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INTRODUCERE
Acest manual este livrat împreună cu fi ecare model nou. Manualul prezintă instrucțiunile necesare pentru utilizare și 

întreținere.

Citiți acest manual în întregime pentru a înțelege
mașina înainte de a o utiliza sau de a o repara.

Această mașină vă va oferi servicii excelente. Dar, rezultatele optime vor fi  obținute cu costuri minime dacă:
• Mașina este utilizată cu grija cuvenită.
• Maşina este întreţinută regulat – conform instrucţiunilor de întreţinere furnizate.
• Mașina este întreținută cu piese de schimb originale sau echivalente.

Pentru a vizualiza, tipări sau descărca manualele online, vizitați 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

Specifi cațiile și piesele componente pot fi  modifi cate fără o notifi care prealabilă.

Instrucțiuni originale, drepturi de autor©   2018 – 2022 Compania TENNANT, Tipărit în SUA



INTRODUCERE
Acest manual de utilizare conține informații pentru a permite pornirea rapidă a noii mașini de curățare Tennant 
T7AMR, bazată pe BrainOS. Acest document ar putea fi  revizuit periodic. Mașina de curățare T7AMR poate fi  
utilizată în modul manual sau ca mașină de curățare cu conducere automată, autonomă. Utilizarea în modul automat 
(autonom) necesită un abonament la serviciile de autonomie ale Brain Corp. Este important să respectați toate 
avertizările și instrucțiunile prezentate. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea mașinii și la 
accidentări.

T7AMR este o mașină comercială de curățare pentru pardoseli bazată pe software BrainOS. Mașina de curățare 
bazată pe BrainOS poate să funcționeze în modul manual sau automat (autonom, cu conducere automată). În modul 
automat, software-ul BrainOS permite navigarea autonomă. Acest produs poate face obiectul unuia sau mai multor 
brevete sau al unor cereri de brevet afl ate în curs de aprobare. Pentru detalii, consultați www.braincorporation.
com/patents. Părțile distincte ale acestui produs au putut fi  realizate printr-un software open source. Pentru detalii, 
consultați www.braincorp.com/open−source−attributions/.

DOMENIUL DE UTILIZARE ȘI MĂSURI DE SIGURANȚĂ
T7AMR este o mașină industrială/comercială de curățare cu post de conducere automată. Este proiectată exclusiv 
pentru curățarea umedă atât a suprafețelor dure, cât și a celor solide și netede (beton, gresie, piatră, suprafețe 
sintetice etc.). Această mașină poate fi  utilizată în modul automat (fără operator) sau în modul manual (cu operator). 
Această maşină este destinată numai pentru utilizarea în interior. Nu utilizaţi această maşină pe sol, iarbă, gazon 
artifi cial sau suprafeţe mochetate. Această maşină nu este destinată utilizării pe drumuri publice. Nu utilizați mașina 
într-un alt fel decât cel descris în acest Manual de utilizare. Utilizați exclusiv accesoriile recomandate. Mașina 
de curățare T7AMR, bazată pe BrainOS, trebuie utilizată numai de către operatori instruiți, în medii controlate și 
restricționate aprobate de compania Brain Corp/Tennant.

Pot fi  furnizate materiale suplimentare de instruire cu privire la domeniul de utilizare al mașini de curățare T7AMR, 
iar aceasta va trebui utilizată numai în conformitate cu informațiile din aceste materiale. Utilizați mașina în medii 
aprobate, în conformitate cu Acordul de licență pentru utilizatorul fi nal (EULA) al software-ului de navigare autonomă. 
De asemenea, mediile aprobate vor fi  limitate la zonele de curățare cu semnale adecvate pentru comunicarea 
celulară, care permit comunicarea datelor celulare cu mașina pentru a asigura actualizări periodice legate de 
siguranță la intervale de cel puțin o lună.

Operatorul este responsabil pentru utilizarea fi ecărei mașini de curățare T7AMR bazată pe BrainOS atât în modul 
manual, cât și în modul automat. Când mașina începe să funcționeze în modul automat, urmăriți performanța de 
curățare pentru a vă asigura că toate componentele funcționează corespunzător. Toți operatorii trebuie în permanență 
să utilizeze mașina în conformitate cu domeniul de utilizare și cu măsurile de siguranță. Operatorii nu se vor implica în 
niciuna dintre următoarele conduite sau activități cu privire la serviciile autonome sau la BrainOS:

• Transmiterea oricărui software sau a altor materiale care conțin viruși, viermi, cai troieni, defecte, spyware, 
programe spider, programe de răzuire a datelor sau alte elemente de natură distructivă sau perturbatoare;

• Camerele de la bord ale mașinii ar putea capta imagini cu persoanele care se afl ă în zonă. Pot exista legi locale 
de operare în ceea ce privește utilizarea tehnologiei cu camere video. Vă rugăm să respectați toate legile în 
vigoare, inclusiv să utilizați indicatoare sau să obțineți autorizațiile necesare;

• Exploatarea în orice manieră neautorizată a serviciilor autonome, a software-ului BrainOS sau a hardware-ului 
mașinii de curățare bazată pe Brain, inclusiv prin folosirea neaprobată sau suprasolicitarea serverului sau a 
capacității ori a infrastructurii rețelei;

• Framingul, oglindirea sau revânzarea oricărei părți a serviciilor autonome sau a software-ului BrainOS fără o 
autorizație scrisă din partea Brain Corp;

• Colectarea neautorizată a informațiilor despre utilizator;

• Încercarea de a prejudicia în mod deliberat serviciile autonome sau BrainOS sau de a submina funcționarea 
legitimă a serviciilor autonome sau a BrainOS.
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SIGURANȚĂ

Pe parcursul acestui manual sunt utilizate 
următoarele măsuri de precauție, potrivit 
indicațiilor din descriere:

AVERTIZARE: Pentru a avertiza 
asupra pericolelor sau practicilor 
nesigure care pot avea ca rezultat 
accidentări grave sau decesul.

PENTRU SIGURANȚĂ: Pentru a identifi ca 
măsurile ce trebuie urmate în vederea 
utilizării echipamentelor în condiții de 
siguranță.

Următoarele informații semnalează situațiile 
potențial periculoase pentru operator. Afl ați când 
pot exista aceste condiții. Identifi cați amplasarea 
tuturor dispozitivelor de siguranță ale mașinii. 
Raportați imediat deteriorarea mașinii sau 
funcționarea defectuoasă a acesteia.

AVERTIZARE: Bateriile emană 
hidrogen gazos. Se pot produce 
explozii sau incendii. Păstrați distanţă 
faţă de scântei şi fl acăra deschisă. 
Când încărcaţi, menţineţi capacele 
deschise.

AVERTIZARE: Materialele infl amabile 
pot produce explozii sau incendii. 
Nu utilizați materiale infl amabile în 
rezervoare.

AVERTIZARE: Materialele infl amabile 
sau metalele reactive pot produce 
explozii sau incendii. Nu le aspirați.

AVERTIZARE PRIVIND SCĂRILE 
RULANTE: Poziționați întotdeauna un 
con sau o altă barieră fi zică la ambele 
capete ale scării rulante înainte de 
utilizarea mașinii pe traseu sau de a 
începe învățarea unui traseu.

Mașina este dotată cu o tehnologie care 
comunică în mod automat prin rețeaua 
celulară. Această mașină include software-
ul BrainOS care poate fi  accesat prin 
intermediul ecranului tactil al interfeței 
de utilizare (IU) BrainOS. Evitați utilizarea 
mașinii în zone în care se afl ă alte 
echipamente sensibile la zgomotul 
electromagnetic.

PENTRU SIGURANȚĂ: 

1. Nu utilizați mașina:
 - Dacă nu aveți instruirea și autorizarea 

necesare.
 - Dacă nu ați citit și nu ați înțeles manualul 

de utilizare.
 - Sub infl uența alcoolului sau a 

medicamentelor.

 - În modul manual: În timp ce folosiți un 
telefon celular sau alte tipuri de dispozitive 
electronice.

 - Dacă nu aveți capacitatea mintală și fi zică 
de a urma instrucțiunile de utilizare.

 - Cu frâna dezactivată.
 - Fără fi ltre în funcțiune sau cu fi ltre 

înfundate.
 - Dacă nu mai este în stare adecvată pentru 

utilizare.
 - În zone în care există vapori/lichide 

infl amabile sau pulberi combustibile.
 - În aer liber. Această mașină este destinată 

numai utilizării în interior.
 - În zone care sunt prea întunecate pentru 

a vedea comenzile sau pentru a utiliza 
mașina în siguranță.

 - În zone în care pot cădea obiecte.
 - Cu discuri sau accesorii care nu sunt 

furnizate sau aprobate de Tennant. 
Utilizarea altor discuri poate afecta 
siguranța.

2. Înainte de pornirea mașinii:
 - Verifi cați dacă mașina nu prezintă scurgeri 

de lichid.
 - Asigurați-vă că toate dispozitivele de 

siguranță sunt montate și funcționează în 
mod corespunzător.

 - Verifi caţi funcţionarea corespunzătoare a 
frânelor şi direcţiei.

 - În modul manual: Reglaţi scaunul şi cuplaţi 
centura de siguranţă (dacă este cazul).

3. Când utilizați mașina în modul manual:
 - Utilizați-o numai așa cum este descris în 

acest manual.
 - Folosiţi frânele pentru a opri maşina.
 - Reduceți viteza în timpul schimbării 

direcției.
 - Deplasați-vă lent pe planuri înclinate și pe 

suprafețe alunecoase.
 - Nu curățați pe pante cu înclinație mai 

mare de 7% / 4° grade și nu transportați 
(GVWR) pe pante cu înclinație mai mare 
de 10,5% / 6° grade.

 - Manevrați încet când treceți peste praguri 
sau prin spații înguste.

 - Fiți atenți la racleta din cauciuc când vă 
afl ați în apropierea persoanelor prezente 
și a obstacolelor.

 - Nu lăsați nicio parte a corpului în afara 
stației operatorului în timp ce mașina este 
în mișcare.

 - Fiți întotdeauna atenți la zonele adiacente 
în timpul utilizării mașinii.

 - Aveți deosebită grijă în timpul deplasării în 
marșarier.

 - Nu lăsați copiii și persoanele neautorizate 
să se apropie de mașină în timpul 
utilizării.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA – PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI
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 - Nu permiteți utilizarea mașinii ca jucărie.
 - Nu transportați pasageri pe nicio parte a 

mașinii.
 - Respectaţi întotdeauna regulile de 

siguranţă şi de trafi c.
 - Raportați imediat deteriorarea mașinii sau 

funcționarea defectuoasă a acesteia.
 - Respectați instrucțiunile privind 

amestecarea, manipularea și eliminarea 
de pe recipientele de substanțe chimice.

 - Poziționați indicatoare adecvate de 
curățare a pardoselii în zonele în care 
funcționează mașina, precum și în zonele 
în care se afl ă persoane, în conformitate 
cu practicile standard de curățare a 
pardoselii.

 - Respectați instrucțiunile de siguranță din 
unitate privind pardoselile umede.

4. Când utilizați mașina în modul automat:
 - Utilizați-o numai așa cum este descris în 

acest manual.
 - Când mașina începe să funcționeze în 

modul automat, urmăriți performanța 
de curățare pentru a vă asigura că 
toate componentele funcționează 
corespunzător.

 - Scoateți cheia din contactul pentru pornire/
oprire fără a o roti în poziția oprit. Acest 
lucru nu va infl uența traseul automatizat și 
va împiedica furtul sau pierderea cheii.

 - Nu încercați să conduceți mașina.
 - Nu apucați de volan și nu vă băgați mâinile 

sau brațele prin orifi ciile volanului. Este 
posibil ca volanul să se miște rapid și 
neașteptat în timpul funcționării în modul 
automat.

 - Nu utilizați mașina în medii care necesită 
capacități de asigurare a siguranței în 
caz de apariție a unui defect (zone în 
care defectarea mașinii ar putea duce la 
vătămări corporale sau daune materiale).

 - Poziționați o barieră fi zică în fața 
denivelărilor bruște, a scărilor sau a 
scărilor rulante ori a platformelor afl ate în 
mișcare în zona de funcționare a mașinii.

 - Nu utilizați scări, schele sau alte structuri 
construite temporar în zona de funcționare 
a mașinii.

 - Curățați doar suprafețe plate și dure cu o 
înclinație de cel mult 2%.

 - Nu utilizați mașina în medii care presupun 
o tracțiune scăzută (gheață, ulei etc.).

 - Nu lăsați cabluri electrice sau obiecte cu 
înălțime mică (orice obiect care are o 
înălțime mai mică de 10 cm în raport cu 
nivelul solului) în zona de funcționare a 
mașinii.

 - Utilizați întotdeauna mașina în modul 
manual când intrați în lifturi sau treceți 
prin uși automate. Traseele automatizate 
nu trebuie să includă niciodată rute care 
presupun intrarea în lifturi sau trecerea 
prin uși automate.

 - Nu lăsați copiii și persoanele neautorizate 
să se apropie de mașină în timpul utilizării.

 - Nu permiteți utilizarea mașinii ca jucărie.
 - Nu transportați pasageri pe nicio parte a 

mașinii.
 - Respectaţi întotdeauna regulile de 

siguranţă şi de trafi c.
 - Raportați imediat deteriorarea mașinii sau 

funcționarea defectuoasă a acesteia.
 - Respectați instrucțiunile privind 

amestecarea, manipularea și eliminarea 
de pe recipientele de substanțe chimice.

 - Poziționați indicatoare adecvate de 
curățare a pardoselii în zonele în care 
funcționează mașina, precum și în zonele 
în care se afl ă persoane, în conformitate 
cu practicile standard de curățare a 
pardoselii.

 - Respectați instrucțiunile de siguranță din 
unitate privind pardoselile umede.

5. Înainte de a părăsi sau de a repara mașina:
 - Opriți-vă pe o suprafață plană.
 - Opriți motorul și scoateți cheia din contact.

6. Când reparați mașina:
 - Toate lucrările trebuie efectuate în condiții 

de iluminat și vizibilitate sufi ciente.
 - Mențineți zona de lucru bine aerisită.
 - Evitați componentele în mișcare. Nu 

purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii și 
prindeți-vă părul lung.

 - Blocați roțile mașinii înainte de ridicarea 
mașinii cu cricul.

 - Ridicați mașina pe cric numai în locurile 
desemnate în acest scop. Susțineți 
mașina pe cricuri cu stativ.

 - Utilizați un elevator sau un cric capabil să 
suporte greutatea mașinii.

 - Nu împingeți și nu remorcați mașina 
fără un operator în scaunul de control al 
mașinii.

 - Nu împingeți și nu remorcați mașina pe 
planuri înclinate cu frâna dezactivată.

 - Nu forţaţi pulverizatorul sau furtunul de pe 
maşină. Pot apărea defecțiuni la instalația 
electrică. Folosiți o cârpă umedă.

 - Conectați încărcătorul extern numai la o 
priză cu tensiuni nominale adecvate.

 - Nu deconectați cablul de curent continuu 
al încărcătorului extern de la priza de 
contact a mașinii atunci când încărcătorul 
funcționează. Se poate produce un 
arc electric. Dacă încărcătorul trebuie 
întrerupt în timpul ciclului de încărcare, 
deconectaţi mai întâi cablul de alimentare 
în curent alternativ de la reţea.
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- Înainte de a lucra la maşină, deconectaţi 

conexiunile bateriilor.
- Nu deconectați conexiunile bateriei în timp 

ce mașina se încarcă. Se poate produce 
deteriorarea electrică a mașinii.

- Nu trageți de cablul acumulatorului pentru 
a-l scoate din priză. Țineți de priză și 
trageți.

- Nu utilizați încărcătoare de baterii 
incompatibile deoarece aceasta poate 
conduce la deteriorarea seturilor de baterii 
și poate chiar cauza incendii.

- Nu încărcați baterii înghețate.
- Verifi cați regulat cablul încărcătorului 

pentru observarea semnelor de 
deteriorare.

- Evitați contactul cu acidul din baterii.
- Nu lăsați obiectele metalice să intre în 

contact cu bateriile.
- Utilizați un dispozitiv de scoatere baterii 

care nu este conductor.
- Utilizați un elevator și asistența adecvată 

atunci când ridicați bateriile.
- Instalarea bateriilor trebuie efectuată de un 

personal califi cat.
- Respectați indicațiile de siguranță din 

unitate privind demontarea bateriilor.
- Toate reparațiile trebuie efectuate de un 

personal califi cat.
- Nu aduceți schimbări structurii originale a 

mașinii.
- Utilizați piese de schimb livrate sau 

aprobate de Tennant.
- Purtați echipamente de protecție personală 

după cum este necesar și în cazurile 
recomandate în acest manual.

Pentru siguranţă: purtaţi căşti de 
protecţie pentru urechi.

Pentru siguranță: purtați mănuși de 
protecție.

Pentru siguranță: purtați ochelari de 
protecție.

Pentru siguranţă: purtaţi o mască de 
protecţie împotriva prafului.

7. Când utilizați modelul de baterie litiu-ion:
- Acumulatorul este proiectat exclusiv pentru 

anumite aplicații ale mașinii Tennant. 
Nu instalați acumulatorul în mașini 
neaprobate.

- Eliminați bateria în conformitate cu 
reglementările locale. Contactați 
departamentul de service Tennant.

- Contactați departamentul de service 
Tennant sau autoritățile de reglementare 
locale pentru instrucțiuni de transportare 
corespunzătoare a bateriilor litiu-ion.

- Utilizați numai un încărcător de baterii 
aprobat de OEM furnizat cu baterii litiu-
ion.

- Nu expuneți bateria la temperaturi sub 
−4°F (−20°C) sau peste 104°F (40°C).

- Nu utilizați și nu depozitați bateria într-
un mediu periculos (încărcat electric, 
umiditate, temperaturi extreme și câmpuri 
magnetice).

- Nu expuneți bateria la fl acără sau plasmă.
- Nu dezasamblați și nu utilizați bateria în 

mod necorespunzător. Nu rupeți banda 
adezivă. Dacă faceți acest lucru, garanția 
va fi  anulată.

- Nu scăpați, striviți sau supuneți bateria 
unui impact, deoarece acest lucru 
poate duce la încălzirea bateriei sau la 
aprinderea acesteia.

- Nu puneți bateria în foc sau apă pentru a 
evita explozia acesteia.

- Nu atingeți bateria cu mâna umedă, 
evitând astfel electrocutarea.

- Încetați utilizarea sau încărcarea 
bateriei imediat dacă bateria prezintă o 
temperatură neobișnuită, scurgeri sau alte 
condiții neobișnuite.

8. Când încărcați/descărcați mașina în/din 
camion sau pe/de pe o remorcă:
- Utilizaţi o platformă, un camion sau o 

remorcă capabile să suporte greutatea 
maşinii şi a operatorului.

- Goliți rezervoarele înainte de încărcarea 
mașinii.

- Nu conduceți mașina pe o rampă 
alunecoasă.

- Fiți precauți când folosiți mașina în pantă.
- Nu încărcați/descărcați în pante cu 

înclinație mai mare de 15,8% / 9° grade.
- Coborâți racleta și capul de curățare 

înainte de ancorarea maşinii.
- Opriți motorul și scoateți cheia din contact.
- Blocați roțile mașinii.
- Utilizați chingi de ancorare pentru a fi xa 

mașina.
-
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 SIGURANȚĂ  
Următoarele etichete de siguranță sunt atașate 
pe mașină în locurile indicate. Înlocuiți etichetele 
deteriorate sau pe cele care lipsesc.

1257380

(4) 24V Lithium-Ion

Baterii litiu-ion

Baterii plumb-acid

Baterii TPPL

ETICHETĂ DE AVERTIZARE 
- Bateriile emană hidrogen 
gazos. Se pot produce ex-
plozii sau incendii. Păstrați 
distanţă faţă de scântei şi 
fl acăra deschisă. Atunci când 
încărcaţi, ţineţi capacele de-
schise.

Amplasate în partea de jos 
a panoului pentru scaun.

32474

1028824

33444

ETICHETĂ DE AVER-
TIZARE –  Bateriile 
emană 
hidrogen gazos. 
Se pot produce 
explozii sau incendii. 
Păstrați distanţă faţă 
de scântei şi fl acăra 
deschisă. Când 
încărcaţi, menţineţi 
capacele deschise.

Amplasată pe panoul 
pentru scaun.

ETICHETĂ DE AVER-
TIZARE - Materialele in-
fl amabile sau metalele 
reactive pot produce 
explozie sau incendiu. 
Nu le aspirați.

Amplasată pe 
panoul pentru 
scaun.

PENTRU ETICHETA DE 
SIGURANȚĂ – 
Citiți manualul înainte 
de a utiliza mașina.

Amplasată pe panoul 
pentru scaun.

ETICHETĂ PENTRU 
SIGURANȚĂ – Componente 
electrice, utilizați cureaua 
de împământare înainte de 
a deschide panoul.

Amplasată pe panoul elec-
tric de sub scaun.

ETICHETĂ DE AVERTIZARE - Materi-
alele infl amabile pot produce explozii 
sau incendii. Nu utilizaţi materiale 
infl amabile în rezervor

Amplasată sub orifi ciul de umplere 
cu soluție și în apropierea pedalelor.

32467

32482
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UTILIZARE

UTILIZARE

  COMPONENTELE MAȘINII

A. Furtun de golire a rezervorului de recuperare
B. Furtun de golire rezervor de soluţie
C. Protecție perimetru stânga
D. Curele retractabile (pentru a împiedica 

utilizările neaprobate)
E. Ecran tactil interfață de utilizare (IU)
F. Panou de comandă
G. Rezervor de recuperare
H. Capac rezervor de recuperare
I. Lumină intermitentă
J. Scaun operator
K. Baterii
L. Conector încărcător baterie
M. Capac frontal rezervor pentru soluție

N. Rezervor de soluție
O. Panou senzor
P. Pedală de frână
Q. Pedală de accelerație
R. Protecție perimetru față
S. Racletă laterală
T. Cap de spălare
U. Protecție perimetru dreapta
V. Buşon umplere rezervor de soluţie
W. Racletă spate
X. Furtun de aspirație al racletei
Y. Volan

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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 UTILIZARE  

COMENZI ȘI INSTRUMENTE

A. Comutator de pornire/oprire
B. Buton de oprire în caz de urgență (afl at pe 

panoul de comandă și pe partea din spate a 
mașinii)

C. Buton 1-Step
D. Buton claxon
E. Buton presiune perie
F. Indicatoare luminoase presiune perie
G. Lămpi indicatoare debit soluţie
H. Buton debit soluție

I. Butonul pentru ventilatorul de aspiraţie/racletă
J. Indicator luminos sistem ec-H2O (opțional)
K. Buton de pornire/oprire sistem ec-H2O 

(opțional)
L. Comutator de direcție
M. Buton albastru de pornire/punere în pauză
N. Lumini de semnalizare (spate)

D

E

F G
H

I

J

K

A B

C

L

B

M

N

N



12 T7AMR 9020413 (1-2022)

UTILIZARE

CAMERE ȘI SENZORI

A. Senzori – senzor LIDAR superior
B. Lumini de semnalizare (față)
C. Senzori – Cameră 2D frontală
D. Senzori – Cameră 3D frontală
E. Senzori – Cameră 2D laterală (afl ată pe 

fi ecare parte a mașinii)
F. Senzori – Cameră 3D laterală (afl ată pe 

fi ecare parte a mașinii) 
G. Senzori – senzor LIDAR inferior

D

E

F

A

C

BB

G
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 UTILIZARE  

SETAREA MAȘINII

MONTAREA ANSAMBLULUI RACLETEI
1. Opriţi maşina pe o suprafaţă orizontală.

