby sprawdzić odchylenie listwy 
belki ssącej.

6. W razie potrzeby ponownie wyregulować 
odchylenie listwy belki ssącej.

REGULACJA ODCHYLENIA LISTWY TYLNEJ 
BELKI SSĄCEJ
Odchylenie to stopień skręcenia całej listwy belki 
ssącej podczas jazdy maszyny do przodu. Najlepiej, 
gdy belka ssąca wyciera podłogę do sucha przy 
minimalnym odchyleniu.

1. Opuścić belkę ssącą i przejechać maszyną do 
przodu kilka metrów.

2. Wyłączyć przełącznik WŁ./WYŁ..

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

3. Sprawdzić stopień odchylenia, czyli skręcenia 
listwy belki ssącej. Prawidłowa wartość odchylenia 
wynosi 12 mm w przypadku szorowania gładkich 
podłóg i 15 mm w przypadku nierównych podłóg.

03719

12 mm
(0.50 in)

4. Jeżeli zachodzi potrzeba wyregulowania ogólnego 
odchylenia listwy belki ssącej, należy poluzować 
nakrętki na kółkach belki ssącej i wyregulować 
wysokość.

5. Ponownie przejechać maszyną krótki odcinek 
i sprawdzić odchylenie listwy belki ssącej po 
przeprowadzeniu regulacji.

6. W razie potrzeby ponownie wyregulować 
odchylenie listwy belki ssącej.
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OBRZEŻA I USZCZELKI

OBRZEŻA GŁOWICY SZORUJĄCEJ PRZY 
PODŁODZE
DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Obrzeże znajduje się przed głowicą szorującą. Co 50 
godzin pracy należy sprawdzić, czy obrzeże nie jest 
uszkodzone lub zużyte.

Gdy szczotki szorujące są nowe i głowica szorująca 
jest opuszczona, odstęp pomiędzy obrzeżem i 
podłogą powinien wynosić od 0 do 6 mm
(0 do 0,25 cali).

LEWA OSŁONA OBWODOWA, PRAWA OSŁONA 
OBWODOWA I PRZEDNIA OSŁONA OBWODOWA
DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Codziennie sprawdzaj lewą osłonę obwodową, prawą 
osłonę obwodową, przednią osłonę obwodową i 
włosie osłony obwodowej pod kątem zanieczyszczeń, 
uszkodzeń i zużycia.

Włosie powinno delikatnie dotykać podłogi. Wymienić 
uszkodzone i/lub zużyte włosie.
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USZCZELKA ZBIORNIKA BRUDNEJ WODY
DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Uszczelka zbiornika brudnej wody znajduje się na 
spodzie pokrywy zbiornika. Co 100 godzin pracy 
należy sprawdzić, czy uszczelka nie jest uszkodzona 
lub zużyta.

USZCZELKI ZBIORNIKA ROZTWORU
DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Istnieją dwie uszczelki zbiornika roztworu. Co 100 
godzin pracy należy sprawdzić, czy uszczelka nie jest 
uszkodzona lub zużyta.

Przednia uszczelka znajduje się na spodzie pokrywy 
zbiornika roztworu. Tylna uszczelka znajduje się na 
dnie zbiornika brudnej wody.

OPONY

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Maszyna ma trzy lane opony gumowe: jedną z przodu 
i dwie z tyłu. Co 500 godzin pracy należy sprawdzić, 
czy opony nie są uszkodzone lub zużyte.
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PCHANIE, HOLOWANIE I TRANSPORTOWANIE 
MASZYNY

PCHANIE LUB HOLOWANIE MASZYNY
Jeżeli maszyna zostanie unieruchomiona, można ją 
pchać od przodu lub od tyłu, ale holować można tylko, 
ciągnąc za przód.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Przed rozpoczęciem pchania lub ciągnięcia 
urządzenia, zwolnić hamulec w sposób opisany 
poniżej.

Aby wyłączyć hamulec, należy włożyć koniec 
niewielkiego wkrętaka pomiędzy dźwignię hamulca i 
obudowę urządzenia kodującego.