2. Rotiți comutatorul PORNIT/OPRIT al mașinii în 
poziția oprit.

PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

3. Amplasaţi racleta din spate sub colţarele de 
montaj ale racletei şi strângeţi cu cele două piuliţe 
olandeze.

4. Conectați furtunul de aspirație la ansamblul 
racletei. Prindeți furtunul într-o buclă, conform 
ilustrației, folosind clema inclusă pentru furtun.

Săgeata racletei este setată din fabrică. Dacă 
lama racletei trebuie reglată, consultaţi secţiunea 
REGLARE SĂGEATĂ LAMĂ RACLETĂ SPATE 
din acest manual.

MONTARE PERII/DISCURI
Pentru a monta perii sau discuri, consultații secțiunea 
ÎNLOCUIRE PERII DE CURĂȚARE ÎN FORMĂ 
DE DISC SAU MECANISME DE ANTRENARE A 
DISCURILOR din acest manual.

BATERII
Bateriile litiu-ion trebuie încărcate înainte de prima 
utilizare. Consultați secțiunea ÎNCĂRCAREA 
BATERIILOR din manual.

ATAȘAREA PROTECȚIEI PENTRU PERIMETRUL 
FRONTAL
1. Opriţi maşina pe o suprafaţă orizontală.

2. Rotiți comutatorul PORNIT/OPRIT al mașinii în 
poziția oprit.

PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

3. Așezați protecția pentru perimetrul frontal sub 
partea frontală a mașinii.

4. Montați protecția pentru perimetrul frontal pe 
partea frontală a mașinii.
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UTILIZARE
  CARTUȘ ec-H2O PENTRU CONDIȚIONAREA APEI 
(OPȚIONAL)
Sistemul ec-H2O este dotat cu un cartuș pentru 
condiționarea apei. Cartușul este proiectat pentru 
a proteja conductele mașinii de posibile depuneri. 
Cartușul este amplasat sub scaun.

Este necesar ca cartușul să fi e înlocuit atunci când 
aceasta ajunge la consumul maxim de apă sau la 
expirarea timpului maxim de când cartușul a fost 
activat, care efectuează în primul rând.

În funcție de utilizarea mașinii, un cartuș nou poate 
avea o durată de funcționare de la 12 la 24 de luni.

Toate cartușele sunt etichetate cu o dată de fabricație. 
Perioada de valabilitate a unui cartuș neinstalat este 
un an de la data fabricației. Pentru înlocuirea cu un 
cartuș nou, trebuie resetat temporizatorul pentru 
modulul ec-H2O. Consultați secțiunea ÎNLOCUIRE 
CARTUȘ ec-H2O PENTRU CONDIȚIONAREA APEI.

NOTĂ: În timpul primei utilizări și după înlocuirea 
cartușului pentru condiționarea apei, sistemul ec-H2O 
va supraregla automat rata debitului de soluție aleasă 
timp de până la 75 minute.

Indicatorul luminos al sistemului ec-H2O va clipi 
verde/roșu când va fi  necesară înlocuirea cartușului.

   UMPLERE REZERVOR DE SOLUȚIE
PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

În partea din spate maşina este echipată cu un orifi ciu 
de umplere.

AVERTIZARE: Materialele infl amabile pot 
produce explozii sau incendii. Nu utilizați 
materiale infl amabile în rezervoare.

PENTRU CURĂȚAREA CONVENȚIONALĂ: 
Deschideți orifi ciul de umplere al rezervorului pentru 
soluție și umpleți parțial rezervorul de soluție cu apă 
(temperatura apei nu trebuie să depășească 60 
°C/140 °F). Turnaţi cantitatea necesară de detergent 
în rezervorul de soluţie conform instrucţiunilor de 
amestecare de pe recipient. Apoi continuaţi să umpleţi 
rezervorul de soluţie cu apă caldă până când nivelul 
apei ajunge chiar sub orifi ciul de umplere.

PENTRU SIGURANȚĂ: Când utilizaţi maşina, 
urmaţi instrucţiunile de amestecare şi manipulare 
de pe recipientele de chimicale.

PENTRU CURĂȚAREA ec-H2O: Folosiți doar apă 
rece curată (cu temperatura sub 21 °C/70 °F). Nu 
adăugaţi niciun detergent normal pentru curăţarea 
pardoselii, consecinţa poate fi  defectarea sistemului.

NOTĂ: Când umpleţi rezervorul de soluţie cu o cupă, 
asiguraţi-vă că această cupă este curată. Nu utilizaţi 
aceeaşi cupă pentru umplerea şi golirea maşinii.

NOTĂ: Pentru spălare normală, utilizați numai 
detergenții de curățare recomandați. Deteriorarea 
mașinii prin utilizarea unor detergenți inadecvați va 
duce la anularea garanției producătorului.
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 UTILIZARE  

UTILIZAREA COMENZILOR

COMUTATOR DE DIRECȚIE
Apăsați partea de sus a comutatorului de direcție 
pentru a deplasa mașina înainte. Indicatorul săgeată 
înainte, afl at în partea de sus a comutatorului, se va 
aprinde când mașină este amplasată pe direcția de 
deplasare înainte.

Apăsați partea de jos a comutatorului de direcție 
pentru a deplasa mașina înapoi. Indicatorul săgeată 
înapoi, afl at în partea de jos a comutatorului, se va 
aprinde când mașină este amplasată pe direcția de 
deplasare înapoi.

SETARE MODURI SPĂLARE
Înainte de curățare, selectați tipul de curățare 
care va fi  utilizat: ec-H2O (opțional) sau curățare 
convențională. Apoi setați presiunea dorită a periei și 
setările pentru debitul soluției.

NOTĂ: Mașina nu salvează setările pentru 
economisirea debitului soluției și a presiunii periei 
pentru un traseu automatizat, întrucât este posibil ca 
necesitățile privind curățarea să se modifi ce. Ajustați 
setările pentru debitul soluției și presiunea periei 
înainte de a apăsa butonul albastru de pornire/punere 
în pauză pentru a începe un traseu automatizat.

BUTONUL DE SETARE ec-H2O

Butonul ec-H2O permite sistemului ec-H2O să 
pornească atunci când butonul 1-PAS este activat. În 
acest mod de lucru, indicatorul butonului se aprinde.

NOTĂ: Indicatorul luminos al sistemului ec-H2O nu se 
va aprinde până când mașina nu începe procesul de 
curățare.

NOTĂ: modelele ec-H2O – în timpul primei utilizări și 
după înlocuirea cartușului pentru condiționarea apei, 
sistemul ec-H2O va supraregla automat rata aleasă a 
debitului de soluție pentru maximum 75 minute.



16 T7AMR 9020413 (1-2022)

UTILIZARE
SETARE PRESIUNE PERIE

În condiţii normale de utilizare, apăsarea periei trebuie 
setată la valoarea minimă (indicator luminos inferior). 
În condiții difi cile de murdărie, presiunea periei trebuie 
setată la valoarea maximă (indicatorul din partea de 
sus sau cel din mijloc). Viteza de deplasare și starea 
pardoselii vor afecta performanța de spălare.

Cu butonul 1-PAS activat, apăsați butonul pentru 
ajustarea presiunii periei pentru a mări cât și pentru 
a micșora setările de presiune a periei. Luminile 
indicatorului de presiune a periei afi șează setările 
actuale de presiune ale periei.

REGLAREA DEBITULUI DE SOLUȚIE

În condiţii normale de murdărie, nivelul debitului de 
soluţie trebuie setat la valoarea minimă (indicator 
luminos inferior). În condiții difi cile de murdărie, nivelul 
debitului de soluție trebuie setat la o valoare mai 
mare (indicatorul din partea de sus sau cel din mijloc). 
Viteza de deplasare și starea pardoselii vor afecta 
performanța de spălare.

Cu butonul 1-PAS activat, apăsați butonul pentru 
debitul soluției pentru a crește cât și pentru a micșora 
nivelul debitului soluției. Indicatoarele luminoase 
pentru debitul soluției afi șează setarea curentă pentru 
debitul soluției.

NOTĂ: Vă recomandăm să utilizați debite medii sau 
mari de soluție pentru pardoseli neacoperite sau 
neșlefuite (mai poroase). Acest lucru se aplică atât 
modurilor convenționale, cât și modurilor de curățare 
ec-H2O.

NOTĂ: Durata de funcționare a mașinii va fi  mai lungă 
dacă setările pentru presiunea periei și debitul soluției 
sunt stabilite la cel mai scăzut nivel (indicatorii din 
partea de jos).

SETAREA DEBITULUI SOLUȚIEI ec-H2O 

Pentru a ajusta debitul soluției când are loc curățarea 
ec-H2O, apăsați butonul pentru debitul soluției afl at 
pe modulul ec-H2O. Un LED = mic, două LED-uri = 
mediu, trei LED-uri = mare. Modulul
ec-H2O este amplasat sub scaun.
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 UTILIZARE  
BUTOANE DE OPRIRE ÎN CAZ DE URGENȚĂ
Această mașină este dotată cu două butoane de 
oprire în caz de urgență, unul afl ându-se pe panoul de 
comandă, iar celălalt pe partea din spate a capacului 
rezervorului de recuperare. Utilizați butoanele de 
oprire în caz de urgență doar în situații de urgență, 
deoarece soluția ar putea fi  evacuată din furtunul de 
aspirație al racletei, ajungând pe pardoseală și creând 
astfel un pericol de alunecare.

NOTĂ: Aceste butoane nu trebuie utilizate pentru 
oprirea normală deoarece poate surveni uzura 
prematură a frânei de staționare și/sau a sistemului de 
antrenare.

În cazul unei urgențe, apăsați oricare dintre butoanele 
de oprire în caz de urgență pentru a opri alimentarea 
cu energie a mașinii. 

Imediat după apăsarea oricăruia dintre butoanele de 
oprire în caz de urgență, pe ecranul tactil IU va apărea 
mesajul „Emergency Stop Button Pressed”. Urmați 
instrucțiunile de pe ecranul tactil IU.

Pentru a dezactiva funcția de oprire de urgență 
rotiți în sensul acelor de ceasornic butonul de 
oprire în caz de urgență pe care l-ați utilizat 
pentru a opri mașina. Imediat după dezactivarea 
butonului de oprire în caz de urgență, pe ecranul 
tactil IU va apărea mesajul „Emergency Stop 
Button Released”. Atingeți OK.

Dacă butonul de oprire în caz de urgență a fost 
apăsat când mașina se afl a pe un traseu automatizat, 
apăsați butonul albastru de pornire/punere în pauză 
pentru a relua curățarea în modul automat. Când 
mașina începe să funcționeze în modul automat, 
urmăriți performanța de curățare pentru a vă asigura 
că toate componentele funcționează corespunzător.

Dacă butonul de oprire în caz de urgență a fost 
apăsat când mașina se afl a în modul manual sau 
în timpul învățării unui traseu nou, apăsați butonul 
1-PAS și reluați utilizarea mașinii în modul manual 
sau învățarea noului traseu.

NOTĂ: Când efectuați un proces de învățare pentru 
mașină, butonul 1-PAS trebuie apăsat înainte de 
începerea procesului de învățare după ce butonul 
de oprire în caz de urgență este dezactivat. Butonul 
1-PAS se oprește automat când butonul de oprire în 
caz de urgență este activat și trebuie repornit pentru a 
continua procesul de învățare pentru mașină.
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UTILIZARE
CONTOR DE TIMP MAȘINĂ
Contorul orar înregistrează numărul de ore în care 
mașina a fost utilizată. Această informaţie este utilă 
pentru depanarea maşinii. Contorul orar se afl ă sub 
scaunul operatorului și lângă întrerupătoarele de 
circuit.

INDICATOR LUMINOS SISTEM ec-H2O
NOTĂ: Indicatorul luminos al sistemului ec-H2O nu se 
va aprinde până când mașina nu începe procesul de 
curățare.

CODURI LUMINI 
INDICATOARE 
SISTEM ec-H2O

CONDIȚIE

Verde continuu Funcționare normală
Verde/roşu intermitent Cartuș pentru 

condiționarea apei 
expirat. Înlocuiți 
cartușul

Roșu* continuu sau 
intermitent

Contactați 
reprezentanța Tennant

Dacă indicatorul luminos al sistemului ec�H2O începe 
să clipească verde/roșu, cartușul de condiționare a 
apei trebuie înlocuit (consultați secțiunea ÎNLOCUIRE 
CARTUȘ ec�H2O PENTRU CONDIȚIONAREA 
APEI).

*Verifi cați dacă în rezervorul de soluție a fost adăugat 
detergent de curățare. Dacă sistemul ec-H2O a fost 
utilizat cu detergent de curățare, goliți rezervorul 
pentru soluție, adăugați apă curată și mențineți pornit 
sistemul ec-H2O până când codul de eroare dispare.

BUTON ALBASTRU DE PORNIRE/PUNERE ÎN 
PAUZĂ
Mașina este echipată cu un buton albastru de pornire/
punere în pauză, afl at pe partea din spate, care este 
utilizat pentru a porni sau a pune în pauză deplasarea 
pe un traseu automatizat. Când este selectat un 
traseu salvat de navigare pe ecranul tactil IU, butonul 
albastru de pornire/punere în pauză începe să 
clipească. Când este apăsat pentru a porni traseul în 
modul automat, butonul albastru de pornire/punere în 
pauză se oprește din clipit și rămâne aprins constant 
în timpul funcționării automatizate. Butonul albastru de 
pornire/punere în pauză este dezactivat când utilizați 
mașina în modul manual.

Când este selectat un traseu salvat de navigare 
pe ecranul tactil IU, apăsați butonul albastru care 
clipește de pornire/punere în pauză pentru a începe 
deplasarea pe traseu în modul automat. Dacă este 
necesar, poziționați-vă în spatele mașinii și apăsați 
din nou butonul albastru de pornire/punere în pauză 
pentru a pune în pauză deplasarea în desfășurare pe 
traseul automatizat. Mașina nu se mai deplasează 
înainte, iar peria pentru curățare nu se mai rotește. 
Ventilatorul de aspirație rămâne pornit pentru o 
perioadă scurtă, pentru a aduna soluția rămasă, și 
apoi se oprește.

Mașina poate fi  condusă manual când un traseu 
automatizat este pus în pauză. Acest lucru poate fi  
necesar dacă există un obstacol pe care mașina nu 
îl poate evita în mod independent. Software-ul de 
navigare va ține evidența localizării curente a mașinii 
pe traseu și permite reluarea traseului. Apăsați din 
nou butonul albastru de pornire/punere în pauză 
pentru a relua traseul automatizat. Când mașina 
începe să funcționeze în modul automat, urmăriți 
performanța de curățare pentru a vă asigura că toate 
componentele funcționează corespunzător.
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 LUMINĂ PIETONALĂ ALBASTRĂ (OPȚIONAL)
Lumina pietonală albastră strălucește pe podea în   
fața mașinii pentru a alerta pietonii că mașina este 
aproape. Lumina pietonală albastră se aprinde 
automat atunci când cheia de contact este în poziția 
pornit. Poziționați lumina albastră astfel încât să 
lumineze la o distanță sufi cient de mare de mașină 
pentru a alerta în mod adecvat pietonii că mașina este 
aproape.

ECRAN TACTIL INTERFAȚĂ DE UTILIZARE (IU)
Ecranul tactil pentru interfața de utilizare (IU) se afl ă 
în partea stângă a volanului. Ecranul tactil IU oferă 
un ecran de conectare la sistem, acces la toate 
comenzile de operare automatizate ale mașinii, la 
baterie, la rezervorul pentru soluție și la alertele 
pentru rezervorul de recuperare. Când o activitate de 
întreținere necesită atenție imediată, este declanșată 
o alertă care apare pe ecranul tactil IU.

Când mașina este pornită, software-ul BrainOS se va 
inițializa automat. După inițializare, trebuie introdus un 
cod PIN de securitate (număr personal de identifi care) 
pentru a accesa software-ul BrainOS și a utiliza funcția 
automată a acestuia.
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BARĂ DESCĂRCARE BATERIE

Bara de descărcare a bateriei indică nivelul de 
încărcare a bateriilor.

Când bateriile sunt complet încărcate, bara de 
descărcare a bateriei este completă. Pe măsură ce 
bateriile se descarcă, bara de descărcare a bateriei se 
deplasează de la dreapta spre stânga.

Când nivelul bateriei este scăzut, se declanșează 
o alertă care este afi șată pe ecranul tactil IU. Toate 
funcțiile de curățare sunt oprite, dar mașina încă 
poate fi  condusă. Reîncărcați bateriile. Consultați 
ÎNCĂRCAREA BATERIILOR din secțiunea 
ÎNTREȚINERE.

NOTĂ: Nu încărcaţi bateriile mai des decât este 
necesar. Încărcarea excesivă poate reduce durata 
de viaţă a bateriilor. Cel mai bine este să încărcați 
bateriile numai când primiți o alertă cu privire la 
necesitatea de încărcare a acestora. Consultaţi 
BATERII în secţiunea ÎNTREŢINERE.

ROC: CENTRUL DE OPERAȚIUNI ROBOTICE 
(software BrainOS)

Software-ul BrainOS oferă acces la centrul de 
operațiuni automatizate Brain Corp, cunoscut și sub 
numele de ROC. ROC este un centru de operațiuni 
automatizate bazat pe cloud, gestionat de tehnicienii 
Brain Corp., care îmbunătățește abilitățile mașinilor 
oferind monitorizare și analiză. ROC este conectat 
printr-un modem 4G LTE și nu necesită interacțiunea 
utilizatorului pentru a se conecta. Noile versiuni ale 
software-ului sunt încărcate automat în mașină. 
Ecranul „New Update Available” (Este disponibilă o 
actualizare nouă) va apărea pe ecranul tactil IU când 
mașina poate fi  actualizată la cel mai recent software. 
Consultați ACTUALIZĂRI DE SOFTWARE BRAINOS.

Indicatorul ROC se afl ă pe bara de stare a ecranului 
tactil IU. Când indicatorul este aprins, mașina este 
conectată la ROC. Dacă indicatorul este gri, ROC 
nu este conectat și nu poate fi  asociat cu un telefon 
mobil.

Conectat Neconectat
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ACTUALIZĂRI DE SOFTWARE BRAINOS

Actualizările over-the-air permit descărcarea de la 
distanță a noilor versiuni ale software-ului BrainOS 
prin intermediul modemului încorporat. Această 
capacitate asigură că mașina are cel mai recent 
software BrainOS, ceea ce este important pentru 
implementarea de îmbunătățiri și caracteristici noi.

Este esențial ca toate mașinile să aibă instalată cea 
mai recentă versiune a software-ului BrainOS.

Când este afi șat ecranul „New Update Available” (Este 
disponibilă o actualizare nouă), urmați acești pași:

NOTĂ: Nu conduceți mașina când este disponibilă o 
nouă actualizare de software sau în timp ce software-
ul este actualizat.

1. Parcați mașina.

2. Pe ecranul „New Update Available”, selectați 
„Update” pentru a începe actualizarea software-
ului.

NOTĂ: Nu conduceți mașina după selectarea 
butonului „Update” (Actualizare) pentru a începe 
actualizarea software-ului. Este necesar ca 
actualizarea software-ului să fi e fi nalizată înainte de 
putea utiliza mașina.

3. După fi nalizarea actualizării software-ului, 
selectați „Done”.

4. Pentru a fi naliza actualizarea, reporniți mașina.
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CUM FUNCȚIONEAZĂ MAȘINA

Componentele de frecare ale maşinii sunt un rezervor 
de soluţie, periile sau discurile de frecare, o racletă, 
ventilatorul de aspiraţie şi un rezervor de recuperare.

Butoanele de pe panoul de control controlează 
funcţiile de curăţare ale maşinii. Butonul 1-PAS 
pornește sau oprește funcțiile presetate de curățare. 
Butonul ec-H2O (opțional) activează sistemul ec-
H2O NanoClean (apă transformată electric). Butonul 
ventilatorului de aspirație/racletei pornește sau 
oprește ventilatorul de aspirație și ridică sau coboară 
racleta. Butoanele de apăsare a periei controlează 
apăsarea asupra periei pentru frecat, iar butoanele de 
soluţie controlează debitul soluţiei.

Volanul controlează calea de deplasare a maşinii. 
Comutatorul de direcție controlează direcția mașinii, 
înainte sau înapoi. Pedala de acceleraţie controlează 
viteza maşinii. Pedala de frână încetineşte şi opreşte 
maşina.

NOTĂ: Cantitatea şi tipul murdăriei joacă un rol 
important în alegerea tipului de perii sau discuri 
pentru curăţat care vor fi  utilizate. Pentru recomandări 
specifi ce, consultaţi secţiunea INFORMAŢII 
DESPRE PERIE din acest manual sau contactaţi un 
reprezentant Tennant.

Mașina este dotată cu software-ul BrainOS, care 
poate fi  accesat prin intermediul ecranului tactil al 
interfeței de utilizare (IU), cunoscut și sub numele 
de ecran tactil IU. Tehnologia BrainOS oferă un 
mod automat care oferă posibilitatea ca mașina să 
efectueze curățarea pardoselii urmând unul dintre 
traseele de navigare salvate fără a fi  necesar controlul 
direct, în timp real, al operatorului. Mașina poate 
funcționa în modul automat exclusiv în zone în care 
au fost învățate și salvate trasee de curățare. Mașina 
poate fi  învățată rutele standard de curățare sau, dacă 
este activat, un traseu de umplere a zonei, în care 
operatorul stabilește perimetrul unei zone, iar mașina 
determină cea mai bună cale de curățare a zonei. 
Ecranul tactil IU îi permite unui operator să efectueze 
un proces de învățare a unui traseu nou de curățare, 
să ruleze un traseu existent de curățare în modul 
automat, să acceseze mesajele declanșate de alertă 
și multe altele. Oferă și o vizibilitate constantă asupra 
nivelului actual al bateriei și stării conexiunii ROC.

Înainte ca mașina să poată fi  utilizată în modul 
automat trebuie fi xate marcaje de origine. Un marcaj 
de origine este un identifi cator unic de cod pe care 
mașina îl scanează pentru a determina localizarea sa 
curentă, precum și orice trasee care au fost salvate 
pentru acel marcaj de origine. Mașina este proiectată 
să funcționeze cu maximum 10 marcaje de origine. 
Fiecare marcaj de origine poate stoca maximum 6 
trasee, adică un total de 60 de trasee.

CURĂȚARE CONVENȚIONALĂ
Apa şi detergentul din rezervorul de soluţie curg 
pe pardoseală printr-un robinet de soluţie. Periile 
utilizează soluţia de apă şi detergent pentru a freca 
pardoseala în scopul curăţării acesteia. În timp ce 
maşina se deplasează înainte, racleta curăţă soluţia 
murdară de pe pardoseală. Apoi, aspiraţia creată de 
ventilatorul de aspiraţie antrenează soluţia murdară de 
pe raclete în rezervorul de recuperare.

SISTEM DE CURĂȚARE ec-H2O (OPȚIONAL)
Când folosiți tehnologia ec-H2O NanoClean, 
apa obișnuită trece printr-un modul în care este 
transformată electric într-o soluție de curățare. Apa 
transformată electric atacă impuritățile permițând 
mașinii să curețe mai ușor murdăria în suspensie. 
Apa transformată redevine apoi o apă normală în 
rezervorul de recuperare.

Sistemul ec-H2O poate fi  utilizat pentru toate 
aplicațiile de curățare dublă.

NOTĂ: Nu utilizaţi sistemul ec-H2O cu detergenţi 
obişnuiţi în rezervorul de soluţie. Goliți, clătiți și 
reumpleți rezervorul pentru soluție doar cu apă rece 
curată înainte de a utiliza sistemul 
ec-H2O. Detergenții de curățare obișnuiți/produsele de 
resaturare pot cauza defectarea sistemului de soluție 
ec-H2O.
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INFORMAŢII DESPRE PERIE

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați tipul de perie 
sau de disc corespunzător aplicației dvs. de curățare. 
Mai jos sunt indicate periile, discurile și aplicațiile 
pentru care acestea se potrivesc cel mai bine.

NOTĂ: Cantitatea și tipul murdăriei joacă un rol 
important în alegerea tipului de perie sau de disc care 
va fi  utilizat. Contactați reprezentanța Tennant pentru 
recomandări specifi ce.

Perie din polipropilenă – fi rele din polipropilenă 
pentru uz general ridică cu ușurință murdăria 
compactă fără a zgâria pardoselile acoperite cu luciu.

Perie din nailon – fi rele mai moi din nailon 
sunt recomandate pentru curățarea pardoselilor 
cauciucate. Curăță fără să zgârie.

Perie abrazivă – fi bră de nailon cu un material abraziv 
pentru a îndepărta petele și murdăria compactă de pe 
orice suprafață. Acționează bine asupra depunerilor, 
grăsimii sau urmelor de roți de cauciuc.

Disc pentru răzuire (maro) – Se folosește pentru 
răzuirea fi nisajului pardoselii, în vederea pregătirii 
acesteia pentru reaplicarea unui strat de acoperire.

Disc pentru curățare (albastru) – se folosește pentru 
curățarea de intensitate medie până la condiții difi cile 
de curățare. Elimină impuritățile, lichidele vărsate și 
zgârieturile.

Disc pentru șlefuire (roșu) – Se folosește pentru 
curățarea în condiții ușoare, fără a îndepărta fi nisajul 
pardoselii.

Disc pentru lustruire (alb) – Se folosește pentru 
întreținerea pardoselilor puternic lustruite sau șlefuite.

Disc pentru răzuit, cu efi cacitate ridicată (negru) 
– pentru răzuirea agresivă a fi nisajelor/straturilor 
de protecție dure sau pentru curățarea în condiții 
foarte difi cile. Acest pad poate fi  utilizat numai cu 
mecanismul de antrenare cu prindere a pad-ului şi nu 
cu mecanismul de antrenare al padului cu peri.

Disc pentru pregătirea suprafețelor (maro) – pentru 
îndepărtarea foarte agresivă, fără substanțe chimice, 
a fi nisajului pardoselii pentru a pregăti pardoseala 
pentru reaplicarea unui strat de acoperire

Mecanism de antrenare cu dispozitiv de prindere 
a discului – Suportul feței de prindere permite ca 
discurile să fi e utilizate complet și să rămână la locul 
lor fără a penetra discul. Dispozitivul de centrare 
acționat cu arc funcționează cu toate pad-urile Tennant 
și permite înlocuirea rapidă, ușoară a pad-ului.

Dispozitiv de antrenare a discului cu peri – 
Dispozitivul standard de antrenare a discului are fi re 
scurte sau „peri” pe spate pentru a reține discul la 
locul său. Acest dispozitiv de antrenare funcționează 
cu toate discurile Tennant, mai puțin cu discul negru 
cu efi cacitate ridicată.
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UTILIZAREA MAȘINII

LISTĂ DE VERIFICĂRI ÎNAINTEA UTILIZĂRII
  Verifi cați dacă mașina prezintă scurgeri de lichid.

  Verifi caţi lichidul din baterie şi nivelul de 
încărcare.

  Verifi caţi etanşările capacelor rezervoarelor 
pentru a depista eventuale semne de deteriorare 
şi uzură.

  Curăţaţi fi ltrul interior al ventilatorului de aspiraţie.

  Verifi caţi starea periilor pentru frecat. Îndepărtaţi 
orice fel de sfoară, bandaj, material din plastic 
sau alte reziduuri înfăşurate pe perii.

  Verifi caţi racleta pentru a depista eventuale 
semne de deteriorare şi uzură şi pentru reglajul 
săgeţii

  Verifi cați dacă protecția pentru perimetrul din 
stânga, protecția pentru perimetrul din dreapta, 
protecția pentru perimetrul frontal și periile 
apărătoare ale perimetrului prezintă reziduuri, 
deteriorări sau uzură. Asigurați-vă că protecția 
pentru perimetrul din stânga este închisă și fi xată 
cu știftul cu cap și gaură.

  Verifi caţi furtunul de aspiraţie pentru a detecta 
eventualele reziduuri sau blocaje.

  Goliţi şi curăţaţi rezervorul de recuperare.

  Verifi cați funcționarea corespunzătoare a frânelor 
și comenzii de direcție.

  Verifi cați înregistrările de service pentru a 
determina cerințele de întreținere.

  Verifi cați dacă camerele 2D și 3D din față și din 
lateral și senzorii LIDAR superiori și inferiori 
prezintă murdărie, praf sau pete. Utilizați cârpa 
din microfi bră furnizată pentru a curăța toate 
camerele și senzorii LIDAR.

  Verifi cați claxonul, farurile, luminile din spate, 
luminile de siguranță și alarma sonoră (dacă este 
inclusă).

  Pentru curățarea ec-H2O: Asiguraţi-vă că 
rezervorul de soluţie este golit şi clătit de toţi 
agenţii de curăţare normali.

  Pentru curățarea ec-H2O: Asiguraţi-vă că 
rezervorul de soluţie este umplut numai cu apă 
curată rece.
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ÎN TIMP CE UTILIZAȚI MAȘINA (MODUL AUTOMAT/
MODUL MANUAL)
Îndepărtați covoarele, obstacolele și reziduurile de 
dimensiuni mari înainte de curățare. Adunați sârmele, 
fi rele, șnururile, bucățile mari de lemn sau orice alte 
reziduuri care se pot înfășura sau încurca în jurul 
periilor.

Deplasaţi-vă pe o cale dreaptă cât mai mult posibil. 
Evitați ciocnirea în stâlpi sau așchierea părților laterale 
ale mașinii. Suprapuneţi căile de spălare cu câţiva 
centimetri (câţiva ţoli).

În timp ce mașina este în mișcare evitați rotirea prea 
bruscă a volanului. Mașină este foarte sensibilă la 
mișcarea volanului. Evitați întoarcerile bruște, cu 
excepția urgențelor.

Reglați viteza mașinii, presiunea periei și debitul de 
soluție conform cerințelor din timpul spălării. Când 
este posibil utilizaţi setările minimale pentru apăsarea 
periei şi debitul de soluţie.

Dacă se constată o performanţă redusă de spălare, 
opriţi spălarea şi consultaţi DEPANARE MAŞINĂ.

Efectuaţi procedurile de întreţinere zilnică după 
spălare (consultaţi ÎNTREŢINERE MAŞINĂ).

Conduceți mașina lent pe pante. Folosiți pedala de 
frână pentru a controla viteza mașinii la coborârea 
pe pante. Spălați cu mașina în susul pantelor și nu 
în josul pantelor. Nu efectuați procese de învățare a 
unui traseu automatizat pe o pantă ascendentă sau 
descendentă.

PENTRU SIGURANȚĂ: În timpul utilizării mașinii 
în modul manual, deplasați-vă lent pe planuri 
înclinate și pe suprafețe alunecoase.

PENTRU SIGURANȚĂ: În timpul utilizării mașinii, 
poziționați indicatoare adecvate de curățare a 
pardoselii în zonele în care funcționează mașina, 
precum și în zonele în care se afl ă persoane, în 
conformitate cu practicile standard de curățare a 
pardoselii. Respectați instrucțiunile de siguranță 
din unitate privind pardoselile umede.

Consultați Acordul de licență pentru utilizatorul fi nal 
(EULA) al software-ului de navigare autonom pentru 
restricții și utilizări suplimentare.

Nu utilizați mașina în zone în care temperatura 
ambiantă depășește 40° C (104° F). Nu utilizați 
funcțiile de curățare în zone în care temperatura 
ambiantă este sub 2° C (38° F).

PENTRU SIGURANȚĂ: Când utilizați mașina în 
modul manual, nu curățați în pante cu înclinație 
mai mare de 7% / 4° grade și nu transportați 
(GVWR) pe pante cu înclinație mai mare de 10,5% 
/ 6°  grade.

PENTRU SIGURANȚĂ: În timp ce mașina 
funcționează în modul automat, curățați numai 
suprafețele plate și dure, cu o înclinație de cel mult 
2%.

Pentru a proteja senzorul LIDAR inferior împotriva 
deteriorării cauzate de persoane afl ate în trecere, de 
coșuri de cumpărături etc., parcați întotdeauna mașina 
cu fața orientată spre perete sau barieră.

ÎN TIMP CE UTILIZAȚI MAȘINA (EXCLUSIV MODUL 
AUTOMAT)
Această mașină trebuie utilizată numai pentru a curăța 
suprafețe plate și dure, cu o înclinație de cel mult 2%, 
atunci când funcționează în modul automat.

Mașina nu este proiectată sau destinată utilizării 
în medii care necesită capacități de asigurare a 
siguranței în caz de apariție a unui defect, inclusiv, dar 
fără a se limita la orice aplicație în care defectarea 
mașinii ar putea duce la vătămări corporale sau daune 
materiale.

Nu încercați să conduceți mașina când aceasta 
funcționează în modul automat. Mașina este dotată 
cu senzori pentru detectarea și împiedicare utilizărilor 
neaprobate. Dacă încercați să vă așezați pe scaun 
sau să puneți mâna pe volan când folosiți modul 
automat, mașina se va opri și va declanșa o alertă. 
Operatorul este responsabil pentru supravegherea și 
monitorizarea funcționării în siguranță a mașinii.
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CURĂȚARE – MOD MANUAL

PENTRU SIGURANȚĂ: Nu utilizați mașina înainte 
de a citi și înțelege manualul de utilizare.

1. Rotiți comutatorul de pornire/oprire în poziția 
pornit.

2. Selectaţi setările dorite pentru spălare (A se 
vedea SETAREA MODURILOR DE SPĂLARE).

3. Apăsați butonul 1-PAS. Lumina butonului este 
aprinsă. Toate presetările pentru funcțiile de 
spălare vor fi  activate.

NOTĂ: NU porniți sistemul ec-H2O în timpul unei 
curățări convenționale. Detergenții de curățare 
obișnuiți/produsele de resaturare pot cauza defectarea 
sistemului de soluție ec-H2O. Goliți, clătiți și reumpleți 
rezervorul pentru soluție cu apă rece curată înainte de 
a utiliza sistemul ec-H2O.

4. Poziționați comutatorul de direcție spre direcția în 
care se va deplasa mașina (înainte sau înapoi).

NOTĂ: Această maşină poate spăla în ambele sensuri 
- înainte sau înapoi.

NOTĂ: Racleta va fi  ridicată automat atunci când 
maşina se deplasează înapoi. Aceasta previne 
deteriorarea racletei. Când maşina este în marşarier, 
ventilatorul de aspiraţie va fi  oprit după o scurtă 
întârziere.

5. Apăsați pedala de accelerație pentru a începe 
curățarea.

AVERTIZARE: Materialele infl amabile sau 
metalele reactive pot produce explozii sau 
incendii. Nu le aspirați.
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6. Eliberați pedala de accelerație pentru a opri 

mașina. Funcţiile de spălare vor fi  oprite, iar când 
maşina se opreşte va fi  activată frâna automată 
de parcare.

Pedala de frână poate fi  utilizată pentru a controla 
mașina dacă este necesară o oprire mai rapidă 
sau dacă mașina este utilizată pe o pantă. În 
timpul curățării, nu utilizați mașina pe pante cu 
înclinație mai mare de 7% (4°).

PENTRU SIGURANȚĂ: În timpul utilizării mașinii 
în modul manual, deplasați-vă lent pe planuri 
înclinate și pe suprafețe alunecoase.

7. Apăsați butonul 1-PAS pentru a opri curățarea. 
Indicatorul de pe butonul 1-PAS se va stinge, iar 
funcțiile de curățare vor fi  oprite după o scurtă 
temporizare.

SPĂLARE DUBLĂ
NOTĂ: Curățarea dublă este disponibilă numai în 
modul manual. Nu utilizați mașina pe un traseu 
autonom de curățare cu racleta în poziția ridicată 
(curățare dublă).

Pentru suprafeţe foarte murdare, utilizaţi metoda 
spălării duble.

Curățarea dublă poate fi  efectuată folosind 
SISTEMUL DE CURĂȚARE ec-H2O (opțional) sau 
metodele de CURĂȚARE CONVENȚIONALE.

Înaintea spălării duble, detaşaţi raclele laterale, 
pentru a le împiedica să dirijeze apa în timpul spălării 
duble. Pentru a detaşa racletele laterale, coborâţi 
capul pentru frecat, apoi extrageţi ştifturile din ambele 
capete (faţă şi spate) ale racletelor.

Pentru curățarea dublă, apăsați butonul 1-PAS, apoi 
butonul pentru ventilatorul de aspirație. Lumina de 
deasupra butonului pentru ventilatorul de aspirație 
se va stinge, racleta se va ridica, iar ventilatorul 
de aspirație se va opri din funcționare. Apoi spălaţi 
suprafaţa.

Lăsaţi soluţia de curăţare să se întindă pe pardoseală 
pentru 3-5 minute.
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Înainte de spălarea pardoselii pentru a doua oară 
ataşaţi racletele laterale înapoi pe maşină.

NOTĂ: Este mai uşor să ataşaţi racletele laterale 
înapoi pe maşină cu capul de frecare parţial coborât. 
În acest fel se lasă spaţiu liber pentru montarea 
ştifturilor.

Apăsați din nou butonul pentru ventilatorul de aspirație 
pentru a coborî racleta și a porni ventilatorul de 
aspirație. Indicatorul de deasupra butonului pentru 
ventilatorul de aspirație se va aprinde. Curățați 
pardoseala a doua oară pentru a aspira soluția de 
curățare.

AVERTIZARE: Materialele infl amabile sau 
metalele reactive pot produce explozii sau 
incendii. Nu le aspirați.

MOD ASPIRARE APĂ (FĂRĂ CURĂȚARE)
Mașina poate fi  utilizată pentru aspirarea apei sau a 
scurgerilor de lichide neinfl amabile fără spălare.

Pentru a aspira apă sau lichide neinfl amabile, verifi cați 
pentru a vă asigura că butonul 1-PAS nu este activat. 
Indicatorul butonului 1-PAS trebuie să fi e stins.

AVERTIZARE: Materialele infl amabile sau 
metalele reactive pot produce explozii sau 
incendii. Nu le aspirați.

Apoi apăsați butonul pentru ventilatorul de aspirație/
racletă. Indicatorul de deasupra butonului pentru 
ventilatorul de aspirație/racletă se va aprinde, racleta 
va coborî și ventilatorul de aspirație va începe 
să funcționeze. Apoi aspiraţi apa sau lichidele 
neinfl amabile.
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CURĂȚARE – MOD AUTOMAT

PENTRU SIGURANȚĂ: Nu utilizați mașina înainte 
de a citi și înțelege manualul de utilizare.

STABILIREA MARCAJELOR DE ORIGINE
Înainte de a utiliza mașina în modul automat trebuie 
fi xate marcaje de origine. Un marcaj de origine este 
un identifi cator unic de cod de bare pe care mașina îl 
scanează pentru a determina localizarea sa curentă, 
precum și orice trasee care au fost salvate pentru 
acel marcaj de origine. Mașina este proiectată pentru 
a funcționa cu maximum 10 marcaje de origine, iar 
fi ecare marcaj de origine poate stoca până la șase 
trasee, adică un total de 60 de trasee.

Marcajele de origine sunt utilizate pentru a stabili 
punctul de început și de sfârșit al unui traseu de 
curățare. Numărul de marcaje de origine necesar 
poate varia în funcție de dimensiunea spațiului în care 
va fi  utilizată mașina în modul automat.

• Pentru zone mari sau zone cartografi ate în mod 
neobișnuit, unde sunt necesare mai mult de șase 
trasee de curățare, pot fi  necesare mai multe 
marcaje de origine.

• Stabiliți un marcaj unic de origine pentru fi ecare 
etaj al unei clădiri cu mai multe etaje.

• Instalați marcajele de origine într-un loc 
permanent pe o coloană sau pe un perete deschis 
din apropierea zonelor curățate frecvent care 
nu se modifi că zilnic. Dacă marcajul de origine 
este deplasat chiar și ușor, este posibil ca traseul 
poate să nu fi e efectuat corect.

• Instalați marcajele poziției de bază la o înălțime 
de 40 in. 
(1000 mm).

24 in. (610 mm)

40 in. (1000 mm)

• Instalați marcajele de poziției de bază, astfel 
încât mașina să poată scana cu ușurința folosind 
camera din partea dreaptă la o distanță de cel 
puțin 24 in. (610 mm).

• Fixați bine marcajele de origine de perete.

• Întregul marcaj de origine trebuie să fi e vizibil în 
mod clar, să nu fi e ascuns în spatele mobilei sau 
al rafturilor.

• Nu instalați marcaje de origine lângă scări, ieșiri 
de incendiu sau echipamente de incendiu, de prim 
ajutor ori de urgență.

• Nu fotocopiați, nu laminați și nu poziționați 
marcajele de origine pe un manșon sau pe un 
capac lucios. În acest caz, este posibil ca mașina 
să nu poată să scaneze codul.

NOTĂ: Dacă un marcaj de origine este pierdut sau 
deteriorat, contactați serviciul de asistență pentru 
clienți pentru a solicita înlocuirea acestuia.
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CONECTAREA LA BrainOS
Este necesar un cod PIN (număr personal de 
identifi care) pentru a vă conecta la BrainOS la 
pornirea inițială a mașinii sau după 3 minute (180 
de secunde) de inactivitate pe ecranul tactil IU. 
Acest lucru este necesar pentru a asigura că numai 
personalul autorizat poate accesa și utiliza funcția 
automată BrainOS.

1. Rotiți comutatorul de pornire/oprire în poziția 
pornit. Așteptați ca BrainOS să pornească 
(aproximativ 1 minut).

2. După încărcarea BrainOS, ecranul tactil IU 
afi șează o serie de notifi cări privind întreținerea.

3. Citiți și aplicați instrucțiunile din notifi cările privind 
întreținerea. 

4. Utilizați tastatura ecranului tactil IU pentru a 
introduce codul PIN de securitate din patru cifre 
(număr personal de identifi care).

5. După introducerea codului PIN (numărul personal 
de identifi care), ecranul tactil IU afi șează o 
avertizare privind scările rulante.

6. Citiți și realizați sarcinile din avertizarea privind 
scările rulante și apoi apăsați „CONFIRM” 
(CONFIRMARE) 

7. Ecranul tactil IU afi șează meniul principal.
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SCHIMBARE REGIUNE/LIMBĂ
Ecranul tactil IU poate fi  setat să afi șeze o varietate de 
limbi. Limba engleză este limba implicită.

1. După introducerea codului PIN (numărul personal 
de identifi care), ecranul tactil IU afi șează meniul 
principal. Atingeți „SETTINGS” (SETĂRI).

2. Atingeți „LANGUAGE” (LIMBĂ).

3. Selectați limba dorită.

4. Meniurile sunt acum afi șate în limba selectată.
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ACTIVAREA/DEZACTIVAREA SEMNALELOR 
SONORE AUTONOME
Mașina poate fi  setată să emită o alertă sonoră 
la fi ecare cinci secunde în timpul rulării în modul 
autonom. 

1. După introducerea codului PIN (numărul personal 
de identifi care), ecranul tactil IU afi șează meniul 
principal. Atingeți „SETTINGS” (SETĂRI).

2. Atingeți „Autonomous Beeps”.

3. Pictograma indică momentul în care sunt activate 
semnalele sonore autonome.

4. Atingeți din nou „Autonomous Beeps” pentru a le 
opri.
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POZIȚIONAREA MAȘINII LA MARCAJUL DE 
ORIGINE
Mașina trebuie poziționată astfel încât camera 2D 
de pe partea dreaptă să poată scana marcajul de 
origine. Mașina nu poate fi  utilizată în modul automat 
până când nu este scanat și recunoscut un marcaj de 
origine.

1. După introducerea codului PIN (numărul personal 
de identifi care), ecranul tactil IU afi șează meniul 
principal. Atingeți activitatea aplicabilă („CLEAN” 
(CURĂȚARE) sau „TEACH” (ÎNVĂȚARE)).

2. Deplasați mașina la marcajul de origine dorit, 
poziționând-o astfel încât camera de pe partea 
dreaptă să nu fi e situată la o distanță mai mică de 
24 in. (610 mm) de marcajul de poziției de bază.

3. Mașina începe automat scanarea marcajului 
poziției de bază, conform ilustrației de pe ecranul 
tactil IU. Dacă mașina nu poate scana marcajul 
poziției de bază, ecranul tactil IU va afi șa un 
mesaj de eroare cu instrucțiuni referitoare la 
modalitatea de a rezolva problema.

NOTĂ: În zonele întunecate și cu lumină scăzută 
poate fi  utilizată o lanternă, pentru a ajuta mașina să 
vadă și să scaneze marcajul de origine.

NOTĂ: Nu vă poziționați în fața camerei de pe partea 
dreaptă a mașinii când aceasta încearcă să scaneze 
marcajul de origine.

4. Dacă folosiți mașina pe un traseu, va apărea 
un mesaj „Succes! Choose a route to start 
cleaning” pentru scurt timp pe ecranul tactil IU 
după ce mașina scanează cu succes marcajul 
poziției de bază.

Dacă efectuați un proces de învățare pentru un 
traseu, va apărea un mesaj „Succes! Choose 
a box to save your route to” pentru scurt timp 
pe ecranul tactil IU după ce mașina scanează cu 
succes marcajul poziției de bază.

NOTĂ: Nu conduceți mașina înainte de a selecta 
o opțiune din ecranul tactil IU. Dacă mașina este 
condusă după scanarea marcajului de origine, dar 
înainte de selectarea următoarei opțiuni, pe ecranul 
tactil IU va apărea un mesaj de avertizare: „Please do 
not move the robot after homing” (Nu deplasați robotul 
după revenirea la punctul de origine).
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EFECTUAREA UNUI PROCES DE ÎNVĂȚARE 
PENTRU UN TRASEU NOU (software BrainOS)
Aspecte de luat în considerare înainte de a efectua un 
proces de învățare pentru un traseu automatizat:

• Mașina poate funcționa în modul automat exclusiv 
în zone în care au fost învățate și salvate trasee 
de curățare.

• Mașina poate fi  învățată două tipuri diferite de 
proceduri de curățare, un traseu de curățare sau 
o umplere zonă de curățare.

• Pentru un traseu pentru care învățarea durează 
o oră, fi nalizarea de către mașină a procesului 
de curățare în modul automat poate dura până 
la 2 ore. Când utilizați mașina în modul automat, 
viteza maximă este de aproximativ 2,5 mph 
(4,0 Km/h). Traseele mai lungi de 1 oră nu 
sunt recomandate din cauza capacității apei și 
a bateriei. Pentru cele mai bune performanțe, 
împărțiți traseele mari de curățenie în mai multe 
trasee de curățenie mai mici.