Maszynę można popychać lub holować tylko 
na bardzo krótkie odległości i z szybkością 
nieprzekraczającą 3,2 km/godz. NIE jest ona 
przystosowana do przepychania lub holowania na 
duże odległości lub z dużą szybkością.

UWAGA: Nie należy przepychać lub holować 
urządzenia na duże odległości, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenie systemu napędu.

Zaraz po przepchnięciu maszyny na miejsce należy 
wyjąć wkrętak spomiędzy dźwigni hamulca a obudowy 
urządzenia kodującego. Nigdy nie należy obsługiwać 
maszyny z wyłączonym hamulcem postojowym.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Nie należy obsługiwać 
maszyny z wyłączonym hamulcem.

TRANSPORTOWANIE MASZYNY
Przed rozpoczęciem transportowania maszyny na 
przyczepie lub samochodzie ciężarowym, należy 
wykonać następującą procedurę mocowania maszyny:

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed załadunkiem 
maszyny na samochód lub przyczepę lub przed jej 
wyładunkiem należy opróżnić zbiorniki.

1. Podnieść zespół belek ssących i głowicę 
szorującą.

2. Zdjąć tylną belkę ssącą z maszyny.

3. Usunąć elementy mocujące przednią osłonę 
obwodową ze wsporników i zdejmij przednią 
osłonę obwodową z maszyny.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Podczas załadunku/
rozładunku urządzenia na samochód/przyczepę, 
należy korzystać z rampy, która utrzyma ciężar 
urządzenia i operatora.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Podczas załadunku 
urządzenia na ciężarówkę lub przyczepę/ 
rozładunku urządzenia z ciężarówki lub przyczepy 
nie należy pracować na rampach o nachyleniu 
przekraczającym 15,8% / 9°.

UWAGA: Możliwość pokonywania nachyleń przez 
maszynę jest zależna od stopnia zużycia opon, 
powierzchni rampy, warunków pogodowych i innych 
czynników.  Urządzenie może być transportowane na 
przyczepie wyłącznie przez personel przeszkolony w 
zakresie bezpiecznego załadunku maszyny.
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4. Wjechać maszyną na ciężarówkę lub przyczepę. 

Ustawić maszynę tak, aby jej ciężar był 
bezpiecznie rozprowadzony i aby możliwe było 
przypięcie jej do samochodu ciężarowego lub 
naczepy.

5. Po ustawieniu maszyny na przyczepie lub 
ciężarówce opuścić głowicę szorującą i belkę 
ssącą.

6. Wyłączyć maszynę.

7. Pod każde koło podłożyć blokadę, aby zapobiec 
przetoczeniu się maszyny.

8. Przednie pasy mocujące należy poprowadzić 
przez dźwignie stabilizatora i zamocować je 
do przyczepy lub ciężarówki, aby zapobiec 
przewróceniu się maszyny. 

Nie owijać pasów mocujących wokół dolnego 
czujnika LIDAR, ani nie przekładać przez jego 
przód.

UWAGA: Może być konieczne przymocowanie taśm 
do podłogi przyczepy lub samochodu ciężarowego.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Podczas załadunku 
maszyny na ciężarówkę lub przyczepę oraz 
rozładunku należy zabezpieczyć ją pasami 
mocującymi.

9. Poprowadź tylne pasy mocujące przez otwór 
w środkowej części tylnej osi i przymocuj pasy 
do przyczepy lub samochodu ciężarowego, aby 
zapobiec przechylaniu się maszyny.

10. Upewnić się, że wszystkie pasy mocujące 
są w pełni napięte, a maszyna jest dokładnie 
przymocowana do przyczepy lub ciężarówki.

11. Wszystkie części wymontowane z maszyny 
należy przechowywać/zabezpieczyć tak, aby nie 
zostały zgubione lub uszkodzone.
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PODNOSZENIE MASZYNY PODNOŚNIKIEM

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

Przed podniesieniem maszyny należy opróżnić 
zbiorniki brudnej wody i roztworu.

Przed podniesieniem przedniej części maszyny 
zdejmij przednią osłonę obwodową ze wsporników 
znajdujących się z przodu urządzenia.