• Evitați efectuarea proceselor de învățare a 
traseelor din apropierea denivelărilor bruște de 
pe suprafețele pardoselilor, scărilor, docurilor de 
încărcare sau rampelor. Mențineți o distanță de 
siguranță de aproximativ 
18 in. (457 mm) față de astfel de zone atunci când 
învățați mașina un traseu nou. 

• Dacă procesul de învățare a unui traseu are loc 
într-o zonă cu obstacole care sunt îndepărtate 
ulterior, mașina nu va curăța zonele în care au 
fost amplasate obstacolele.

• Evitați procesele de învățare a traseelor în 
zone cu suprafețe foarte șlefuite/refl ectorizante, 
plexiglas sau suprafețe negre refl ectorizante, 
deoarece astfel de suprafețe sunt difi cil de 
detectat de către mașină.

• Evitați procesele de învățare a traseelor în 
zone în care suprafața podelei este expusă 
excesiv la lumina soarelui. Refl exiile luminii 
solare pe suprafața pardoselii pot afecta negativ 
performanța automatizată a mașinii.

Efectuarea unui proces de învățare pentru un traseu 
automatizat nou:

1. Rotiți comutatorul de pornire/oprire în poziția 
pornit. Așteptați ca BrainOS să pornească 
(aproximativ 1 minut).

2. Utilizați tastatura ecranului tactil IU pentru a 
introduce codul PIN de securitate din patru cifre 
(număr personal de identifi care).

3. După introducerea codului PIN (numărul personal 
de identifi care), ecranul tactil IU afi șează meniul 
principal. Atingeți „TEACH” (ÎNVĂȚARE).

4. Deplasați mașina la marcajul de origine dorit, 
poziționând-o astfel încât camera de pe partea 
dreaptă să nu fi e situată la o distanță mai 
mică de 24 de țoli (610 mm) de marcajul de 
origine. Consultați POZIȚIONAREA MAȘINII LA 
MARCAJUL DE ORIGINE.
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5. Mașina începe automat scanarea marcajului 

poziției de bază, conform ilustrației de pe 
ecranul tactil IU. Dacă mașina nu poate scana 
marcajul poziției de bază, ecranul tactil IU va 
afi șa un mesaj de eroare cu sugestii referitoare la 
modalitatea de a rezolva problema.

6. Va apărea un mesaj „Succes! Choose a box to 
save your route to” pentru scurt timp pe ecranul 
tactil IU după ce mașina scanează cu succes 
marcajul poziției de bază, urmat de o listă cu toate 
traseele existente și disponibile pentru marcajul 
poziției de bază scanat.

7. Atingeți unul dintre traseele disponibile pentru a-l 
selecta.

NOTĂ: Pe ecranul de mai sus, traseele de la A la D 
sunt deja utilizate pentru trasee automatizate. Traseul 
E este disponibil pentru un traseu nou.

NOTĂ: Dacă nu este disponibil niciun traseu, trebuie 
șters un traseu existent pentru a învăța un traseu nou. 
Consultați EDITAREA/ȘTERGEREA TRASEELOR.

8. Selectați tipul de traseu de învățat, un mod de 
învățare și repetați traseul sau umplerea zonei.

NOTĂ: Dacă este activat, butonul Umplere zonă 
permite operatorului să creeze un traseu în jurul 
perimetrului unei zone de curățat. Salvați traseul după 
învățarea perimetrului, iar mașina curăță automat 
întreaga zonă.

9. Ecranul tactil IU afi șează mesajul „Start 
Driving”. Mașina va învăța pe măsură ce 
conduceți.
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10. Apăsați butonul 1-PAS pentru a activa sistemele 

de curățare.

NOTĂ: Dacă butonul 1-PAS nu este apăsat, traseul va 
fi  salvat fără sistemele de curățare activate.

11. Apăsați pedala de accelerație și conduceți mașina 
pe întregul traseu de curățare care trebuie salvat. 
Imediat ce începe conducerea, ecranul tactil IU 
afi șează mesajul „Learning...” împreună cu 
timpul consumat până la momentul respectiv pe 
traseu.

NOTĂ: Nu efectuați procese de învățare a unui traseu 
pe o pantă ascendentă sau descendentă.

NOTĂ: Nu efectuați procese de învățare a unui traseu 
care presupune intrarea într-un lift sau trecerea prin 
uși automate.

Mașina poate salva punctele de oprire și de claxonare 
de-a lungul traseului salvat pentru redare automată 
atunci când traseul salvat este rulat în mod autonom.

12. Atunci când conducerea este oprită, ecranul tactil 
IU afi șează „Drive to Resume” și un buton Stop 
& Honk. Pentru a crea un punct de oprire și de 
claxonare, opriți propulsia mașinii în locația dorită. 
Atingeți butonul Stop & Honk.

13. Locația de oprire și de claxonare este creată și 
stocată pentru redare.

NOTĂ: Trebuie creat un punct de oprire și claxonare 
pentru fi ecare locație de oprire și claxonare necesară 
pentru fi ecare traseu.

NOTĂ: Punctele de oprire și de claxonare nu se 
salvează pe traseele perimetrului de umplere a zonei.
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NOTĂ: Atunci când efectuați un proces de învățare a 
unui traseu nou cu o zonă care nu poate fi  curățată, 
apăsați butonul 1-PAS la o distanță de aproximativ 
120 țoli (3048 mm) înainte de a ajunge în zonă pentru 
a ridica capul de curățare și racleta. Apăsați din nou 
butonul 1-PAS pentru a coborî capul de curățare și 
racleta după ce treceți de zonă. Când funcționează în 
modul automat, software-ul de navigare BrainOS își 
va aminti locurile de pe traseu în care au fost ridicate 
și coborâte sistemele de curățare.

NOTĂ: Evitați întoarcerile în formă de U. Mașina 
necesită un spațiu minim de 120 țoli (3048 mm) pentru 
a efectua o întoarcere în formă de U.

NOTĂ: Evitați virajele strânse. Mașina necesită un 
spațiu minim de 60 țoli (1524 mm) pentru a efectua un 
viraj.

NOTĂ: Evitați spațiile înguste. Mașina necesită o 
lățime de 48 țoli (1220 mm) pentru a naviga prin 
coridoare și printre afi șaje.

PENTRU SIGURANȚĂ: În timp ce mașina 
funcționează în modul automat, curățați numai 
suprafețele plate și dure, cu o înclinație de cel 
mult 2%.

14. Reluați învățarea noului traseu aducând mașina 
înapoi la marcajul de origine sau selectați 
„CANCEL” (ANULARE) pentru a opri învățarea 
traseului.

NOTĂ: Dacă anulați noul traseu, atingeți „CANCEL” 
pe ecranul tactil IU. Ecranul tactil IU afi șează mesajul 
„Cancel Teach?”Atingeți „Yes” pentru a anula traseul 
și a reveni la meniul principal. Atingeți „No” (Nu) 
pentru a reveni la învățarea noului traseu.

15. Când vă opriți din nou la marcajul de origine, 
atingeți „DONE”, iar mașina va scana marcajul 
poziției de bază pentru a doua oară ca punct fi nal 
al traseului de curățare. Dacă mașina nu vede 
marcajul poziției de bază prin intermediul camerei 
din dreapta, ecranul tactil IU afi șează mesajul 
„Drive to scan my home location”.
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NOTĂ: Nu puteți salva un nou traseu de curățare până 
când mașina nu scanează același marcaj de origine 
pentru a doua oară în același loc fi zic.

16. În timpul procesului de salvare, ecranul tactil IU 
afi șează „Saving...” (Se salvează...).

NOTĂ: Dacă ecranul tactil IU afi șează „Route Failes 
to Save”, atingeți „TEACH” pentru a repeta întreaga 
procedură de învățare a traseului de curățare.

NOTĂ: Dacă mașina citește un loc de origine greșit, 
va fi  afi șată o eroare împreună cu un mesaj care va 
conține instrucțiuni privind locul de origine spre care 
să vă deplasați.

17. Când traseul este salvat, ecranul tactil IU afi șează 
pentru scurt timp mesajul „Route Saved”, iar apoi 
afi șează ecranul „Add Label”. Atingeți butonul 
„Add Label”.

NOTĂ: Dacă selectați „SAVE” (SALVARE) fără a 
atribui traseului o etichetă, traseul salvat va afi șa 
numele implicit <NO LABEL>.

18. Introduceți un nume pentru traseul salvat.

NOTĂ: Etichetele de traseu pot avea maxim 15 
caractere.



39T7AMR 9020413 (1-2022)

 UTILIZARE  
ASOCIEREA UNUI TELEFON CU ROC
Înainte de a rula un traseu de curățare în modul 
automat, se recomandă ca operatorul să asocieze 
telefonul mobil cu ROC. Când un telefon mobil este 
asociat cu ROC, ROC va trimite mesaje SMS sau 
MMS către telefon ori de câte ori mașina primește o 
alertă și/sau când traseul este fi nalizat.

Pentru a asigura că numai operatorul de la fața locului 
primește alerte de la ROC, numai un singur telefon 
poate fi  asociat cu ROC pentru a primi alerte privind 
starea. Un număr de telefon asociat este eliminat 
automat când mașina este oprită sau când este 
asociat un telefon nou.

1. Rotiți comutatorul de pornire/oprire în poziția 
pornit.

2. Atingeți „SETTINGS” în meniul principal 
al ecranului tactil IU. Se afi șează meniul 
„SETTINGS” (SETĂRI).

3. Atingeți „MOBILE ALERTS” (ALERTE MOBIL).

4. Urmați instrucțiunile de pe ecranul tactil IU pentru 
a asocia un telefon mobil cu ROC.

5. Asocierea este realizată cu succes când telefonul 
mobil primește un mesaj text de confi rmare.
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RULAREA UNUIA SAU MAI MULTOR TRASEE 
AUTOMATIZATE DE CURĂȚARE (software 
BrainOS)
După ce unul sau mai multe trasee de curățare au fost 
învățate și salvate, mașina poate fi  folosită în modul 
automat. Când rulați un traseu în modul automat, 
asocierea unui telefon mobil poate fi  un instrument 
valoros. Consultați ROC: CENTRUL DE OPERAȚIUNI 
ROBOTICE (software BrainOS).

1. Asigurați-vă că racleta este în poziția coborâtă 
pentru curățare. Nu utilizați mașina pe un traseu 
autonom de curățare cu racleta în poziția ridicată 
(curățare dublă). Coborâți racleta dacă aceasta se 
afl ă în poziția ridicată de curățare dublă.

2. Rotiți comutatorul de pornire/oprire în poziția 
pornit.

3. Când meniul principal apare pe ecranul tactil IU, 
atingeți „CLEAN”.

4. Deplasați-vă la marcajul poziției de bază dorit, 
poziționând mașina astfel încât camera din 
partea dreaptă să scaneze marcajul poziției de 
bază (consultați POZIȚIONAREA MAȘINII LA 
MARCAJUL POZIȚIEI DE BAZĂ). Mașina începe 
automat scanarea, conform ilustrației de pe 
ecranul tactil IU.
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5. Un mesaj „Succes!” este afi șat pentru scurt timp, 

urmat de o listă cu toate traseele existente pentru 
marcajul poziției de bază scanat.

6. Selectați traseele de curățare care trebuie rulate. 
Trasele de curățare vor funcționa continuu în 
ordinea în care sunt selectate, așa cum este afi șat 
în colțul fi ecărui traseu selectat.
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7. Pentru a elimina sau reordona traseele de 

curățare, deselectați un traseu de curățare 
selectând-l din nou. Numărul traseului de curățare 
va fi  estompat și toate celelalte trasee selectate 
vor fi  renumerotate.

8. Selectați din nou traseul de curățare și acesta va 
fi  adăugat și renumerotat ca ultimul traseu care 
va rula.

9. Dacă este necesar, ajustați setările de curățare 
pentru zonele de curățat. Consultați SETAREA 
MODURILOR DE CURĂȚARE.

NOTĂ: Mașina nu are setări pentru economisirea 
debitului soluției și a presiunii periei pentru un traseu 
automatizat, întrucât este posibil ca aceste necesități 
să se modifi ce de la o zi la alta. Stabiliți cerințele 
privind curățarea pentru zonele care sunt curățate și 
ajustați setările pentru debitul soluției și presiunea 
periei după cum este necesar.

10. Scoateți cheia din contactul pentru pornire/oprire 
fără a o roti în poziția oprit. Acest lucru nu va 
infl uența traseul automatizat și va împiedica furtul 
sau pierderea cheii.

11. Ecranul tactil IU afi șează mesajul „TO START” 
care vă oferă următoarele instrucțiuni 1. „Secure 
the yellow safety straps” (Fixați curelele de 
siguranță de culoare galbenă). 2. Apăsați 
butonul de pornire/punere în pauză. Ecranul 
tactil IU afi șează și o imagine rotativă a mașinii 
care prezintă fi xarea curelelor galbene de 
siguranță și evidențiază butonul albastru de 
pornire/punere în pauză din partea din spate a 
mașinii.
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12. Dacă este necesar ca mașina să ruleze de mai 

multe ori același traseu (traseu în buclă), selectați 
butonul pentru rulare în buclă.

NOTĂ: Puteți alege atât un singur traseu, cât și mai 
multe trasee pentru a fi  rulate de mai multe ori.

13. Pe ecran apare mesajul „Repeat On Route(s) 
will repeat until cancelled”. 

14. Selectați din nou butonul pentru rulare în buclă 
pentru a anula rularea traseelor de mai multe ori. 
Pe ecran apare mesajul „Repeat Off Route(s) 
will run once”.

15. Trageți curelele galbene de siguranță spre 
șuruburile frontale de pe ambele părți ale mașinii.

16. Apăsați din nou buton albastru intermitent de 
pornire/punere în pauză pentru a porni traseul 
automatizat. Lumina galbenă de avertizare 
clipește și va fi  emis un semnal sonor pentru a 
semnala că începe curățarea automată.
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17. Când mașina începe să funcționeze în modul 

automat, urmăriți performanța de curățare pentru 
a vă asigura că toate componentele funcționează 
corespunzător.

18. Dacă oricare dintre funcțiile de curățare necesită 
ajustare, apăsați butonul albastru de pornire/
punere în pauză pentru a pune mașina în pauză. 
Ecranul tactil IU afi șează „Paused: To resume, 
press the Start/Pause button”.

19. Efectuați ajustările necesare pentru presiunea 
periei, debitului soluției și raclete.

20. Apăsați butonul albastru de pornire/punere în 
pauză pentru a relua traseul în modul automat. 
Urmăriți performanța de curățare pentru a vă 
asigura că toate componentele funcționează 
corespunzător.

21. Pe măsură ce mașina urmează traseul în modul 
automat, ecranul tactil IU afi șează „Cleaning...”, 
precum și localizarea curentă a mașinii pe traseul 
de curățare, timpul consumat pe traseu și durata 
totală de timp pe care ar trebui să o aibă traseul 
în modul automat.

22. Ecranul tactil IU se dezactivează în timpul modului 
automat. Dacă atingeți ecranul, apare mesajul de 
dezactivare. Pentru a putea utiliza din nou ecranul 
IU, utilizați butonul de pornire/punere în pauză 
pentru a pune mașina în pauză.
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PENTRU SIGURANȚĂ: În timp ce mașina 
funcționează în modul automat, nu apucați de 
volan și nu vă băgați mâinile sau brațele prin 
orifi ciile volanului. Este posibil ca volanul să se 
miște rapid și neașteptat în timpul funcționării în 
modul automat.

NOTĂ: Mașina este dotată cu senzori pentru 
detectarea și împiedicare utilizărilor neaprobate. Dacă 
o persoană încearcă să se așeze pe scaun sau să 
pună mâna pe volan când mașina rulează în modul 
automat, aceasta se va opri și va declanșa un mesaj 
de asistență.

23. Dacă este declanșat un mesaj de asistență în 
timpul traseului automatizat, mașina se oprește 
automat, iar ecranul tactil IU afi șează mesajul de 
asistență respectiv împreună cu pașii necesari 
pentru soluționare. Dacă un telefon este asociat 
cu ROC, ROC trimite un mesaj text cu alerta către 
telefon. Consultați MESAJE SISTEM.

NOTĂ: Dacă mașina declanșează în mod repetat 
un mesaj de asistență în același loc pe un traseu de 
curățare, chiar și atunci când nu există obstacole, 
poate exista un factor de mediu, cum ar fi  refl exia, 
care determină mașina să detecteze un obstacol 
pe traseul de curățare. Pentru a primi ajutor pentru 
rezolvarea problemei, contactați serviciul de asistență 
pentru clienți și furnizați numărul marcajului de origine, 
litera traseului, zona de interes și imagini cu ceea 
ce vede mașina (dacă este posibil). Este posibil ca 
serviciul de asistență pentru clienți să poată ajusta de 
la distanță traseul pentru a îmbunătăți performanța.

24. Dacă mașina trebuie să repornească din cauză 
că a fost oprită în urma apariției unui mesaj de 
asistență, urmăriți performanța de curățare pentru 
a vă asigura că toate componentele funcționează 
corespunzător.

25. Când mașina fi nalizează traseul automatizat, 
ecranul tactil IU afi șează „COMPLETE”, precum 
și informații despre traseu, durata de timp 
consumată pe traseu și o hartă a traseului care 
arată zonele curățate. Atingeți „DONE” (GATA) 
pentru a reveni la meniul principal.

26. Dacă au fost rulate mai multe trasee, utilizați 
săgețile pentru a naviga la notifi carea de fi nalizare 
a fi ecărui traseu.

27. Atingeți „RUN ROUTE” (RULARE TRASEU) 
pentru a selecta un alt traseu de curățare care 
să ruleze în modul automat (consultați pașii 
anteriori).

28. Dacă ați terminat curățarea, deplasați mașina la o 
stație de parcare desemnată, introduceți cheia în 
comutatorul de pornire/oprire și rotiți comutatorul 
de pornire/oprire în poziția oprit.
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ISTORIC TRASEE AUTONOME
Centrul de învățare conține scurte tutoriale video 
pentru sarcinile de întreținere zilnică și întreținere 
periodică.

1. După introducerea codului PIN (numărul personal 
de identifi care), ecranul tactil IU afi șează meniul 
principal. Atingeți „SETTINGS” (SETĂRI) pentru a 
accesa meniul „SETTINGS” (SETĂRI).

2. Atingeți „HISTORY” (ISTORIC).

3. Va apărea un ecran „WEEKLY HISTORY” 
(ISTORIC SĂPTĂMÂNAL). Atingeți traseul dorit 
pentru a verifi ca istoricul de curățare.

Numărul marcajului de origine, traseul, ora la care 
a fost rulat traseul și durata în care mașina a rulat 
traseul sunt afi șate lângă simbolul marcajului 
de origine. Data rulării traseului apare deasupra 
informațiilor referitoare la traseu. Atingeți butonul 
„BACK” (ÎNAPOI) pentru a reveni la meniul 
„SETTINGS” (SETĂRI).

4. Observați ecranul „CLEANING HISTORY” 
(ISTORIC DE CURĂȚARE). Porțiunile portocalii 
ale traseului reprezintă zonele de pe traseu care 
au fost curățate. Porțiunile albe reprezintă zonele 
care nu au fost curățate.

5. După ce ați terminat de verifi cat istoricul de 
curățare, atingeți „BACK” pentru a reveni la 
meniul „SETTINGS”. Atingeți din nou „BACK” 
(ÎNAPOI) pentru a reveni la meniul principal.
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CENTRU DE ÎNVĂȚARE
Centrul de învățare conține scurte tutoriale video 
pentru sarcinile de învățare, întreținere zilnică și 
întreținere periodică.

1. După introducerea codului PIN (numărul personal 
de identifi care), ecranul tactil IU afi șează meniul 
principal. Atingeți „LEARN”.

2. Selectați videoclipul dorit din lista de videoclipuri.

.

3. Atingeți „BACK” (ÎNAPOI) pentru a reveni la 
meniul principal.

MESAJE DE ASISTENȚĂ ÎN TIMPUL 
FUNCȚIONĂRII AUTOMATE
Când este declanșat un mesaj de asistență în timpul 
funcționării automate, mașina este pusă automat în 
pauză. Ecranul tactil IU afi șează mesajul de asistență 
declanșat și pașii necesari pentru a rezolva problema. 
Dacă este necesar, mașina poate fi  condusă manual, 
dar toate funcțiile de curățare vor fi  dezactivate.
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EDITAREA/ȘTERGEREA TRASEELOR
1. Rotiți comutatorul de pornire/oprire în poziția 

pornit.

2. Atingeți „SETTINGS” în meniul principal al 
ecranului tactil IU.

3. Atingeți „ROUTES” (TRASEE).

4. Selectați locul de origine dorit pentru a vizualiza 
traseele disponibile care pot fi  editate în locul 
respectiv.

NOTĂ: Dacă mașina este programată pentru mai 
multe locuri de origine, locurile de origine vor fi  listate 
în ordine cronologică, începând de la cele mai mici la 
cele mai mari, pe ecranul tactil IU.

5. Toate traseele existente pentru locul de origine 
selectat sunt afi șate pe ecranul tactil IU. Atingeți 
traseul de editat.
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6. Atingeți „ADD LABEL” pentru a introduce sau a 

schimba numele unui traseu salvat.

NOTĂ: Dacă selectați „SAVE” (SALVARE) fără a 
atribui traseului o etichetă, traseul salvat va afi șa 
numele implicit <NO LABEL>.

7. Introduceți un nume pentru traseul salvat.

NOTĂ: Etichetele de traseu pot avea maxim 15 
caractere.

8. Atingeți „REMOVE LABEL” (ELIMINARE 
ETICHETĂ) pentru a elimina un nume atribuit 
unui traseu existent.

NOTĂ: Atunci când este eliminată eticheta unui traseu 
salvat, traseului îi este alocat numele implicit <NO 
LABEL>.

9. Atingeți „DELETE ROUTE” (ȘTERGERE 
TRASEU) pentru a șterge defi nitiv traseul selectat 
din mașină.

NOTĂ: Atingeți „BACK” (ÎNAPOI) pentru a anula 
ștergerea traseului și a reveni la lista de trasee 
existente.
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10. Atingeți „YES” (DA) pentru a confi rma ștergerea 

traseului și a șterge defi nitiv traseul selectat.

NOTĂ: Software-ul nu poate recupera un traseu șters. 
Dacă un traseu este șters din greșeală, trebuie să 
efectuați din nou un proces de învățare pentru acesta 
(consultați ÎNVĂȚAREA UNUI TRASEU NOU).

NOTĂ: Atingeți „CANCEL” (ANULARE) pentru a anula 
ștergerea traseului și a reveni la lista de trasee.

11. Sunt afi șate toate traseele existente pentru locul 
de origine selectat. Traseul șters nu mai apare pe 
ecran.

12. Dacă ați terminat ștergerea traseelor pentru 
marcajul de origine selectat, atingeți „BACK” 
(ÎNAPOI) pentru a reveni la meniul „SETTINGS” 
(SETĂRI). Atingeți din nou „BACK” (ÎNAPOI) 
pentru a reveni la meniul principal.
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GOLIREA ŞI SPĂLAREA REZERVOARELOR

După fi nalizarea procesului de curățare, rezervorul 
de recuperare trebuie golit și curățat. Rezervorul de 
soluţie se poate umple apoi din nou pentru curăţare 
suplimentară.