Przednie uchwyty do podnoszenia znajdują się z obu 
stron maszyny.

Trzecia lokalizacja z przodu maszyny znajduje się na 
tylnej stronie wspornika czujnika LIDAR. Nie ustawiać 
podnośnika lub stojaka podnośnika z przodu 
wspornika czujnika LIDAR.


Tylne uchwyty do podnoszenia znajdują się z obu 
stron maszyny na osiach.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Podczas serwisowania 
maszyny należy zablokować koła maszyny przed 
jej podniesieniem. Należy użyć podnośnika lub 
wyciągu, który utrzyma ciężar maszyny. Maszynę 
należy podnosić, chwytając tylko w wyznaczonych 
miejscach. Maszynę należy podnosić za pomocą 
podnośnika.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA

Przechowując maszynę przez dłuższy czas, należy 
wykonać następujące czynności.

1. Opróżnić i oczyścić zbiorniki roztworu i brudnej 
wody. Otworzyć pokrywę zbiornika brudnej wody, 
aby ułatwić wentylację.

2. Przed odstawieniem maszyny na przechowanie 
naładować akumulatory, aby przedłużyć ich 
trwałość. Ładować akumulatory raz na miesiąc. 
Akumulatory litowo-jonowe należy ładować w 
temperaturze około 25°C (77°F) raz w roku lub 
45°C (113°F) raz na dwa lata.

3. Przed rozpoczęciem przechowywania należy 
odłączyć akumulatory.

4. Akumulatory litowo-jonowe: Wyłącz zasilanie 
akumulatorowe za pomocą przycisku zasilania 
akumulatorowego.

5. Zaparkować maszynę w chłodnym, suchym 
miejscu. Nie narażać maszyny na działanie 
deszczu. Przechowywać wewnątrz pomieszczeń.

OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM
DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przechowywanego 
akumulatora litowo-jonowego nie należy 
wystawiać na działanie temperatur poniżej –20°C/–
4°F albo powyżej 40°C/104°C.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Przed zaparkowaniem 
lub serwisowaniem maszyny należy ustawić ją na 
równej powierzchni, wyłączyć i wyjąć kluczyk.

1. Spuścić wodę ze zbiornika roztworu i zbiornika 
brudnej wody.

2. Wlej do zbiornika 8 litrów (2 galony) 
nierozcieńczonego glikolu propylenowego / 
samochodowego środka przeciwko zamarzaniu. 
Nie rozcieńczać.

DLA BEZPIECZEŃSTWA: Unikać kontaktu 
roztworu niezamarzającego z oczami. Używaj 
okularów ochronnych.

3. Włączyć zasilanie urządzenia i obsługiwać system 
przepływu roztworu. Wyłączyć urządzenie, jeśli 
środek przeciwko zamarzaniu pojawi się przy 
głowicy szorującej.

Kontynuuj procedurę ochrony przed zamarzaniem, 
jeśli maszyna wyposażona jest w system ec-H2O.

ec-H2O MODELE
Należy uruchomić urządzenie w trybie ec�H2O w celu 
przepuszczenia środka przeciwko zamarzaniu przez 
system ec-H2O.

Po przechowywaniu maszyny w temperaturach 
poniżej zera należy opróżnić zbiornik roztworu ze 
środka przeciw zamarzaniu. Dodaj czystej wody do 
zbiornika roztworu, a następnie włącz maszynę, aby 
przepłukać system.
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SPECYFIKACJE

OGÓLNE WYMIARY MASZYNY / 
MOŻLIWOŚCI

Element Wymiary/pojemność
Długość 1645 mm (65 cali)
Wysokość (do światła) 1450 mm (57 cali)
Szerokość, ramy 740 mm
Szerokość/maszyna z głowicą szorującą 800 mm
Szerokość/tylna ssawa (wałek do wałka) 850 mm
Średnica szczotki 330 mm (13")
Szerokość śladu szorowania 650 mm (26 cali)
Rozstaw kół 724 mm (28.5 cala)
Rozstaw osi 971 mm (31.2 cala)
Pojemność zbiornika roztworu 110 l
Pojemność zbiornika brudnej wody 110 l
Komora odmgławiacza 23 l (6 galonów)
Waga/netto bez akumulatorów 311 kg (685 funtów)
Waga/ze standardowym zestawem akumulatorów 492 kg (1085 funtów)
Ciężar brutto 714 kg (1575 funtów)
Klasa zabezpieczenia IPX3