1. Deplasaţi maşina la un drenaj de evacuare 
soluţie.

2. Rotiți comutatorul PORNIT/OPRIT al mașinii în 
poziția oprit.

PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

3. Înclinaţi scaunul operatorului spre înainte şi 
agăţaţi siguranţa scaunului într-o poziţie în care 
aceasta să susţină scaunul.

4. Detaşaţi furtunul de drenare al rezervorului 
de recuperare În timp ce ţineţi furtunul în sus, 
scoateţi capacul şi apoi coborâţi încet furtunul 
spre scurgerea din pardoseală.

5. Ridicaţi capacul rezervorului de recuperare. 
Spălaţi interiorul rezervorului de recuperare cu jet 
de apă curată.

AVERTIZARE: Materialele infl amabile pot 
produce explozii sau incendii. Nu utilizați 
materiale infl amabile în rezervoare.

NOTĂ: NU utilizaţi abur pentru curăţarea 
rezervoarelor. Căldura excesivă poate distruge 
rezervoarele şi componentele.

6. Clătiţi senzorul cu fl otor amplasat în rezervorul de 
recuperare.

7. După ce rezervorul a fost golit, puneţi la loc 
capacul furtunului de golire al rezervorului de 
recuperare şi montaţi furtunul înapoi în clema de 
prindere.
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12. Spălaţi rezervorul de soluţie şi clătiţi senzorul cu 

fl otor amplasat în partea din spate a rezervorului 
de soluţie. Clătiţi fi ltrul cu sită din partea inferioară 
a rezervorului.

13. Pentru a închide rezervorul de soluţie împingeţi cu 
atenţie, spre înainte, rezervorul de recuperare.

14. Desprindeţi siguranţa scaunului si coborâţi 
scaunul operatorului.

15. Curăţaţi partea frontală a rezervorului de soluţie 
prin gura de vizitare amplasată sub capacul 
frontal al rezervorului de soluţie. Înainte de a 
pune la loc capacul, curăţaţi partea inferioară a 
capacului şi etanşarea rezervorului.

16. După ce rezervorul a fost golit, puneți la loc 
capacul furtunului de golire al rezervorului pentru 
soluție și montați furtunul înapoi în clema de 
prindere.

8. Detaşaţi şi curăţaţi fi ltrul ventilatorului de aspiraţie. 
Curăţaţi fi ltrul cu o pânză umedă sau, dacă este 
murdar, cu un furtun cu apă la presiune joasă. 
Înainte de reinstalare pe maşină, permiteţi fi ltrului 
ventilatorului de aspiraţie să se usuce complet.

9. Închideți capacul rezervorului de recuperare.

10. Detaşaţi furtunul de drenare al rezervorului de 
soluţie. În timp ce ţineţi furtunul în sus, scoateţi 
capacul şi apoi coborâţi încet furtunul spre 
scurgerea din pardoseală.

11. Înclinaţi înapoi rezervorul de recuperare pentru a 
avea acces la rezervorul de soluţie. Înainte de a-l 
înclina, asiguraţi-vă că rezervorul de recuperare 
este gol.
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MESAJE SISTEM

ALERTE – MOD MANUAL
Operatorul va primi o alertă dacă apare o eroare 
mecanică/electronică la mașină în timpul funcționării 
în modul manual. Alertele critice impun oprirea mașinii 
de către operator. Alertele de rutină îi vor permite 
operatorului să continue utilizarea mașinii. 

Pentru a reseta indicatorii de alertă, opriți mașina, apoi 
înlăturați cauza apariției alertei. Indicatorul de alertă 
se va reseta când mașina este repornită.

Consultați tabelul privind alertele de mai jos pentru a 
stabili cauza și soluția pentru alertă.

Dacă mașina trebuie să repornească din cauză că 
a fost oprită în urma apariției unui alerte, urmăriți 
performanța de curățare pentru a vă asigura că toate 
componentele funcționează corespunzător.

Alerte Cauză (cauze) Simbol
Indicatori 

suplimentari
Soluție (Afi șată pe 
ecranul tactil IU)

200 RECOVERY 
TANK FULL 
(REZERVORUL 
DE 
RECUPERARE 
ESTE PLIN) *

Rezervorul de colectare 
este plin.

Luminile indicatoare 
pentru debitul soluției 
și LED-ul butonului 
pentru ventilatorul 
de aspirație/racletă 
clipesc.

1. Goliți rezervorul de recuperare.

201 WATER 
TANK EMPTY 
(REZERVORUL 
DE APĂ ESTE 
GOL) *

Rezervorul de apă este 
gol.

Luminile indicatoare 
pentru debitul soluției 
și LED-ul butonului 
pentru ventilatorul 
de aspirație/racletă 
clipesc.

1. Inspectați și umpleți rezervorul de 
apă.

202
BATTERY IS 
TOO LOW 
(NIVELUL 
BATERIEI ESTE 
PREA REDUS) *

Bateriile trebuie 
încărcate.

Se emite un semnal 
sonor la fi ecare 10 
secunde.

1. Deplasați mașina la o stație de 
încărcare.
2. Opriți mașina.
2. Inspectați și încărcați bateriile.
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Alerte Cauză (cauze) Simbol
Indicatori 

suplimentari
Soluție (Afi șată pe 
ecranul tactil IU)

203 TRACTION 
MOTOR ERROR 
(EROARE LA 
MOTORUL DE 
TRACȚIUNE)

Probleme legate de 
propulsie.

LED-urile 
comutatorului de 
direcție clipesc.

1. Opriți robotul
2. Deconectați bateria timp de 16 
secunde.
3. Reconectați cablul bateriei și porniți 
mașina.
4. Dacă problema persistă, contactați 
serviciul de asistență pentru clienți.

204
BRUSH ERROR

Perii deteriorate. 
Reziduuri prinse în perii.

Luminile indicatoare 
ale periei și LED-ul 
butonului 1-PAS 
clipesc.

1. Verifi cați dacă periile/discurile 
prezintă deteriorări sau reziduuri. 
2. Ajustați sau înlocuiți după cum este 
necesar.
3.  Dacă problema persistă, contactați 
serviciul de asistență pentru clienți.

205
VACUUM 
ERROR

Blocaj în interiorul 
furtunului de aspirație.
Furtun de aspirație 
deteriorat.

LED-ul butonului 
pentru ventilatorul 
de aspirație/racletă 
clipește.

1. Verifi cați dacă aspiratorul și furtunul 
sunt deteriorate sau prezintă reziduuri.
2. Dacă furtunul este stricat, contactați 
serviciul de asistență pentru clienți.

206 SQUEEGEE 
ERROR 
(EROARE 
RACLETĂ)

Blocaj în racletă.
Racleta este deteriorată 
sau lipsește.

LED-ul butonului 
pentru ventilatorul 
de aspirație/racletă 
clipește.

1. Inspectați racleta pentru a depista 
eventuale semne de deteriorare sau 
reziduuri. 
2. Ajustați sau înlocuiți după cum este 
necesar.
3. Dacă problema persistă, contactați 
serviciul de asistență pentru clienți.

207
SCRUB DECK 
ERROR 
(EROARE 
PLATFORMĂ DE 
CURĂȚARE)

Obstrucție care 
împiedică ridicarea/
coborârea platformei de 
curățare.

Luminile indicatoare 
ale periei și LED-ul 
butonului 1-PAS 
clipesc.

1. Opriți mașina.
2. Inspectați platforma de curățare 
pentru a depista eventuale semne de 
deteriorare.
3. Porniți mașina.
4. Dacă problema persistă, contactați 
serviciul de asistență pentru clienți.

208
NO BRUSH 
ERROR 
(EROARE PERIE 
LIPSĂ)

Nicio perie montată. 
Periile nu sunt montate 
corespunzător.

Luminile indicatoare 
ale periei și LED-ul 
butonului 1-PAS 
clipesc.

1. Asigurați-vă că periile sau discurile 
sunt montate corect.
2. Dacă problema persistă, contactați 
serviciul de asistență pentru clienți.

209
SEAT SENSOR 
TRIGGERED 
(SENZOR 
SCAUN 
DECLANȘAT)

Persoană sau obiect pe 
scaunul operatorului în 
timp ce mașina se afl ă 
în modul automat.

N/A 1. Verifi cați dacă scaunul este gol.

210
PROCESSOR 
ERROR 
(EROARE 
PROCESOR)

N/A 1. Reporniți mașina.
2. Dacă problema persistă, contactați 
serviciul de asistență pentru clienți.

216
E-STOP 
ENGAGED 
(E-STOP 
ACTIVAT)

Butonul de oprire în 
caz de urgență este  
activat.**

Toate LED-urile 
de pe panoul de 
comandă vor clipi.

1. Inspectați mașina și zona 
înconjurătoare.
2. Dacă zona este liberă, dezactivați 
butonul de oprire în caz de urgență.

217
SENSOR 
CHECK IN 
PROGRESS 
(VERIFICARE 
SENZOR ÎN 
DESFĂȘURARE)

Senzorii au identifi cat un 
pericol potențial.

N/A 1. Deplasați mașina 10 – 15 picioare 
(3 – 5 metri) pe traseu.
2. Dacă traiectoria este liberă, apăsați 
butonul de pornire/punere în pauză 
pentru a relua.

* Toate funcțiile de curățare se opresc, dar mașina 
încă poate fi  condusă. Dacă este necesar, apăsați 
butonul 1-PAS pentru încă un minut de funcționare 
pentru a aspira apa sau soluția rămase pe pardoseală.

**Consultați BUTONUL DE OPRIRE ÎN CAZ DE 
URGENȚĂ pentru a opri de urgență ecranele/alertele 
conexe.

NOTĂ: Contactați serviciul de asistență Tennant 

pentru toate celelalte coduri de eroare.
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ASISTENȚĂ – MOD AUTOMAT
Operatorul va primi un mesaj de asistență, iar mașina 
va fi  pusă în pauză dacă apare o eroare mecanică/
electronică la mașină în timpul funcționării în modul 
automat. Toate funcțiile de curățare sunt dezactivate 
când este declanșat un mesaj de asistență. Mașina 
poate fi  condusă manual când apare un mesaj 
de asistență, dar toate funcțiile de curățare sunt 
dezactivate. Când un telefon este asociat cu ROC 
pentru a primi notifi cări, va fi  trimis un mesaj text 
privind alerta, împreună cu localizarea mașinii, către 
telefonul asociat.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a șterge un 
mesaj de asistență.

Consultați tabelul privind mesajele de asistență de mai 
jos pentru a stabili cauza și soluția pentru mesaj.

Dacă mașina trebuie să repornească din cauză că a 
fost oprită în urma apariției unui mesaj de asistență, 
urmăriți performanța de curățare pentru a vă asigura 
că toate componentele funcționează corespunzător.

Asistență Cauză (cauze) Simbol
Indicatori 

suplimentari Remediu
100 - 102,
STEERING 
ERROR 
(EROARE 
DIRECȚIE)

Problemă electronică/
mecanică la direcție.

N/A 1. Opriți mașina.
2. Așteptați 15 secunde.
3. Porniți mașina.
4. În cazul în care eroarea persistă, 
contactați serviciul de asistență pentru 
clienți.

103 - 104,
PATH IS 
BLOCKED 
(TRAIECTORIA 
ESTE BLOCATĂ)

Obstacole pe traseul de 
curățare.

N/A 1. Asigurați-vă că traseul robotului 
este liber sau evitați obstacolele.
2. Apăsați butonul ALBASTRU de 
pornire/punere în pauză pentru a 
începe.

105 - 106
ROBOT IS OFF 
PATH

Mașina a ieșit de pe 
traseul desemnat de 
curățare.

N/A 1. Urmați săgeata albastră și 
conduceți către traseul roșu.
2. Când este corect, traseul va deveni 
alb.
3. Apăsați butonul ALBASTRU de 
pornire/punere din spate în pauză 
pentru a începe.
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Asistență Cauză (cauze) Simbol
Indicatori 

suplimentari Remediu
200 RECOVERY 
TANK FULL 
(REZERVORUL 
DE 
RECUPERARE 
ESTE PLIN) *

Rezervorul de colectare 
este plin.

Luminile indicatoare 
pentru debitul soluției 
și LED-ul butonului 
pentru ventilatorul 
de aspirație/racletă 
clipesc.

1. Goliți rezervorul de recuperare.
2. Reveniți la traseul de curățare.
3. Apăsați butonul ALBASTRU de 
pornire/punere din spate în pauză 
pentru a începe.

201 WATER 
TANK EMPTY 
(REZERVORUL 
DE APĂ ESTE 
GOL) *

Rezervorul de apă este 
gol.

Luminile indicatoare 
pentru debitul soluției 
și LED-ul butonului 
pentru ventilatorul 
de aspirație/racletă 
clipesc.

1. Umpleți rezervorul pentru apă.
2. Reveniți la traseul de curățare.
3. Apăsați butonul ALBASTRU de 
pornire/punere din spate în pauză 
pentru a începe.

202
BATTERY IS 
TOO LOW 
(NIVELUL 
BATERIEI ESTE 
PREA REDUS) *

Bateriile trebuie 
încărcate.

Se emite un semnal 
sonor la fi ecare 10 
secunde.

1. Conduceți către stația de încărcare. 
2. Inspectați și încărcați bateriile.

203 TRACTION 
MOTOR ERROR 
(EROARE LA 
MOTORUL DE 
TRACȚIUNE)

Probleme legate de 
propulsie.

LED-urile 
comutatorului de 
direcție clipesc.

1. Opriți robotul
2. Deconectați și apoi reconectați 
bateria.
3. Porniți din nou robotul.
4. În cazul în care eroarea persistă, 
contactați serviciul de asistență pentru 
clienți.

204
BRUSH ERROR

Perii deteriorate. 
Reziduuri prinse în perii.

Luminile indicatoare 
ale periei și LED-ul 
butonului 1-PAS 
clipesc.

1. Verifi cați dacă periile/discurile 
prezintă deteriorări sau reziduuri. 
Ajustați sau înlocuiți după cum este 
necesar.
2. Dacă nu există probleme, apăsați 
butonul ALBASTRU de pornire/punere 
în pauză din spate pentru a relua.
3. În cazul în care eroarea persistă, 
contactați serviciul de asistență pentru 
clienți.

205
VACUUM 
ERROR

Blocaj în interiorul 
furtunului de aspirație.
Furtun de aspirație 
deteriorat.

LED-ul butonului 
pentru ventilatorul 
de aspirație/racletă 
clipește.

1. Verifi cați dacă aspiratorul și 
furtunul sunt deteriorate sau prezintă 
reziduuri.
2. Dacă furtunul este curat, apăsați 
butonul ALBASTRU de pornire/punere 
în pauză pentru a relua. Dacă furtunul 
este stricat, contactați serviciul de 
asistență pentru clienți.

206 SQUEEGEE 
ERROR 
(EROARE 
RACLETĂ)

Blocaj în racletă.
Racleta este deteriorată 
sau lipsește.

LED-ul butonului 
pentru ventilatorul 
de aspirație/racletă 
clipește.

1. Inspectați racleta pentru a depista 
eventuale semne de deteriorare sau 
reziduuri. Ajustați sau înlocuiți după 
cum este necesar.
2. Dacă nu există probleme, apăsați 
butonul ALBASTRU de pornire/punere 
în pauză din spate pentru a relua.
3. În cazul în care eroarea persistă, 
contactați serviciul de asistență pentru 
clienți.

207
SCRUB DECK 
ERROR 
(EROARE 
PLATFORMĂ DE 
CURĂȚARE)

Obstrucție care 
împiedică ridicarea/
coborârea platformei de 
curățare.

Luminile indicatoare 
ale periei și LED-ul 
butonului 1-PAS 
clipesc.

1. Opriți și inspectați mașina.
2. Dacă nu există probleme, apăsați 
butonul ALBASTRU de pornire/punere 
în pauză din spate pentru a relua.
3. Dacă problema persistă, contactați 
serviciul de asistență pentru clienți.

208
NO BRUSH 
ERROR 
(EROARE PERIE 
LIPSĂ)

Nicio perie montată. 
Periile nu sunt montate 
corespunzător.

Luminile indicatoare 
ale periei și LED-ul 
butonului 1-PAS 
clipesc.

1. Asigurați-vă că periile sau discurile 
sunt montate corect.
2. Dacă nu există probleme, apăsați 
butonul ALBASTRU de pornire/punere 
în pauză din spate pentru a relua.
3. Dacă problema persistă, contactați 
serviciul de asistență pentru clienți.
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Asistență Cauză (cauze) Simbol
Indicatori 

suplimentari Remediu
209
SEAT SENSOR 
TRIGGERED 
(SENZOR 
SCAUN 
DECLANȘAT)

Persoană sau obiect pe 
scaunul operatorului în 
timp ce mașina se afl ă 
în modul automat.

N/A 1. Verifi cați dacă scaunul este liber.
2. Apăsați butonul ALBASTRU de 
pornire/punere din spate în pauză 
pentru a începe.

210
UNKOWN 
ERROR

Eroare/erori de origine 
necunoscută.

N/A 1. Opriți și inspectați mașina.
2. Reporniți mașina.
3. Dacă problema persistă, contactați 
serviciul de asistență pentru clienți.

211
THROTTLE 
ERROR

Problemă electronică/
mecanică la accelerație.

N/A 1. Inspectați accelerația.
2. Dacă nu există probleme, apăsați 
butonul de pornire/punere în pauză 
pentru a relua.
3. Dacă problema persistă, contactați 
serviciul de asistență pentru clienți.

212
BRAKE ERROR

Problemă electronică/
mecanică la pedala de 
frână.

N/A 1. Inspectați pedala de frână.
2. Dacă nu există probleme, apăsați 
butonul de pornire/punere în pauză 
pentru a relua.
3. Dacă problema persistă, contactați 
serviciul de asistență pentru clienți.

215 
SENSOR 
CHECK IN 
PROGRESS 
(VERIFICARE 
SENZOR ÎN 
DESFĂȘURARE)

Senzorii scanează zona. N/A 1. Deplasați mașina 10 – 15 picioare 
(3 – 5 metri) pe traseu.
2. Pentru a relua, apăsați butonul 
ALBASTRU de pornire/punere în 
pauză.

216
PATH IS 
BLOCKED 
(TRAIECTORIA 
ESTE BLOCATĂ)

Obstacole pe traseul de 
curățare.

N/A 1. Asigurați-vă că traseul robotului 
este liber sau evitați obstacolele.
2. Apăsați butonul ALBASTRU de 
pornire/punere din spate în pauză 
pentru a începe.

217
POTENTIAL 
HAZARD 
DETECTED 
(PERICOL 
POTENȚIAL 
DETECTAT)

Senzorii au identifi cat un 
pericol potențial.

N/A 1. Inspectați mașina.
2. Asigurați-vă că traseul mașinii este 
liber sau evitați obstacolele.
3. Dacă traiectoria este liberă, apăsați 
butonul ALBASTRU de pornire/punere 
în pauză pentru a relua.

218 
STEERING 
ERROR 
(EROARE 
DIRECȚIE)

Problemă electronică/
mecanică la direcție.

N/A 1. Opriți mașina.
2. Așteptați 15 secunde.
3. Porniți mașina.
4. În cazul în care eroarea persistă, 
contactați serviciul de asistență pentru 
clienți.

219 
PATH IS 
BLOCKED 
(TRAIECTORIA 
ESTE BLOCATĂ)

Obstacole pe traseul de 
curățare.

N/A 1. Asigurați-vă că traseul este liber.
2. Evitați obstacolele.
3. Pentru a relua, apăsați butonul 
ALBASTRU de pornire/punere în 
pauză.

222
PEDAL 
PRESSED

Pedala a fost apăsată în 
modul automat.

N/A 1. Asigurați-vă că pedala nu este 
apăsată.
2. Apăsați butonul ALBASTRU de 
pornire/punere din spate.

223, 224, 225
SENSOR 
ERROR 
(EROARE 
SENZOR)

Senzori murdari, pătați 
sau deteriorați.

N/A 1. Curățați toți senzorii cu o lavetă 
curată din microfi bre.
2. Verifi cați dacă există deteriorări și 
obstrucții.
3. Dacă nu există probleme, apăsați 
butonul ALBASTRU de pornire/punere 
în pauză pentru a relua.
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Asistență Cauză (cauze) Simbol
Indicatori 

suplimentari Remediu
226, 228
LEFT 
SENSOR NOT 
RESPONDING

Senzori murdari, pătați 
sau deteriorați.

N/A 1. Curățați senzorii din partea stângă 
cu o lavetă curată din microfi bre.
2. Verifi cați dacă există deteriorări și 
obstrucții.
3. Dacă nu există probleme, apăsați 
butonul ALBASTRU de pornire/punere 
în pauză pentru a relua.

227, 229
RIGHT 
SENSOR NOT 
RESPONDING

Senzori murdari, pătați 
sau deteriorați.

N/A 1. Curățați senzorii din partea dreaptă 
cu o lavetă curată din microfi bre.
2. Verifi cați dacă există deteriorări și 
obstrucții.
3. Dacă nu există probleme, apăsați 
butonul ALBASTRU de pornire/punere 
în pauză pentru a relua.

230, 9010
LEFT SIDE 
OBSTACLE 
DETECTED

Obstacole pe traseul de 
curățare.

N/A 1. Inspectați mașina și zona 
înconjurătoare.
2. Evitați obstacolele.
3. Dacă traseul este liber, apăsați 
butonul de pornire/punere în pauză 
pentru a relua.

231, 9011
RIGHT SIDE 
OBSTACLE 
DETECTED

Obstacole pe traseul de 
curățare.

N/A 1. Inspectați mașina și zona 
înconjurătoare.
2. Evitați obstacolele.
3. Dacă traseul este liber, apăsați 
butonul de pornire/punere în pauză 
pentru a relua.

232
POTENTIAL 
HAZARD 
DETECTED

Pericolul potențial a fost 
detectat.

N/A 1. Inspectați mașina.
2. Asigurați-vă că traseul mașinii este 
liber sau evitați obstacolele.
3. Dacă traiectoria este liberă, apăsați 
butonul de pornire/punere în pauză 
pentru a relua.

233 CLIFF 
DETECTED

S-a detectat o pantă 
bruscă.

N/A 1. Asigurați-vă că echipamentul nu 
funcționează lângă scări sau scări 
rulante.
2. To resume, press the Start/Pause 
button”.

234-237
MACHINE 
ERROR

Eroare detectată la 
mașină.

N/A 1. Opriți și inspectați mașina.
2. Dacă nu există probleme, apăsați 
butonul de pornire/punere în pauză 
pentru a relua.
3. Dacă problema persistă, contactați 
serviciul de asistență pentru clienți.

300, 301
ROBOT IS OFF 
PATH (ROBOTUL 
A IEȘIT DE PE 
TRAIECTORIE)

Mașina a ieșit de pe 
traseul desemnat de 
curățare.

N/A 1. Urmați săgeata albastră și 
conduceți către traseul roșu.
2. Când este corect, traseul va deveni 
alb.
3. Apăsați butonul ALBASTRU de 
pornire/punere din spate în pauză 
pentru a începe.

302 - 309
PATH IS 
BLOCKED 
(TRAIECTORIA 
ESTE BLOCATĂ)

Obstacole pe traseul de 
curățare.

N/A 1. Asigurați-vă că traseul robotului 
este liber sau evitați obstacolele.
2. Apăsați butonul ALBASTRU de 
pornire/punere din spate în pauză 
pentru a începe.

500
EMERGENCY 
STOP ENGAGED

Butonul de oprire în caz 
de urgență este apăsat.