Wielkości określone zgodnie z normą IEC 60335-2-72 Wielkość
Poziom ciśnienia akustycznego LpA 68,82 dB(A)
Niepewność pomiaru hałasu KpA 2,97 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LWA + niepewność KWA 82,71 dB(A) + 2,98 dB
Wibracje — ręka-ramię <2,5 m/s2

Wibracje — całe ciało <0,5 m/s2

OGÓLNA WYDAJNOŚĆ MASZYNY

Element Wielkość
Obrót korytarza (w prawo) 1732 mm (68 cal)
Obrót korytarza (w lewo) 1818 mm (72 cal)
Prędkość jazdy do przodu (maksymalna) – tryb ręczny 6,4 km/godz.
Prędkość jazdy do przodu (maksymalna) – tryb robota 4,0 km/h (2,5 mph)
Prędkość jazdy wstecz – tylko tryb manualny 4,0 km/h (2,5 mph)
Maksymalny nominalny kąt podjazdu i zjazdu przy pełnych zbiornikach 0%
Maksymalne nachylenie powierzchni szorowania (tryb robota) 0%
Maksymalne nachylenie rampy podczas transportu (GVWR – tylko tryb 
ręczny)

10,5% / 6°

Maksymalne nachylenie rampy przy załadunku – pusta (tylko tryb ręczny) 15,8% / 9°
Maksymalne nachylenie powierzchni szorowania (tryb manualny) 7% / 4°
Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy maszyny 40°C (104°F)
Minimalna temperatura otoczenia podczas szorowania 2°C (36°F)
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TYP ZASILANIA

Typ Ilość Napięcie (V) Nominalna 
wartość Ah

Waga (każde z 
osobna)

Mokre akumulatory kwa-
sowo–ołowiowe

4 w serii 6 360 przy 20 godz. 44,5 kg

Akumulatory (TPPL) 4 w układzie 
szeregowo-
równoległym

12 256 przy 20 godz. 43,2 kg (95 
funtów)

Baterie (litowo-jonowe) 4 równoległe 24 90 Ah 20,2 kg (44,7 lb)

Typ Zastosowanie Napięcie prądu 
stałego (V)

kW (KM)

Silniki elektryczne Szczotka szorująca 24 0,45 kW (0,6 KM)
Wentylator odsysania 24 0,45 kW (0,6 KM)
Napęd 24 0,85 kW (1,1 KM)

Typ Napięcie 
prądu 

stałego (V)

A Hz Faza Napięcie 
prądu zmien-
nego (V)

Ładowarka (inteli-
gentna)

24 41,3 50/60 1 100–240

OPONY

Lokalizacja Typ Rozmiar
Przód (1) Stałe 90 mm szerokości x 260 mm na średnicy 

zewnętrznej
Tylne (2) Stałe 80 mm szerokości x 260 mm na średnicy 

zewnętrznej

SZOROWANIE KONWENCJONALNE

Element Wielkość
Szybkość przepływu roztworu Niska: 0,20 gpm

Średnio: 0,35 gpm
Wysoka: 0,45 gpm

SYSTEM ec-H2O

Element Wielkość
Pompa roztworu 24 V prądu stałego, 5 A, 5,7 litra na minutę, otwarty przepływ, obejście 

4,82 hPa
Szybkość przepływu 
roztworu

Niska: 0,14 gpm
Średnio: 0,25 gpm
Wysoka: 0,35 gpm
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SPECYFIKACJE
  WYMIARY MASZYNY

740 mm
(29 in)

1450 mm
(57 in)

850 mm
(34 in)

1645 mm
(65 in)

Wheel base
971 mm
(31.2 in)

Track
(at rear wheels)

724 mm
(28.5 in)

800 mm
(31.5 in)
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