N/A 1. Inspectați mașina și zona 
înconjurătoare.
2. Dacă totul este în regulă, eliberați 
butonul de oprire de urgență.

507, 508 
PATH IS 
BLOCKED

Obstacole pe traseul de 
curățare.

N/A 1. Asigurați-vă că traseul robotului 
este liber sau evitați obstacolele.
2. Apăsați butonul ALBASTRU de 
pornire/punere din spate în pauză 
pentru a începe.
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Asistență Cauză (cauze) Simbol
Indicatori 

suplimentari Remediu
510 - 514
PATH 
FOLLOWING 
ERROR

Mașina a ieșit de pe 
traseul stabilit.

N/A 1. Reporniți mașina.
2. În cazul în care eroarea persistă, 
contactați serviciul de asistență pentru 
clienți.

6000, 8100
LOWER 
SENSOR DIRTY

Senzori murdari, pătați 
sau deteriorați

N/A 1. Inspectați și curățați senzorul 
inferior cu o cârpă curată din 
microfi bre.
2. Reporniți mașina.
3. În cazul în care eroarea persistă, 
contactați serviciul de asistență pentru 
clienți. 

6001, 8200
UPPER SENSOR 
DIRTY

Senzori murdari, pătați 
sau deteriorați

N/A 1. Inspectați și curățați senzorul 
superior cu o cârpă curată din 
microfi bre.
2. Reporniți mașina.
3. În cazul în care eroarea persistă, 
contactați serviciul de asistență pentru 
clienți. 

6002
FRONT CAMERA 
DIRTY

Senzori murdari, pătați 
sau deteriorați

N/A 1. Inspectați și curățați camera 
frontală cu o cârpă curată din 
microfi bre.
2. Reporniți mașina.
3. În cazul în care eroarea persistă, 
contactați serviciul de asistență pentru 
clienți. 

8300 - 8600
SENSOR 
ERROR

Senzori murdari, pătați 
sau deteriorați

N/A 1. Curățați toți senzorii cu o lavetă 
curată din microfi bre.
2. Verifi cați dacă există deteriorări și 
obstrucții.
3. Dacă nu există probleme, apăsați 
butonul de pornire/punere în pauză 
pentru a relua. 

8610

UNKNOWN 
ERROR

Erori de origine 
necunoscută.

N/A 1. Opriți și inspectați mașina.
2. Reporniți mașina.
3. Dacă problema persistă, contactați 
serviciul de asistență pentru clienți

8800
PATH IS 
BLOCKED 
(TRAIECTORIA 
ESTE BLOCATĂ)

Obstacole pe traseul de 
curățare.

N/A 1. Asigurați-vă că traseul robotului 
este liber sau evitați obstacolele.
2. Apăsați butonul ALBASTRU de 
pornire/punere din spate în pauză 
pentru a începe.

9001
IMPACT 
DETECTED 
(IMPACT 
DETECTAT)

A fost detectat un impact 
asupra mașinii.

N/A 1. Inspectați mașina.
2. Evitați obstacolele.
3./ Dacă traseul este liber, apăsați 
butonul de pornire/punere în pauză 
pentru a relua.

10000
ROUTE LOST

Robotul a pierdut traseul 
de curățare.

1. Deplasați mașina la marcajul 
poziției de bază.
2. Reporniți traseul.

10001
ROBOT IS OFF 
PATH (ROBOTUL 
A IEȘIT DE PE 
TRAIECTORIE)

Mașina a ieșit de pe 
traseul desemnat de 
curățare.

N/A 1. Urmați săgeata albastră și 
conduceți către traseul roșu.
2. Când este corect, traseul va deveni 
alb.
3. Apăsați butonul ALBASTRU de 
pornire/punere din spate în pauză 
pentru a începe.

40002, 40006
STEERING 
ERROR 
(EROARE 
DIRECȚIE)

Problemă electronică/
mecanică la direcție.

N/A 1. Opriți mașina.
2. Așteptați 15 secunde.
3. Porniți mașina.
4. În cazul în care eroarea persistă, 
contactați serviciul de asistență pentru 
clienți. 
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Asistență Cauză (cauze) Simbol
Indicatori 

suplimentari Remediu
50001
POTENTIAL 
HAZARD 
DETECTED

Pericolul potențial a fost 
detectat.

N/A 1. Inspectați zona pentru a verifi ca 
dacă există rampe, scări rulante sau 
denivelări potențiale.
2. Deplasați mașina mai departe pe 
traseu.
3. To resume, press the Start/Pause 
button”.

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

Erori de origine 
necunoscută.

N/A 1. Opriți și inspectați mașina.
2. Reporniți mașina.
3. În cazul în care eroarea persistă, 
contactați serviciul de asistență pentru 
clienți.

60500, 60501, 
60503
LITHIUM 
BATTERY 
SYSTEM FAULT

Eroare la sistemul de 
baterii cu litiu

N/A 1. Reporniți mașina.
2. În cazul în care eroarea persistă, 
contactați serviciul de asistență pentru 
clienți.

* Toate funcțiile de curățare se opresc, dar mașina 
încă poate fi  condusă. Dacă este necesar, apăsați 
butonul 1-PAS pentru încă un minut de funcționare 
pentru a aspira apa sau soluția rămase pe pardoseală.

NOTĂ: Contactați serviciul de asistență Tennant 
pentru toate celelalte coduri de eroare.
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ERORI DE SISTEM (MOD AUTOMAT/MOD 
MANUAL)
Dacă apare un cod de eroare de sistem, opriți mașina, 
așteptați 15 secunde, iar apoi reporniți mașina. Dacă 
eroarea de sistem persistă, contactați imediat serviciul 
de asistență pentru clienți.

SENZOR LIDAR/ERORI CAMERĂ
Operatorul va primi un mesaj de eroare când există o 
problemă cu camerele sau cu senzorii LIDAR. Toate 
funcțiile de curățare automată sunt dezactivate când 
este declanșată o alertă privind camera sau senzorul 
LIDAR.

Pe ecran va fi  afi șată o listă cu erorile apărute 
la pornire când există o eroare privind camera 
sau senzorul LIDAR care va afecta performanța 
automatizată a mașinii. Pe ecran vor fi  incluse erorile 
de pornire și numerele de cod de eroare asociate, 
împreună cu instrucțiuni referitoare la modalitatea de 
a șterge alerta. Mașina nu poate fi  utilizată în modul 
automat până când nu sunt corectate toate erorile de 
pornire. 

Atingeți butonul „SETTINGS” (SETĂRI) pentru a 
accesa meniul de setări.

Meniul de setări va apărea cu o avertizare „STARTUP 
ERROR!” (EROARE DE PORNIRE!) în colțul din 
stânga sus al ecranului.

Inspectați senzorii LIDAR și camerele pentru a detecta 
eventualele urme de murdărie, pete și deteriorări care 
ar putea cauza erori la inițializare. Curățați integral 
murdăria și reziduurile de pe camere/senzorii LIDAR. 
Consultați secțiunea CAMERE ȘI SENZORI din 
secțiunea ÎNTREȚINERE. Reporniți mașina. În cazul 
în care problemele persistă, contactați serviciul de 
asistență pentru clienți.

Consultați tabelul privind erorile de mai jos pentru a 
stabili cauza și soluția pentru mesaj.
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Cod eroare Eroare Remediu
0, 1, 4, 401, 411, 

700, 800
Eroare necunoscută 1. Opriți mașina

2. Așteptați 15 secunde.
3. Porniți mașina.
4. Contactați imediat serviciul de asistentă pentru clienți dacă mașina 
rămâne nefuncțională după câteva încercări de repornire.

202 Nivel scăzut baterie 1. Conduceți către stația de încărcare. 
2. Inspectați și încărcați bateriile.

501, 504, 20003, 
20009

Giroscop blocat 1. Opriți mașina
2. Deconectați cablul bateriei.
3. Așteptați 15 secunde, iar apoi reconectați cablul bateriei.
4. Porniți mașina.
5. Contactați imediat serviciul de asistentă pentru clienți dacă mașina 
rămâne nefuncțională după câteva încercări de repornire.

502, 503 Eroare la scanarea marcajului 
de origine

1. Reveniți la marcajul poziției de bază.
2. Scanați din nou marcajul poziției de bază.
3. Nu deplasați mașina înainte de fi nalizarea scanării.

509 Eroare fl ash fi rmware 1. Reporniți mașina.
2. Contactați imediat serviciul de asistentă pentru clienți dacă mașina 
rămâne nefuncțională după câteva încercări de repornire.

20005 Eroare senzor 1. Curățați cu grijă senzorul inferior cu o cârpă curată din microfi bre și 
verifi cați dacă există deteriorări.*
2. Contactați imediat serviciul de asistentă pentru clienți dacă mașina 
rămâne nefuncțională după câteva încercări de repornire.

40007 Este necesară ajustarea 
calibrării direcției

1. Deplasați mașina la o stație de încărcare.
2. Opriți mașina.
3. Contactați serviciul de asistență clienți, includeți numărul codului de 
eroare. Această mașină va trebui recalibrată.

5001 Necalibrată 1. Reporniți mașina.
2. Contactați imediat serviciul de asistentă pentru clienți dacă mașina 
rămâne nefuncțională după câteva încercări de repornire.

5004, 5014
5024, 5025

5026

Camera 3D din stânga nu 
răspunde

1. Curățați cu grijă camera 3D din partea stângă cu o lavetă curată din 
microfi bră și verifi cați dacă există deteriorări.*
2. Reporniți mașina.
3. Contactați imediat serviciul de asistentă pentru clienți dacă mașina 
rămâne nefuncțională după câteva încercări de repornire.

5005, 5015
5027, 5028

5029

Camera 3D din dreapta nu 
răspunde

1. Curățați cu grijă camera 3D din partea dreaptă cu o lavetă curată din 
microfi bră și verifi cați dacă există deteriorări.*
2. Reporniți mașina.
3. Contactați imediat serviciul de asistentă pentru clienți dacă mașina 
rămâne nefuncțională după câteva încercări de repornire.

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

Senzorul LIDAR înclinat 
(superior) nu răspunde

1. Curățați cu grijă senzorul LIDAR superior cu o cârpă curată din 
microfi bră și verifi cați dacă există deteriorări sau obstrucții.*
2. Reporniți mașina.
3. Contactați imediat serviciul de asistentă pentru clienți dacă mașina 
rămâne nefuncțională după câteva încercări de repornire. ***

5007, 5017
5033, 5034

5035

Senzorul LIDAR planar 
(inferior) nu răspunde

1. Curățați cu grijă senzorul LIDAR inferior cu o cârpă curată din 
microfi bră și verifi cați dacă există deteriorări sau obstrucții.*
2. Reporniți mașina.
3. Contactați imediat serviciul de asistentă pentru clienți dacă mașina 
rămâne nefuncțională după câteva încercări de repornire. ***

5021, 5022
5023

Camera 3D frontală nu 
răspunde

1. Curățați cu grijă camera 3D frontală cu o lavetă curată din microfi bră 
și verifi cați dacă există deteriorări.*
2. Vedeți dacă LED-urile camerei clipesc.**
3. Reporniți mașina.
4. Contactați imediat serviciul de asistentă pentru clienți dacă mașina 
rămâne nefuncțională după câteva încercări de repornire.
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Cod eroare Eroare Remediu
5008 Mașina nu răspunde. 1. Reporniți mașina.

5010 Odometrul nu răspunde. 1. Reporniți mașina.

5011 Transformatorul nu răspunde. 1. Reporniți mașina.

5019 Senzorii nu răspund. 1. Reporniți mașina.

5036 Eroare la actualizarea 
senzorului.

1. Reporniți mașina.

20000, 20001, 
20006, 20008

Eroare traseu 1. Reînvățați traseul, începând și terminând la același marcaj de 
origine.

20002 Eroare traseu 1. Reînvățați traseul, astfel încât să dureze cel puțin două minute.

20004 Eroare traseu 1. Reînvățați traseul.
2. Nu conduceți pe direcția înapoi în timpul învățării traseului.

20005 Eroare senzor 1. Curățați senzorul superior cu o cârpă curată din microfi bră și 
verifi cați dacă există deteriorări.*
2. Dacă nu există probleme, apăsați butonul albastru spate.

20007 Eroare traseu 1. Traseul nu a putut fi  salvat.
2. Reînvățați traseul.

29999 Traseul nu a putut fi  salvat 1. Reînvățați traseul, începând și terminând la același marcaj de 
origine.

30000 Eroare de comunicare 1. Reporniți mașina.
2. Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență pentru 
clienți.

30001 Eroare 1. Nu s-au putut încărca datele traseului, încercați din nou.

40002 Eroare direcție 1. Opriți și inspectați mașina.
2. Reporniți mașina.
3. Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență pentru 
clienți.

40003 Eroare conexiune USB 1. Opriți și inspectați mașina.
2. Reporniți mașina.
3. Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență pentru 
clienți.

40004 Eroare giroscop 1. Opriți și inspectați mașina.
2. Reporniți mașina.
3. Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență pentru 
clienți.

40005 Eroare senzor 1. Asigurați-vă că mașina are sufi cient spațiu pentru deplasare.
2. Dacă este necesar, conduceți mașina, astfel încât să evitați toate 
obstacolele.
3. Dacă totul este în regulă, apăsați butonul albastru din spate.

40006 Eroare direcție 1. Opriți mașina.
2. Reporniți mașina.
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Cod eroare Eroare Remediu
40007 Eroare direcție 1. Opriți mașina.

2. Reporniți mașina.
3. Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență pentru 
clienți.

50001 Pericol potențial detectat 1. Inspectați zona pentru a verifi ca dacă există rampe, scări rulante sau 
denivelări potențiale.
2. Conduceți mașina mai departe pe traseu.
3. Pentru a relua, apăsați butonul albastru din spate.

60502 Eroare sistem baterie litiu 1.  Reporniți mașina.
2. Dacă problema persistă, contactați serviciul de asistență pentru 
clienți

* NOTĂ: Consultați CAMERE ȘI SENZORI din 
secțiunea ÎNTREȚINERE pentru informații privind 
curățarea și întreținerea camerelor/senzorilor LIDAR.

** NOTĂ: Dacă LED-urile nu clipesc, înseamnă că pot 
exista probleme de întreținere la camera 3D.

** NOTĂ: Poate fi  necesar să furnizați o fotografi e/un 
videoclip în prim-plan cu senzorul LIDAR care să fi e 
trimis la serviciul de asistență pentru clienți pentru a 
determina amploarea posibilelor daune sau probleme 
din cauza cărora senzorul LIDAR nu este funcțional.
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DEPANARE MAȘINĂ

Problemă Cauză Remediu
Urma de apă 
insufi cientă sau 
nu se aspiră apa

Ventilatorul de aspiraţie este oprit Porniţi ventilatorul de aspiraţie

Racleta se afl ă în poziția ridicată de curățare dublă Coborâți racleta din poziția ridicată de 
curățare dublă

Lame racletă uzate Rotiți sau înlocuiți lamele racletei

Racletă dereglată Reglaţi racleta

Furtun de aspirație înfundat Spălaţi cu jet furtunul de aspiraţie

Filtru ventilator de aspiraţie murdar Spălaţi fi ltrul ventilatorului de aspiraţie

Etanşarea de la capacul ventilatorului de aspiraţie 
uzată

Înlocuiţi garniturile

Reziduuri ataşate pe racletă Curățați reziduurile

Furtunul de aspiraţie al racletei sau rezervorul de 
recuperate sunt deconectate sau deteriorate

Reconectaţi sau înlocuiţi furtunul de aspiraţie

Rezervorul de recuperare nu este complet închis Verifi caţi dacă există obstrucţii şi închideţi 
capacul

Ventilatorul de 
aspirație nu 
pornește

Comutatorul ventilatorului de aspiraţie este în poziţia 
oprit

Rotiţi comutatorul ventilatorului de aspiraţie în 
poziţia pornit

Rezervorul de recuperare este plin Goliți rezervorul de recuperare

Rezervorul de recuperare este plin cu spumă Goliţi rezervorul de recuperare

Utilizaţi mai puţin detergent

Senzorul cu fl otor al rezervorului de recuperare este 
murdar sau blocat

Curăţaţi sau înlocuiţi senzorul

Soluţie puţină sau 
nu este soluţie 
pe pardoseală 
(mod de spălare 
normală)

Rezervorul cu soluție este gol Umpleți rezervorul cu soluție

Debitul de soluție este oprit Porniţi debitul de soluţie

Tubulatura de alimentare cu soluție este înfundată Clătiți tubulatura de alimentare cu soluţie

Filtru rezervor de soluție înfundat Goliți rezervorul pentru soluție, scoateți 
fi ltrul rezervorului pentru soluție, curățați-l și 
remontați-l

Performanță de 
curățare redusă

Butonul 1-PAS nu este pornit Comutați butonul 1-PAS în poziția pornit

Detergentul şi periile sunt utilizate necorespunzător Contactați reprezentanța Tennant

Rezervorul de recuperare este plin Goliţi rezervorul de recuperare

Rezervorul cu soluție este gol Umpleți rezervorul cu soluție

Reziduuri ataşate pe periile sau discurile pentru frecat Curățați reziduurile

Perie pentru frecat uzată Înlocuiţi peria pentru frecat

Apăsarea periei este prea mică Creşteţi apăsarea periei

Încărcare redusă a bateriei Încărcaţi bateriile până când încărcătorul se 
opreşte automat
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Sistemul ec-H2O

Problemă Cauză Remediu
Indicatorul sistemului ec-
H2O clipește verde/roșu

Cartuș condiționare apă expirat. Înlocuiți cartușul (consultați secțiunea 
ÎNLOCUIRE CARTUȘ ec-H2O PENTRU 
CONDIȚIONAREA APEI)

Indicatorul sistemului 
ec-H2O este roșu sau 
clipește* roșu

S-a detectat o defecțiune la sistemul ec-H2O Contactaţi Centrul de service

*Verifi cați dacă în rezervorul de soluție a fost adăugat 
detergent de curățare. Dacă sistemul ec-H2O a fost 
utilizat cu detergent de curățare, goliți rezervorul 
pentru soluție, adăugați apă curată și mențineți pornit 
sistemul ec-H2O până când codul de eroare dispare.
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GRAFIC DE ÎNTREȚINERE

Tabelul de mai jos indică persoana care răspunde 
pentru fi ecare procedură.

O = Operator.
T = Personal instruit.

Interval Persoană 
responsabilă.

Legendă Descriere Procedură Lubrifi ant/
fl uid

Nr. 
puncte de 
intervenţie

Zilnic O 1 Raclete laterale şi spate Verifi care, inversare sau înlocuire - 3

Verifi care săgeată şi nivel - 6

O 2 Senzor 2D și 3D frontal/
lateral și senzor LIDAR 
superior/inferior

Verifi cați dacă există semne de 
deteriorare. Curățați cu cârpă 
furnizată din microfi bră

- 8

O 3 Perii/discuri pentru 
curățare

Verifi cați dacă există semne de 
deteriorare, uzură, reziduuri

- 2

O 4 Protecții pentru perimetrul 
(stânga, dreapta și față)

Verifi cați dacă există semne de 
reziduuri, deteriorare și uzură

- 3

O 5 Rezervor de recuperare Curăţare rezervor, fi ltru cu sită şi 
senzor cu fl otor

- 1

O 6 Filtru ventilator de 
aspiraţie

Curățare - 1

Săptămânal T 7 Elemente de baterie Verifi cați nivelul de electroliți 
(plumb-acid)

DW 3

50 de ore O 8 Manta cap pentru curățare 
pardoseală

Verifi care pentru identifi carea 
semnelor de deteriorare și uzură

- 2

100 de ore T 9 Ventilator de aspirație 
și etanșări rezervor de 
recuperare

Verifi care pentru identifi carea 
semnelor de deteriorare și uzură

- 3

O 13 Etanșări rezervor pentru 
soluție

Verifi care pentru identifi carea 
semnelor de deteriorare și uzură

2

O 7 Sistemul de udare a 
bateriei (opțional)

Verifi carea furtunurilor pentru 
identifi carea semnelor de 
deteriorare și uzură

- Toate

200 de ore T 7 Borne baterii şi cabluri Verifi care și curățare - 12

T 14 Lanț mecanism de direcție Lubrifi ere, verifi care întindere 
și verifi care pentru identifi carea 
semnelor de deteriorare și uzură.

GL 1

T 15 Îmbinare în formă de U 
pentru direcție

Lubrifi aţi şi verifi caţi dacă există 
semne de deteriorare şi uzură.

GL 1

500 de ore T 6 Motor (motoare) ventilator 
de aspiraţie

Verifi cați periile motorului 
(verifi cați la 100 de ore după 
verifi carea inițială la 500 de ore)

- 1

T 10 Motoare perii de frecat Verifi cați periile motorului 
(verifi cați la 100 de ore după 
verifi carea inițială la 500 de ore)

- 2

T 11 Motor propulsor Verifi cați periile motorului 
(verifi cați la 100 de ore după 
verifi carea inițială la 500 de ore)

- 1

T 12 Anvelope Verifi care pentru identifi carea 
semnelor de deteriorare și uzură

- 3

LUBRIFIANT/FLUID

DW Apă distilată
Lubrifi ant pentru transmisia sarcinilor grele GL SAE 90
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 BATERII

PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

Durata de funcționare a bateriilor depinde de 
întreținerea corespunzătoare a acestora. Pentru ca 
bateriile sau aibă o durată de funcționare mai mare;

BATERII CU PLUMB ACID INUNDATE (UMEDE)
 – Nu lăsați bateriile parțial descărcate pentru o 

perioadă lungă de timp.

 – Pentru cel mai bun randament de încărcare, 
încărcați setul de baterii la temperaturi sub 
80°F/27°C și peste 32F°/0°C

 – Mențineți nivelurile adecvate de electroliți ale 
bateriilor inundate (umede) prin verifi carea 
săptămânală a nivelurilor.

Următorii pași nu se aplică în cazul încărcării de 
oportunitate (a se vedea secțiunea ÎNCĂRCAREA DE 
OPORTUNITATE).

 – Nu încărcați bateriile mai mult de o dată pe zi 
și numai după rularea mașinii pentru minim 15 
minute.

 – Lăsați încărcătorul să fi nalizeze încărcarea 
bateriilor înainte de a repune în funcțiune mașina.

VERIFICARE NIVEL ELECTROLIT
Bateriile cu plumb-acid inundate (umede) necesită 
o umplere de rutină conform descrierii de mai jos. 
Verifi cați săptămânal nivelul de electrolit din baterie.

NOTĂ: Nu verifi cați nivelul de electroliți dacă mașina 
este echipată cu un sistem de umectare a bateriei.

08247

PENTRU SIGURANȚĂ: Când executați operațiuni 
de service la mașină, evitați contactul între obiecte 
metalice și baterii. Evitați contactul cu acidul din 
baterii.

Înainte de încărcare, nivelul de electrolit ar trebui 
să fi e puțin deasupra plăcilor bateriei, așa cum se 
arată înainte de încărcare. Adăugați apă distilată 
dacă nivelul este scăzut. NU UMPLEȚI EXCESIV. 
Electrolitul se va dilata și este posibil să se reverse 
în timpul încărcării. După încărcare, se poate adăuga 
apă distilată până la aproximativ 3 mm (0,12 in) sub 
tuburile indicatoare.

Before Charging After Charging

NOTĂ: Asigurați-vă că în timpul încărcării capacele 
bateriilor sunt la locul potrivit. După încărcarea 
bateriilor, este posibil să simțiți miros de sulf. Acest 
lucru este normal.

VERIFICARA CONEXIUNI/CURĂȚARE
După fi ecare 200 de ore de utilizare, verifi caţi dacă 
există conexiuni slăbite ale bateriilor şi curăţaţi 
suprafaţa bateriilor, inclusiv bornele şi clemele 
cablurilor, utilizând o soluţie concentrată de apă și 
bicarbonat de sodiu. Înlocuiţi orice cablu uzat sau 
deteriorat. Nu scoateți capacele bateriilor atunci când 
curățați bateriile.
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BATERIE LITIU-ION
Bateria litiu-ion este o baterie care nu necesită 
întreținere, fi ind protejată de un sistem de 
management al bateriei (BMS). Pentru o durată de 
viață maximă a bateriei, urmați cu atenție instrucțiunile 
de mai jos:

 – Bateriile litiu-ion trebuie încărcate înainte de 
utilizarea inițială.

 – Respectați cu atenție secțiunea Instrucțiuni 
importante privind siguranța din manual atunci 
când utilizați modelul de baterie litiu-ion.

 – Utilizați doar încărcătorul de baterii litiu-ion 
furnizat împreună cu mașina.

 – Încărcați acumulatorul în zone bine ventilate. 
Pentru cea mai bună performanță de încărcare, 
încărcați acumulatorul la temperaturi sub 
104°F/40°C și peste 32°F/0°C. Este posibil ca 
acumulatorul să se oprească și să nu se încarce 
la temperaturi ridicate sau temperatura de îngheț.

 – Se recomandă să reîncărcați acumulatorul doar 
atunci când nivelul indicatorului de descărcare 
atinge ultima bară. Nu depozitați mașina pentru o 
perioadă lungă dacă bateria este descărcată până 
la ultima bară, bateria se poate descărca până la 
un nivel care nu poate fi  recuperat.

 – Permiteți ciclului de încărcare să încarce complet 
acumulatorul.

 – Încărcarea multiplă în timpului ciclului de lucru 
(de exemplu, un ciclu de încărcare parțială de 
jumătate de oră sau mai mult) este recomandată 
numai dacă nivelul de descărcare este sub 80%.

 – Nu utilizați mașina la temperaturi de peste 
55°C/131°F sau sub −4°F/−20°C. Mașina se 
poate opri dacă aceste temperaturi sunt depășite.

 – Contactați departamentul de service Tennant 
pentru întreținerea și înlocuirea bateriei litiu−ion.

BUTON ALIMENTARE BATERIE / INDICATOR 
DESCĂRCARE BATERIE

Fiecare baterie litiu-ion conține un buton de alimentare 
pentru a opri alimentarea cu energie a bateriei. 
Indicatorul de descărcare a bateriei (BDI) afi șează 
starea actuală a bateriei.

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare 
al bateriei timp de 20 de secunde pentru a opri 
alimentarea de la baterie. Indicatoarele de descărcare 
a bateriei se vor stinge.

Apăsați rapid butonul de alimentare al bateriei pentru 
a porni alimentarea de la baterie. Indicatoarele de 
descărcare a bateriei se vor aprinde când alimentarea 
este pornită.

Indicatorul de descărcare a bateriilor indică nivelul 
de încărcare a bateriilor. Când bateriile sunt complet 
încărcate, toate cele cinci indicatoare sunt aprinse. Pe 
măsură ce bateria se descarcă, nivelul indicatorului 
scade.

Dacă indicatorul clipește roșu, bateria prezintă o 
eroare. Contactați departamentul de service Tennant 
pentru remedierea defecțiunii.
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ÎNCĂRCAREA BATERIILOR
Instrucțiunile privind încărcarea din acest manual 
sunt valabile pentru încărcătorul de baterii furnizat 
împreună cu mașina. Utilizarea altor încărcătoare 
de baterii care nu sunt furnizate și aprobate de 
Tennant este interzisă. Pentru informații suplimentare, 
consultați manualul de utilizare a încărcătorului. 
Contactați distribuitorul sau Tennant pentru 
recomandări privind bateriile.

PENTRU SIGURANȚĂ: Utilizarea unor încărcătoare 
incompatibile poate duce la deteriorarea seturilor 
de baterie şi poate cauza eventual incendii.

INFORMAȚIE IMPORTANTĂ: Încărcătorul de baterii 
este setat pentru a încărca tipul de baterie furnizat 
împreună cu mașina.

1. Transportați mașina într-un loc bine ventilat.

AVERTIZARE: Bateriile emană hidrogen 
gazos. Se pot produce explozii sau 
incendii. Păstrați distanţă faţă de scântei 
şi fl acăra deschisă. Când încărcaţi, 
menţineţi capacele deschise.

2. Parcați mașina pe o suprafață orizontală, uscată, 
opriți mașina și scoateți cheia.

PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

3. Verifi cați săptămânal nivelul de electroliți din 
baterie înainte de încărcare. Pentru modelele 
prevăzute cu sistem de udare automată a 
bateriilor, verifi cați indicatorii pentru nivelul de 
electroliți care se afl ă pe capacele bateriilor. 
Adăugaţi apă distilată dacă este necesar.

4. Conectați cablul c.c. al încărcătorului la priza de 
contact a încărcătorului de baterii al mașinii și 
apoi conectați cablul de alimentare c.a. la o priză 
de perete împământată corespunzător. Consultați 
manualul de utilizare a încărcătorului extern 
pentru instrucțiuni de utilizare.

PENTRU SIGURANȚĂ: Nu deconectați cablul 
de curent continuu al încărcătorului extern 
de la priza de contact a mașinii atunci când 
încărcătorul funcționează. Se poate produce un 
arc electric. Dacă încărcătorul trebuie întrerupt în 
timpul încărcării, deconectați mai întâi cablul de 
alimentare cu curent alternativ de la rețea.

PENTRU SIGURANȚĂ: Nu deconectați conexiunile 
bateriei în timp ce mașina se încarcă. Se poate 
produce deteriorarea electrică a mașinii.

5. Încărcătorul va începe în mod automat 
încărcarea și se va opri când bateria este 
încărcată complet. Ciclul maxim de încărcare 
poate dura până la 6-12 ore, în funcție de tipul de 
baterie.

NOTĂ: Nu deconectați cablurile bateriei când 
încărcătorul este cuplat, întrucât se poate deteriora 
placa cu circuite.

6. După încărcarea bateriilor, deconectați cablul de 
alimentare c.a. de la priză înainte de a deconecta 
încărcătorul de la mașină.

7. Deconectați încărcătorul pentru baterii de la 
mașină.
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   ÎNCĂRCARE DE OPORTUNITATE (OPȚIONAL)

NOTĂ: Mașina trebuie echipată cu o baterie TPPL sau 
o baterie care permite încărcarea multiplă în timpul 
ciclului de lucru. Nu folosiți încărcarea de oportunitate 
pentru bateriile standard, deoarece acest lucru poate 
scurta durata de funcționare a bateriilor.

Încărcarea de oportunitate este folosită pentru a 
extinde durata de funcționare și productivitatea 
maşinii, permiţând bateriilor să se încarce în timpul 
pauzelor, al mesei de prânz, între schimburi, sau ori 
de câte ori există o „oportunitate” de a încărca. 

Încărcarea multiplă în timpului ciclului de lucru (de 
exemplu, un ciclu de încărcare parțială de jumătate 
de oră sau mai mult) este recomandată numai dacă 
nivelul de descărcare este sub 80% (de exemplu, 
când indicatorul de descărcare se afl ă la sau peste a 
doua lumină verde).

IMPORTANT: Înainte de încărcare, asiguraţi-vă 
că mașina și setările încărcătorului sunt corect 
stabilite pentru tipul de baterie respectiv.

STAREA DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI
Tabelul de mai jos indică starea încărcătorului pentru 
baterii.

Aspect LED Descriere Comentarii
LED-ul este oprit Nu există alimentare c.a. conectată Încărcătorul nu este conectat la perete

LED-ul clipește ROȘU, apoi GALBEN 
timp de câteva secunde și se oprește 
(și rămâne stins)

Alimentare c.a. este conectată la 
încărcător, dar nu sunt conectate baterii

Încărcătorul afi șează acest aspect LED 
la prima conectare la alimentarea c.a., 
apoi LED-ul se stinge

Clipire lentă verde (1 secundă pornit; 
0,2 secunde oprit)

Se încarcă, dar nivelul de încărcare a 
bateriilor este mai mic de 80%

Funcționare normală. Lăsați 
încărcătorul să fi nalizeze încărcarea

Clipire rapidă VERDE (0,4 secunde 
pornit; 0,1 secunde oprit)

Se încarcă, dar nivelul de încărcare a 
bateriilor este mai mare de 80%

Funcționare normală. Lăsați 
încărcătorul să fi nalizeze încărcarea

VERDE continuu Încărcare fi nalizată Mașina este gata de utilizare

Clipire rapidă GALBEN (0,5 secunde 
pornit; 0,5 secunde oprit)

Problemă detectată la baterie Problemă la baterie. Consultați 
secțiunea destinată rezolvării proble-
melor.

ROȘU continuu Eroare internă încărcător Problemă la încărcător. Consultați 
secțiunea destinată rezolvării proble-
melor.
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HYDROLINK®SISTEM DE UDARE A BATERIE 
(OPȚIUNEA baterieTrojan®)

Următoarele instrucțiuni sunt valabile pentru modelele 
prevăzute cu sistemul opțional de umplere a bateriilor 
HydroLink.

Sistemul opțional HydroLink de udare a bateriei 
oferă un mod sigur și ușor de a menține niveluri 
corespunzătoare de electroliți în baterii. Acesta este 
proiectat exclusiv pentru bateriile cu plumb-acid 
inundate (umede) Trojan.

PENTRU SIGURANȚĂ: Când executați operațiuni 
de service la mașină, este necesar să purtați 
echipament personal de protecție, după caz. 
Evitați contactul cu acidul din baterii.

Înainte de a utiliza sistemul de umplere a bateriilor, 
verifi cați furtunurile și conexiunile pentru identifi carea 
semnelor de deteriorare sau uzură.

1. Încărcați complet bateriile înainte de a utiliza 
sistemul de umplere a bateriilor. Nu adăugați 
apă în baterii înainte de încărcare, deoarece 
electrolitul se va dilata și este posibil să se 
reverse în timpul încărcării.

2. După încărcarea bateriilor, verifi cați indicatorii 
nivelului de electrolit în baterie afl ați pe capacul 
bateriilor. Dacă indicatorii de nivel sunt de 
culoare albă, adăugați apă conform descrierii din 
următoarele instrucțiuni. Dacă indicatorii de nivel 
sunt de culoare neagră, electrolitul este la nivelul 
corect, nu necesită apă.

3. Așezați elementul de conectare a furtunului pentru 
umplerea bateriilor în interiorul compartimentului 
pentru baterii. Îndepărtați capacul de protecție și 
conectați furtunul pompei manuale.

4. Introduceți celălalt capăt al furtunului pompei 
manuale într-o sticlă cu apă distilată.

Distilled
Water

5. Strângeți balonul de pe furtunul pompei manuale 
până când acesta devine rigid. Indicatorii de nivel 
se vor colora în negru în momentul umplerii.

6. După adăugarea apei, înlocuiți capacul de 
protecție de pe furtunul de umplere a bateriei și 
depozitați furtunul pompei manuale în interiorul 
compartimentului pentru baterii al mașinii pentru o 
utilizare ulterioară.
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HYDROLINK®SISTEM PENTRU UDAREA 
MANUALĂ A BATERIILOR (OPȚIUNEA 
BATERIE TROJAN®)
Următoarele instrucțiuni sunt valabile pentru modelele 
prevăzute cu opţiunea sistem de udare manuală a 
bateriilor .

Sistemul opțional de udare manuală a bateriilor 
oferă un mod sigur și ușor de a menține nivelurile 
corespunzătoare de electrolit în bateriile dvs. Acesta 
este proiectat exclusiv pentru bateriile cu plumb-acid 
inundate (umede) Trojan.

PENTRU SIGURANȚĂ: Când executați operațiuni 
de service la mașină, este necesar să purtați 
echipament personal de protecție, după caz. 
Evitați contactul cu acidul din baterii.

Înainte de a utiliza sistemul de umplere a bateriilor, 
verifi cați furtunurile și conexiunile pentru identifi carea 
semnelor de deteriorare sau uzură.

1. Încărcați complet bateriile înainte de a utiliza 
sistemul de umplere a bateriilor. Nu adăugați 
apă în baterii înainte de încărcare, deoarece 
electrolitul se va dilata și este posibil să se 
reverse în timpul încărcării.

2. După încărcarea bateriilor, verifi cați indicatorii 
nivelului de electrolit în baterie afl ați pe capacul 
bateriilor. 

3. Dacă fl otorul alb al indicatorul de nivel are un 
nivel redus, adăugați apă conform descrierii din 
următoarele instrucțiuni. 

Nivel fl otor scăzut =
Adăugare apă

Nivel fl otor ridicat =
Plin

4. Așezați elementul de conectare a furtunului pentru 
umplerea bateriilor în interiorul compartimentului 
pentru baterii. Îndepărtați capacul de protecție și 
conectați furtunul pompei manuale.

5. Introduceți celălalt capăt al furtunului pompei 
manuale într-o sticlă cu apă distilată



75T7AMR 9020413 (1-2022)

 ÎNTREȚINERE  
6. Strângeți balonul de pe furtunul pompei manuale 

până când acesta devine rigid. Flotorul alb se va 
ridica când este plin.

Nivel fl otor ridicat =
Plin

7. După adăugarea apei, înlocuiți capacul de 
protecție de pe furtunul de umplere a bateriei și 
depozitați furtunul pompei manuale în interiorul 
compartimentului pentru baterii al mașinii pentru o 
utilizare ulterioară.
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ÎNTRERUPĂTOARE DE CIRCUIT ŞI SIGURANŢE 
FUZIBILE

ÎNTRERUPĂTOARE DE CIRCUIT
Întrerupătoarele de circuit sunt dispozitive resetabile 
de protecţie a circuitelor care opresc alimentarea cu 
energie electrică în eventualitatea unei supraîncărcări 
a circuitului. Odată ce un întrerupător de circuit este 
declanşat, permiteţi întrerupătorului să se răcească 
şi apoi apăsaţi butonul de resetare pentru a reseta 
manual întrerupătorul.

Dacă supraîncărcarea care a cauzat declanşarea 
întrerupătorului de circuit este încă activă, 
întrerupătorul de circuit va continua să oprească 
alimentarea cu energie până când problema este 
corectată.

Întrerupătoarele de circuit sunt amplasate în 
compartimentul bateriilor în apropierea contorului de 
timp.

Tabelul prezintă întrerupătoarele de circuit şi 
componentele electrice pe care le protejează.

Întrerupător
de circuit

Clasifi -
care

Circuit protejat

CB1 4 A Panou de instrumente – alimen-
tare

CB2 4 A Accesorii

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

CB3 10A Sistem AMR 
(Număr de serie 10962698-                
)

CB4 10 A Modul Brain

SIGURANȚE FUZIBILE
Siguranță este un dispozitiv unic de protecție proiectat 
pentru a opri alimentarea cu energie electrică în 
eventualitatea unei supraîncărcări a circuitului. 
Siguranța de 100 A este amplasată în coloana de 
susținere a scaunului, lângă actuatorul capului de 
curățare. Siguranța protejează controlerul mașinii.

NOTĂ: Înlocuiţi întotdeauna siguranţa fuzibilă cu o 
siguranţă fuzibilă de acelaşi amperaj.

MOTOARE ELECTRICE

PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

Periile de cărbune din motorul ventilatorului de 
aspirație, motorul propulsor și motoarele periilor pentru 
curățare trebuie verifi cate după primele 500 de ore de 
funcționare a mașinii și ulterior la interval de 100 de 
ore, după primele 500 de ore.



77T7AMR 9020413 (1-2022)

 ÎNTREȚINERE  

CAMERE ȘI SENZORI

CAMERE 2D ȘI 3D FRONTALE ȘI LATERALE
PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

Verifi cați zilnic dacă camerele 2D și 3D frontale și 
laterale prezintă pete de apă, murdărie, praf, pete și 
deteriorări (sau înainte de fi ecare rulare automată). 
Reziduurile, urmele sau petele ar putea transmite 
informații false privind mediul către mașină. 

Curățarea obiectivului camerei trebuie efectuată 
numai cu lavete de curățare din microfi bră concepute 
pentru suprafețe optice sensibile (una a fost inclusă 
cu marcajele de origine). În cazuri extreme, poate 
fi  utilizată o soluție de curățare pentru lentile creată 
pentru lentilele optice din policarbonat. Nu pulverizați 
soluție peste obiectivul camerei. Dacă este necesară 
o soluție de curățare pentru obiectiv, umeziți cârpa 
de curățare cu moderație – nu pulverizați soluție de 
curățare pe unitatea camerei.

NOTĂ: Nu zgâriați și nu deteriorați obiectivele 2D sau 
3D ale camerei. Performanța automatizată a mașinii 
ar putea fi  afectată negativ dacă obiectivele camerelor 
sunt zgâriate sau deteriorate.

Camerele 2D și 3D sunt amplasate pe fi ecare parte a 
mașinii.

SENZORI LIDAR SUPERIORI ȘI INFERIORI
PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

Verifi cați zilnic dacă senzorii LIDAR superiori și 
inferiori prezintă semne de murdărie, praf, pete și 
deteriorări (sau înainte de fi ecare rulare automată). 
Reziduurile, urmele sau petele ar putea transmite 
informații false privind mediul către mașină.

Curățarea senzorilor LIDAR trebuie efectuată numai 
cu lavete de curățare din microfi bră concepute 
pentru suprafețe optice sensibile (una este inclusă 
cu marcajele de origine). În cazuri extreme, poate 
fi  utilizată o soluție de curățare pentru lentile creată 
pentru lentilele optice din policarbonat. Nu pulverizați 
soluție peste senzorii LIDAR. Dacă este necesară 
o soluție de curățare pentru obiectiv, umeziți cârpa 
de curățare cu moderație – nu pulverizați soluție de 
curățare pe senzorii LIDAR.

NOTĂ: Nu zgâriați și nu deteriorați suprafețele 
superioare sau inferioare ale senzorului LIDAR. 
Performanța automatizată a mașinii ar putea fi  
afectată negativ dacă suprafețele senzorilor sunt 
zgâriate sau deteriorate.

NOTĂ: Întrucât senzorul LIDAR inferior este poziționat 
aproape de suprafața de curățare, acordați o atenție 
deosebită pentru a vă asigura că suprafețele frontale, 
laterale, posterioare și inferioare nu prezintă murdărie, 
pete și/sau alte reziduuri. Utilizați o lanternă pentru a 
inspecta aceste suprafețe ale senzorului și asigurați-
vă că sunt curățate temeinic.
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PERII ŞI DISCURI PENTRU FRECAT

Verifi caţi zilnic periile pentru spălat pentru a depista 
eventuale sârme sau sfori încurcate în jurul periei sau 
în jurul axului de antrenare a periei. Verifi cați și dacă 
periile prezintă semne de uzură și deteriorare.

Înlocuiți discurile când nu mai curăță efi cient. Înlocuiți 
periile când nu mai curăță în mod efi cient sau când 
fi rele sunt uzate până la indicatorul galben.

Discurile pentru curățare trebuie poziționate pe 
dispozitive de antrenare a discurilor înainte de a fi  
gata de utilizare. Discul pentru curăţat este fi xat la 
locul potrivit de un suport pentru disc.

Discurile pentru curățare trebuie curățate cu apă și 
săpun imediat după utilizare. Nu spălați discurile într-
un spălător sub presiune. Suspendaţi discurile sau 
culcaţi orizontal discurile pentru uscare.

NOTĂ: Înlocuiți întotdeauna periile și discurile în set. 
În caz contrar, una dintre perii sau unul dintre discuri 
va curăța într-un mod mai agresiv decât celelalte.

ÎNLOCUIREA PERIILOR SAU A MECANISMELOR 
DE ANTRENARE A DISCURILOR
1. Opriţi maşina pe o suprafaţă orizontală. Verifi caţi 

capul pentru frecat dacă este în poziţia ridicat.

2. Rotiți comutatorul PORNIT/OPRIT al mașinii în 
poziția oprit.

PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

3. Numai când schimbați peria pentru curățare 
din partea stângă a mașinii: Scoateți știftul din 
protecția pentru perimetru din partea stângă și 
deschideți-o pentru a avea acces la peria pentru 
curățare.

4. Extrageţi ştiftul de la pivotul de reţinere a racletei 
laterale.
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5. Desfaceţi pivotul de reţinere a racletei laterale 

către partea din faţă a maşinii, apoi trageţi racleta 
laterală către partea din spate a maşinii pentru a 
avea acces la periile sau discurile pentru frecat.

6. Apăsați clema pentru perie folosind degetul mare 
și degetul arătător. Dispozitivul de antrenare al 
periei/discului va elibera axul de antrenare a 
periei. Scoateți peria de sub mașină.

7. Eliberați clema galbenă a arcului pentru a facilita 
montarea periei. Apăsați clamele arcului pentru a 
le uni, apoi apăsați în jos pentru a le seta.

8. Aliniați dispozitivul de antrenare a discului sau 
peria sub axul motorului și împingeți în sus pentru 
a cupla axul. Asigurați-vă că acesta este bine 
fi xat pe axul motorului.

9. Închideţi racleta laterală şi pivotul de reţinere, 
apoi introduceţi ştiftul.

NOTĂ: Asiguraţi-vă că ştiftul este introdus complet 
până la partea inferioară.

10. Dacă peria pentru curățare din partea stângă a 
mașinii a fost schimbată/îndepărtată: Închideți 
și fi xați din nou protecția pentru perimetrul din 
stânga.
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ÎNLOCUIRE DISCURI DE CURĂŢARE
1. Extrageţi din maşină mecanismul de antrenare a 

discului.

2. Comprimaţi clema elastică pentru a extrage discul 
de centrare.

3. Îndoiţi sau înlocuiţi discul pentru frecat, centraţi 
discul pentru frecat pe dispozitivul de antrenare. 
Apoi montaţi la loc discul de centrare pentru 
a asigura discul de curăţat pe mecanismul de 
antrenare.

4. Reintroduceți mecanismul de antrenare a discului 
în mașină.
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SISTEMUL ec-H2O 

ÎNLOCUIRE CARTUȘ ec-H2O PENTRU 
CONDIȚIONAREA APEI
PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

Cartușul pentru condiționarea apei trebuie înlocuit 
atunci când ajunge la consumul maxim de apă sau 
la expirarea timpului maxim de când a fost activat, în 
ordine cronologică. Indicatorul luminos al sistemului 
ec-H2O va clipi verde/roșu când va fi  necesară 
înlocuirea cartușului.

În funcție de utilizarea mașinii, în medie, un cartuș 
nou poate dura de la 12 luni, în cazul unei utilizări 
intensive a mașinii, la 24 de luni, în cazul unei utilizări 
moderate a mașinii.

NOTĂ: În timpul primei utilizări și după înlocuirea 
cartușului pentru condiționarea apei, sistemul ec-H2O 
va supraregla automat rata debitului de soluție aleasă 
timp de până la 75 minute.

1. Deconectați cablajul de sârmă de la scaunul 
operatorului și scoateți cu grijă scaunul din 
mașină.

2. Scoateți carcasa compartimentului pentru baterie 
din mașină pentru a accesa cartușul.

3. Deconectați cei doi conectori ai furtunului din 
cartuș apăsând colierele gri spre interior și 
trăgând conectorii spre exterior. Ridicați cartușul 
pentru a-l scoate.

Gray Collar

4. Completați data instalării pe eticheta noului 
cartuș.

5. Instalați cartușul nou și reconectați cele două 
furtunuri. Asigurați-vă că conectorii furtunului sunt 
introduși complet în cartușul nou.
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6. Resetați temporizatorul pentru noul cartuș.

Citiți cu atenție și asigurați-vă că ați înțeles toți 
pașii înainte de a efectua procedura.
a. Rotiți comutatorul de pornire/oprire în poziția 

pornit.
b. Apăsați și mențineți apăsat comutatorul de 

service, afl at pe modulul ec-H2O, timp de 10 
secunde. Când comutatorul de service este 
eliberat, cele trei indicatoare luminoase ale 
debitului de soluție vor începe să lumineze 
intermitent înainte și înapoi.

c. În cel mult 5 secunde după eliberarea 
comutatorului de service, în timp ce cele trei 
indicatoare luminoase se deplasează înainte 
și înapoi, apăsați și eliberați rapid butonul de 
debit de soluție afl at pe modulul ec�H2O.
Cele trei indicatoare luminoase vor clipi de 
trei ori pentru a indica că temporizatorul 
a fost resetat. Repetați procesul dacă 
indicatoarele luminoase nu clipesc de trei ori.

Service switch 3 indicator lights

Solution flow button

7. Montați la loc carcasa compartimentului pentru 
baterie și scaunul operatorului.

LUBRIFIERE

PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

LANȚ MECANISM DE DIRECȚIE
Lanţul mecanismului de direcţie este amplasat exact 
deasupra anvelopei din faţă. Verifi caţi dacă există 
semne de deteriorare sau uzură şi lubrifi aţi lanţul 
mecanismului de direcţie după fi ecare 200 de ore.

ÎMBINARE ÎN FORMĂ DE U PENTRU DIRECȚIE
Îmbinarea în formă de U pentru direcție este 
amplasată direct sub motorul de direcție. Verifi cați 
dacă există semne de deteriorare sau uzură și lubrifi ați 
îmbinarea în formă de U pentru direcție după fi ecare 
200 de ore.
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LAME RACLETĂ

Verifi caţi zilnic lamele racletei pentru eventuale semne 
de deteriorare şi uzură. Când lamele se uzează, 
rotiţi lamele cu 180 de grade sau inversați partea 
superioară cu partea inferioară pentru a obţine o nouă 
muchie de ştergere. Înlocuiţi lamele atunci când toate 
muchiile sunt uzate.

Verifi caţi zilnic săgeata de încovoiere a lamelor 
racletei sau atunci când spălaţi un alt tip de suprafaţă. 
Verifi caţi reglarea nivelului racletei din spate după 
fi ecare 50 de ore de utilizare.

Ansamblul racletei din spate poate fi  scos de pe 
pivotul racletei pentru a preveni distrugerea în timpul 
transportului maşinii.

ÎNLOCUIRE (SAU ROTIRE) LAME RACLETĂ 
SPATE
1. Opriţi maşina pe o suprafaţă orizontală. Verifi caţi 

capul pentru frecat dacă este în poziţia ridicat.

2. Rotiți comutatorul PORNIT/OPRIT al mașinii în 
poziția oprit.

PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

3. Scoateți furtunul de aspirație al racletei din 
ansamblul racletei din spate. Slăbiţi ambele piuliţe 
olandeze de montaj ale ansamblului racletei din 
spate.

4. Extrageţi din maşină ansamblul racletei din spate.

5. Slăbiţi dispozitivul de întindere al benzii de 
reţinere al racletei din spate şi scoateţi banda de 
reţinere.

6. Scoateţi lama racletei din spate din ansamblul 
racletei din spate.

7. Slăbiţi cele două piuliţe olandeze exterioare ale 
ansamblului racletei din spate. Scoateţi lama 
racletei din faţă din ansamblul racletei.



84 T7AMR 9020413 (1-2022)

ÎNTREȚINERE
8. Montaţi noua lamă a racletei din faţă sau rotiţi 

lama existentă la muchia nouă. Asiguraţi-vă că 
găurile din lama racletei din faţă se suprapun cu 
agăţătorile întinzătorului lamei din faţă.

9. Strângeţi uşor cele două piuliţe olandeze 
exterioare.

10. Montaţi noua lamă a racletei din spate sau rotiţi 
lama existentă la muchia nouă. Asiguraţi-vă 
că găurile din lama racletei se suprapun peste 
agăţătorile ansamblului racletei.

11. Montaţi la loc banda de reţinere a racletei din 
spate pe ansamblul racletei. Asiguraţi-vă că 
fi ecare bridă de pe banda de reţinere este 
aşezată în cavităţile din ansamblul racletei spate.

12. Strângeţi dispozitivul întindere a benzii de reţinere 
a racletei .

13. Montaţi la loc racleta din spate sub colţarele de 
montaj ale racletei şi strângeţi toate cele patru 
piuliţe olandeze.

14. Montați la loc furtunul de aspirație al racletei pe 
ansamblul racletei din spate.
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ÎNLOCUIRE LAME RACLETE LATERALE
PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

1. Numai când schimbați racleta laterală din stânga: 
Scoateți știftul din protecția pentru perimetru din 
partea stângă și deschideți-o pentru a avea acces 
la racletă.

2. Deschideţi racleta laterală.

3. Extrageţi racleta laterală veche din suportul 
racletei laterale. Glisaţi noua lamă pe suport.

4. Închideţi racleta laterală.

5. Dacă racleta laterală din partea stângă a mașinii 
a fost schimbată: Închideți și fi xați din nou 
protecția pentru perimetrul din stânga.

REGLARE ROLE DE GHIDARE RACLETĂ
PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

Rolele de ghidare ale racletei sunt amplasate la 
ambele capete ale racletei spate. Rolele ghidează 
capătul lamei racletei de-a lungul unui perete. Slăbiţi 
piuliţa amplasată în partea superioară a rolei de 
ghidare şi mutaţi rola în exterior sau în interior pentru 
a stabili cât de aproape de perete va fi  capătul lamei 
racletei. Capătul lamei racletei va fi  ţinut mai departe 
de perete atunci când pardoseala este curbată în sus 
spre perete.
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REGLARE NIVEL RACLETĂ SPATE
Reglarea nivelului racletei asigură contactul racletei 
la acelaşi nivel cu suprafaţa de curăţat pe toată 
lungimea. Efectuați acest reglaj pe o pardoseală 
netedă și orizontală.

1. Coborâţi racleta şi deplasaţi maşina înainte câţiva 
metri.

2. Răsuciţi comutatorul PORNIT/OPRIT în poziţia 
oprit.

PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

3. Observaţi săgeata racletei pe toată lungimea 
lamei.

4. Dacă săgeata nu este identică pe toată lungimea 
lamei, răsuciţi şuruburile de reglare a nivelului 
racletei pentru a efectua reglarea.

Șurubul de reglare a nivelului este amplasat 
direct în spatele furtunului de aspirație al racletei. 
NU deconectați furtunul de aspirație de la cadrul 
racletei când reglați nivelul racletei.

Răsuciţi şurubul de reglare a nivelului în sens 
contrar- acelor de ceasornic pentru a creşte 
săgeata la capetele racletei.

Răsuciţi şurubul de reglare a nivelului racletei 
în sensul acelor de ceasornic pentru a micşora 
săgeata la capetele racletei.

5. Deplasaţi maşina înainte cu racleta coborâtă 
pentru a verifi ca din nou săgeata lamei racletei, 
dacă s-au efectuat reglaje.

6. Dacă este necesar, reglaţi din nou săgeata lamei 
racletei.

REGLARE SĂGEATĂ LAMĂ RACLETĂ SPATE
Săgeata este mărimea totală a ondulării pe care o 
are lama racletei atunci când maşina se deplasează 
înainte. Cea mai bună săgeată este în situaţia în care 
lamele racletei curăţă pardoseala lăsând-o uscată cu 
o săgeată minimă.

1. Coborâţi racleta şi deplasaţi maşina înainte câţiva 
metri.

2. Răsuciţi comutatorul PORNIT/OPRIT în poziţia 
oprit.

PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

3. Observaţi mărimea săgeţii sau „ondularea” lamei 
racletei. Valoarea normală a săgeţii este 12 mm 
(0,50 ţoli) pentru curăţarea pardoselilor netede și 
15 mm (0,62 ţoli) pentru pardoseli rugoase.

03719

12 mm
(0.50 in)

4. Dacă dimensiunea săgeţii lamei racletei trebuie 
reglată, slăbiţi contrapiuliţele de pe rondelele 
racletei şi reglaţi înălţimea.

5. Deplasaţi din nou maşina înainte pentru a verifi ca 
săgeata lamei racletei după efectuarea reglărilor.

6. Dacă este necesar, reglaţi din nou săgeata lamei 
racletei.
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MANTALE ȘI ETANȘĂRI

MANTA CAP PENTRU CURĂȚARE PARDOSEALĂ
PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

Mantaua este amplasată în fața capului pentru 
curățare. Verifi caţi mantaua pentru a depista 
eventualele semne de deteriorare şi uzură după 
fi ecare 50 de ore de utilizare.

Mantaua trebuie să se afl e la o distanță de pardoseală 
de 0 până la 6 mm
(0 până la 0,25 țoli) când periile pentru curățare sunt 
noi și capetele pentru curățare sunt coborâte.

PROTECȚIE PERIMETRU STÂNGA, PROTECȚIE 
PERIMETRU DREAPTA ȘI PROTECȚIE 
PERIMETRU FRONTAL
PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

Verifi cați zilnic dacă protecția pentru perimetrul din 
stânga, protecția pentru perimetrul din dreapta, 
protecția pentru perimetrul frontal și periile apărătoare 
ale perimetrului prezintă reziduuri, deteriorări sau 
uzură.

Perii trebuie să atingă ușor podeaua. Înlocuiți 
ansamblurile de perii deteriorate și/sau uzate.
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GARNITURĂ REZERVOR DE RECUPERARE
PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

Etanşarea rezervorului de recuperare este amplasată 
în partea inferioară a capacului rezervorului de 
recuperare. Verifi caţi etanşarea pentru a depista 
eventualele semne de deteriorare şi uzură după 
fi ecare 100 de ore de utilizare.

ETANŞĂRI REZERVOR DE SOLUŢIE
PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

Există două etanşări ale rezervorului de soluţie. 
Verifi caţi etanşarea pentru a depista eventualele 
semne de deteriorare şi uzură după fi ecare 100 de ore 
de utilizare.

Etanşarea frontală este amplasată în partea inferioară 
a capacului rezervorului de soluţie. Etanşarea 
din spate este amplasată în partea inferioară a 
rezervorului de recuperare.

ANVELOPE

PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

Mașina are trei anvelope din cauciuc solid: un 
cauciuc în față și două în partea din spate. Verifi caţi 
anvelopele pentru a depista eventualele semne 
de deteriorare şi uzură după fi ecare 500 de ore de 
utilizare.
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ÎMPINGERE, REMORCARE ȘI TRANSPORTARE 
MAȘINĂ

ÎMPINGERE SAU REMORCARE MAȘINĂ
Dacă maşina este scoasă din uz, poate fi  împinsă din 
faţă către spate, însă poate fi  remorcată numai din 
faţă.

PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

Înainte de a încerca să împingeţi sau să remorcaţi 
maşina, dezactivaţi frâna conform descrierii de mai 
jos.

Pentru a decupla frâna, introduceți vârful unei 
șurubelnițe mici între pârghia de eliberare a frânei și 
corpul codifi catorului.

Împingeți sau remorcați mașina doar pe o distanță 
foarte mică și nu depășiți 3,2 km/h (2 mph). Mașina 
NU a fost proiectată pentru a fi  împinsă sau remorcată 
pe distanțe mari sau la viteză mare.

NOTĂ: Nu împingeți și nu remorcați mașina pe o 
distanță mare; în caz contrar, se poate produce 
deteriorarea sistemului de propulsie.

Imediat după ce ați împins mașina, scoateți 
șurubelnița dintre pârghia de eliberare a frânei și 
corpul codifi catorului. Nu utilizaţi NICIODATĂ maşina 
cu frâna de parcare dezactivată.

PENTRU SIGURANȚĂ: Nu utilizaţi maşina cu frâna 
dezactivată.

TRANSPORTARE MAȘINĂ
Când transportaţi maşina pe o platformă sau într-un 
camion, trebuie să urmaţi cu stricteţe procedura de 
ancorare prezentată mai jos.

PENTRU SIGURANȚĂ: Atunci când încărcaţi/
descărcaţi maşina în/din camion sau pe/de pe o 
remorcă, goliţi rezervoarele înainte de a încărca 
maşina.

1. Ridicaţi racleta şi capul pentru frecat.

2. Scoateți racleta din spate din mașină.

3. Scoateți componentele care fi xează protecția 
pentru perimetrul frontal din suporturile protecției 
pentru perimetrul frontal și îndepărtați protecția 
pentru perimetrul frontal din mașină.

PENTRU SIGURANȚĂ: Când urcați/coborâți 
mașina în/din camion sau remorcă, utilizați o 
rampă, un stivuitor sau o platformă care va 
suporta greutatea mașinii și a operatorului.

PENTRU SIGURANȚĂ: Când urcați/coborâți 
mașina în/din camion sau remorcă, nu urcați/
coborâți mașina pe planuri înclinate care 
depășesc un unghi de 15,8% / 9°  grade.

NOTĂ: Capacitatea mașinii de a urca în pantă 
este infl uențată de gradul de uzură al anvelopelor, 
suprafața rampei, condițiile meteo și alți factori.  
Urcarea trebuie realizată numai de un personal instruit 
sau conform instrucțiunilor privind modul de încărcare 
în siguranță a unei mașini.
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4. Conduceți mașina pe remorcă sau în camion. 

Poziționați mașina astfel încât aceasta să poată 
fi  legată în siguranță la remorcă sau camion și 
greutatea să fi e distribuită în condiții de siguranță.

5. Coborâţi capul pentru frecat şi racleta după ce 
maşina este poziţionată pe platformă sau în 
camion.

6. Opriţi maşina.

7. Amplasaţi câte un blocaj în spatele fi ecărei roţi 
pentru a împiedica maşina să ruleze.

8. Legați chingile de ancorare la brațele de 
stabilizare și apoi fi xați curelele de ancorare pe 
remorcă sau camion pentru a preveni răsturnarea 
mașinii. 

Nu înfășurați chingile de ancorare în jurul 
senzorului LIDAR inferior și nu treceți chingile 
de ancorare peste partea din față a senzorului 
LIDAR.

NOTĂ: Poate fi  necesară instalarea inelelor curelei- 
de ancorare pe podeaua platformei sau a camionului.

PENTRU SIGURANȚĂ: Când încărcați/descărcați 
mașina pe/de pe camion sau remorcă, utilizați 
curele de fi xare pentru a fi xa mașina.

9. Treceți chingile de ancorare din spate prin orifi ciul 
din partea centrală a punții din spate și fi xați 
chingile de ancorare pe remorcă sau camion 
pentru a preveni răsturnarea mașinii.

10. Asigurați-vă că toate curelele de fi xare sunt 
strânse complet și că mașina este complet 
asigurată pe remorcă sau pe camion.

11. Depozitați/păstrați toate piesele scoase din 
mașină într-un loc sigur, unde acestea nu se vor 
pierde sau deteriora.
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RIDICAREA MAȘINII CU CRICUL

PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

Goliți rezervoarele de soluție și de recuperare înainte 
de a ridica mașina cu cricul.

Scoateți protecția pentru perimetrul frontal din 
suporturile protecției pentru perimetrul frontal, 
amplasate în partea frontală a mașinii, înainte de a 
ridica partea frontală a mașinii cu cricul.

Două puncte frontale de montare a cricurilor sunt 
amplasate pe ambele părți ale mașinii.

Un al treilea punct, pe partea frontală a mașinii, este 
amplasat în partea din spate a suportului LIDAR. Nu 
poziționați cricul sau suportul cricului în partea frontală 
a suportului LIDAR.


Locurile de montare a cricurilor din spate sunt 
amplasate pe ambele părţi ale maşinii la osii.

PENTRU SIGURANȚĂ: Atunci când reparaţi 
maşina, blocaţi anvelopele maşinii înainte de 
ridicarea cu cricul. Utilizaţi un elevator sau un 
cric capabil să suporte greutatea maşinii. Ridicați 
mașina pe cric numai în locurile desemnate în 
acest scop. Blocaţi maşina sus cu opritoarele 
cricului.
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INFORMAȚII DE DEPOZITARE

Când depozitați mașina pe perioade îndelungate 
trebuie să parcurgeți următoarele etape.

1. Goliţi şi curăţaţi rezervoarele de soluţie şi de 
recuperare. Deschideţi capacul rezervorului de 
recuperare pentru a favoriza circulaţia aerului.

2. Încărcați bateriile înainte de a depozita mașina 
pentru a prelungi viața bateriilor. Reîncărcați 
bateriile inundate o dată pe lună. Reîncărcați 
bateriile litiu-ion depozitate la aproximativ 
77°F/25°C o dată pe an sau la 113°F/45°C o dată 
la doi ani.

3. Deconectați bateriile înainte de depozitare.

4. Baterii litiu-ion: Opriți alimentarea de la baterie cu 
ajutorul butonului de alimentare a bateriei.

5. Parcaţi maşina într-o zonă răcoroasă şi uscată. 
Nu expuneţi maşina la ploaie. Depozitați în 
interior.

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA ÎNGHEȚULUI
PENTRU SIGURANȚĂ: Când depozitați modelul de 
baterie litiu-ion, nu expuneți bateria la temperaturi 
sub -4°F/-20°C sau peste 104°F/40°C.

PENTRU SIGURANȚĂ: Înainte de a părăsi mașina 
sau de a executa operațiuni de service, parcați pe 
o suprafață orizontală, opriți mașina și scoateți 
cheia.

1. Eliminaţi toată apa din rezervorul de soluţie şi din 
rezervorul de recuperare.

2. Turnați 2 galoane (8 litri) de antigel la capacitate 
maximă, bazat pe propilenglicol/pentru vehicule 
de agrement (VR), în rezervorul pentru soluție. Nu 
diluaţi.

PENTRU SIGURANȚĂ: Evitaţi contactul ochilor cu 
antigelul. Purtați ochelari de siguranță.

3. Porniţi motorul maşinii şi acţionaţi sistemul de 
curgere a soluţiei. Opriţi maşina când antigelul 
apare la capul pentru frecat.

Continuați cu procedura de protecție împotriva 
înghețului dacă mașina este echipată cu sistemul ec-
H2O.

MODELE ec-H2O
Folosiți mașina în modul ec-H2O pentru a trece 
antigelul prin sistemul ec-H2O.

După depozitarea mașinii la temperaturi de îngheț, 
scurgeți antigelul rămas în rezervorul pentru soluție. 
Adăugați apă curată în rezervorul pentru soluție și 
utilizați mașina pentru a curăța sistemul.
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DIMENSIUNI/CAPACITĂȚI GENERALE ALE 
MAȘINII

Element Dimensiune/Capaci-
tate

Lungime 1645 mm (65 țoli)
Înălțime (până la nivelul luminii) 1450 mm (57 țoli)
Lățime/cadru 740 mm (29 ţoli)
Lățime/mașină cu cap de curățare 800 mm (31,5 țoli)
Lățime/racletă spate (de la rolă la rolă) 850 mm (33,25 țoli)
Diametru perie 330 mm (13 țoli)
Lățime cale de curățare 650 mm (26 ţoli)
Cale 724 mm (28,5 țoli)
Distanța dintre axe 971 mm (31,2 țoli)
Capacitate rezervor de soluție 110 l  (29 galoane)
Capacitate rezervor de recuperare 110 l  (29 galoane)
Cameră separatoare de ceață 23 L (6 galoane)
Greutate / netă fără baterii 311 Kg (685 livre)
Greutate / cu pachetul de baterii standard 492 Kg (1085 livre)
GVWR 714 Kg (1575 livre)
Grad de protecție IPX3

Valori determinate în conformitate cu IEC 60335-2-72 Dimensiune
Nivelul presiunii sonore LpA 68,82 dB(A)
Incertitudine presiune sonoră KpA 2,97 dB(A)
Nivelul puterii sonore LWA + Incertitudine KWA 82,71 dB(A) + 2,98 dB
Vibrație - Mână-braț <2,5 m/s2

Vibrație - Întregul corp <0,5 m/s2

PERFORMANŢA GENERALĂ A MAŞINII

Element Dimensiune
Interval de întoarcere (dreapta) 1732 mm (68 țoli)
Interval de întoarcere (stânga) 1818 mm (72 țoli)
Viteză de deplasare înainte (maximă) – mod manual 6,4 km/h (4 mph)
Viteză de deplasare înainte (maximă) – mod automat 4,0 km/h (2,5 mph)
Viteză de deplasare înapoi – exclusiv mod manual 4,0 km/h (2,5 mph)
Unghiuri nominale maxime de urcare și coborâre cu rezervoarele pline 
(mod automat)

0%

Pantă maximă a rampei pentru curățare – (mod automat) 0%
Pantă maximă a rampei pentru transportare (GVWR – exclusiv mod 
manual)

10,5%/6°

Pantă maximă a rampei pentru încărcare – la gol (exclusiv mod manual) 15,8%/9°
Pantă maximă a rampei pentru curățare – (mod manual) 7%/4°
Temperatura ambiantă maximă de utilizare a mașinii 40 °C (104 °F)
Temperatura minimă de utilizare a funcțiilor de spălare ale mașinii 2 °C (36 °F)
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TIP ACȚIONARE

Tip Cantitate Volți Ah nominal Greutate (buc.)
Baterii (plumb acid inundate) 4 în serie 6 360 la 20 ore 

nominal
44,5 kg (97,5 
livre)

Baterii (TPPL) 4 în serie-
paralel

12 256 la 20 ore 
nominal

43,2 kg (95 livre)

Baterii (litiu-ion) 4 în paralel 24 90 Ah 20,2 kg (44,7 lb)

Tip Utilizare V c.c. kW (cp)
Motoare electrice Perie frecat 24 0,45 kW (0,6 cp)

Ventilator de aspirație 24 0,45 kW (0,6 cp)
Propulsie 24 0,85 kW (1,1 CP)

Tip V c.c. amper Hz Fază V c.a.
Încărcător (Inteli-
gent)

24 41,3 50/60 1 100 – 240

ANVELOPE

Amplasare Tip Mărime
Față (1) Plin 90 mm lăţime x 260 mm diametru exterior (3,5 ţoli 

lăţime x 10 ţoli diametru exterior)
Spate (2) Plin 80 mm lăţime x 260 mm diametru exterior (3,0 ţoli 

lăţime x 10 ţoli diametru exterior)

CURĂȚARE CONVENȚIONALĂ

Element Dimensiune
Debit de soluție Mic: 0,20 gpm

Mediu: 0,35 gpm
Turație mare: 0,45 gpm

SISTEMUL ec-H2O

Element Dimensiune
Pompă soluție 24 Volt c.c., 5A, 5,7 l/min (1,5 gal/min debit deschis, 70 psi setare 

bypass
Debit de soluție Mic: 0,14 gpm

Mediu: 0,25 gpm
Turație mare: 0,35 gpm
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  DIMENSIUNI MAȘINĂ

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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